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“Onze gemeente blaakt  
van het jeugdig 
enthousiasme.” 
» 
Kandidaat 7de plaats  
voor CD&V-3D, 
Bart Vangramberen
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Volgens ons christendemocratisch rentmeesterschap dragen 
we als mens de verantwoordelijkheid van de aarde en om alles 
wat op de aarde leeft goed te beheren. Onze leefomgeving is 
een van vorige generaties ontvangen erfenis die wij kwalita-
tief verbeterd aan de volgende generaties moeten doorgeven. 

Duurzame doelstellingen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable 
Development Goals) zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als 
nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze 
worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duur-
zame ontwikkeling.

De SDGs zijn vooral een wij-verhaal. Elke persoon, bedrijf, organi-
satie, dorp, stad of andere overheid heeft iets bij te dragen en dit 
liefst samen. 

“In Rumst willen wij hieraan meewerken. Onlangs vond een infor-
matiesessie over deze SDG’s plaats voor het personeel en leden van 
adviesraden. Wij hebben hier lokaal een belangrijke rol te spelen. 
Duurzaamheid moet een rode draad zijn doorheen het gevoerde 
beleid”, zegt schepen Geert Van der Auwera. 

Daarnaast is het ook belangrijk dat er een draagvlak gecreëerd 
wordt bij de bevolking. Mensen moeten via dialoog en maatschap-
pelijk debat in veranderingen betrokken worden.  

CD&V-3D wil hier verder werk van maken en neemt het op als be-
langrijk punt in het programma voor de komende zes jaar.

DUURZAAM  
DUURT HET LANGST

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of de werking in 
onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel 
niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersonen:
Marc Hellemans, Voorzitter CD&V, info@cdenvrumst.be 
Werner Marckx, Voorzitter 3D, info@3Drumst.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/CDenV3DRumst
 
Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
 
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
Lid worden van 3D kan via  
een mail naar info@3Drumst.be.



Volg ons op facebook @CDenV3DRumst  
en maak de komende weken kennis  
met onze kandidaten

JONGEREN TONEN ENGAGEMENT 
BINNEN KARTEL

Trots

De 26-jarige Bart Vangramberen (3D) is één van 
de voortrekkers van Scouts Rumst en actief bij 
het Vlaams Jeugdparlement. Hij heeft een sterke 
visie rond jeugd en mobiliteit. Jeroen Verlinden 
(3D), 24 jaar, is vrijwilliger bij museum Rupelklei 
en basketspeler bij BBC Rumst. De samenhorig-
heid van de vrijwilligers in onze gemeente maakt 
hem trots. En de 25-jarige Anja De Ceuster (CD&V) 
heeft een hart voor al wat cultuur is. Ze engageert 
zich dan ook binnen de cultuurraad. De drie twin-
tigers komen voor de tweede keer op.

Participatie

Het trio krijgt het gezelschap van vier nieuw-
komers. De 31-jarige Melinda Nuyts (3D) is net 
als Jeroen vrijwilliger in museum Rupelklei. Ze 
vindt thema’s als Ruimtelijke Ordening en Erf-
goed belangrijk. Laurent Moens (3D), 32 jaar, is 

scenarist van Live Action Roleplay-vereniging 
Oneiros en looft het gemeenschappelijk gevoel 
voor participatie in onze gemeente.

Warm hart 

Ook Stijn Van der Auwera (CD&V), zoon van hui-
dig schepen Geert Van der Auwera, komt op. 
De 18-jarige student is actief bij voetbalclub K 
Reet SK, KKH De Breydelzonen en 92ste scouts 
Reet-Aartselaar. Joni Boumon (3D) is 21 jaar. 
Zij engageert zich binnen KLJ Reet en Harmo-
nie Terhagen. Allebei dragen ze al wat jeugd is 
een warm hart toe en gaan ze komende verkie-
zingen bovendien voor het eerst zelf stemmen.

Deze groep kan het trouwens goed met elkaar 
vinden. Enkele weken geleden gingen ze samen 
alle speeltuinen in de gemeente proper maken. 
Ze kregen daarbij hulp van Daniëlle Crauwels, 
Leen Van Dyck en Tim Stallaert.

Onze gemeente blaakt van het jeugdig enthousiasme. Bewijs daarvan is hun inzet in de 
vele socio-culturele verenigingen in Rumst, Reet en Terhagen. Ook op politiek vlak is het 
engagement van deze jongeren groot. Zo kan CD&V – 3D rekenen op zeven gemotiveerde 
jonge kandidaten.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan dateert inmiddels van 2005. De 
gemeenteraad van juni keurde een ont-
werp van herziening goed. Deze her-
ziening biedt belangrijke toekomstper-
spectieven.

In Terhagen wordt de omvorming van Mol-
leveld van industrieterrein naar woonge-
bied voorzien. Een waardevol groengebied 
in het noorden van Terhagen wordt gevrij-
waard van wonen.

In Reet wordt een vrachtwagenparking 
mogelijk gemaakt langs de N171. Langs de 
A12 wordt de inplanting van een interge-
meentelijke brandweerkazerne mogelijk.

In Rumst wordt de wens uitgedrukt struc-
tuur aan te brengen in de verschillende 
activiteiten langs de N1. Een kwalitatieve 
groenbuffer rond het bedrijventerrein 
Stuyvenberg wordt opgelegd, en de moge-
lijkheid naar een gedeeltelijke omvorming 
van dit industrieterrein wordt voorzien.

Een groenkaart voor onvoldoende be-
schermd groen dient in de toekomst te 
worden opgemaakt. Schepen Eddy Huy-
ghe werkt immers al jarenlang aan de re-
alisatie van een groene long tussen Ant-
werpen en Mechelen, waar onze gemeente 
deel van moet uitmaken.

» 
Kleiputten worden 
nieuwe groene long

De kleiputten Terhagen werden in het 
verleden gebruikt als asbeststort en 
huisvuilstort van de stad Antwerpen. 
Om de verontreiniging van dit gebied 
structureel aan te pakken, wordt het 
verplicht gesaneerd. 

De provincie Antwerpen, De Vlaamse 
Waterweg, de Beheersmaatschappij 
Antwerpen Mobiel (BAM) en de ge-
meente Rumst ondertekenden op 1 
juni 2018 een intentieverklaring om 
samen werk te maken van deze sane-
ring. Meteen werd ook het startschot 
gegeven voor het participatietraject 
waarbij inwoners en gebruikers mee de 
toekomstige inrichting van het gebied 
kunnen bepalen.

Provincieraadslid en schepen Wendy 
Weckhuysen: “Doel is om samen met 
omwonenden en gebruikers van het 
gebied te komen tot een gedragen vi-
sie voor de invulling van dit 55 hectare 
publiek toegankelijk gebied als een 
waardevol stuk groen waarbij recreatie 
mogelijk blijft. Zo wordt een nieuwe 
grote groene long toegevoegd aan de 
Rupelstreek als overgang tussen het 
huidig provinciaal recreatiedomein De 
Schorre in Boom en de actieve klei-
ontginning en het Natuurpuntgebied in 
Rumst.”

Nadat tijdens het startmoment van het 
participatietraject op 6 juni reeds 30 
ideeën werden verzameld, volgen op 5 
en 19 september en 24 oktober nog ver-
dere ontwerpworkshops. Buurtbewo-
ners en gebruikers kunnen ook de hele 
zomer lang nog hun verwachtingen en 
ideeën voor de toekomstige invulling 
van het gebied geven via www.kleiput-
tenterhagen.be.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN OPENT  

BLIK OP DE TOEKOMST

Proficiat aan de organisatoren van Terhaagse Feesten en de Reetse Dorpsfeesten. 
CD&V – 3D wenst jullie nog meer aangename feesten deze zomer.


