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We hebben  
als gemeente de 
statiegeldalliantie 
goedgekeurd om samen te 
strijden tegen zwerfvuil. 
» 
Schepen voor Milieu en lijsttrekker  
voor CD&V-3D, 
Wendy Weckhuysen
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In maart 2017 werd gestart met de heraanleg van het 
dorpscentrum van Reet. Belangrijke werkzaamhe-
den aan de riolering in de Eikenstraat moeten er voor 
zorgen dat het regenwater en het vuil water voort-
aan gescheiden afgevoerd kunnen worden. Daarnaast 
wordt er geïnvesteerd in een groot bufferbekken. Die 
moet bij hevige regenval wateroverlast in lager gele-
gen delen van de gemeente voorkomen. Bovenop het 
bufferbekken, tegenover de Berkenlaan, zal een grote 
dorpsparking worden aangelegd.

Schuif je mee aan tafel ?

Samen met deze werken heeft het gemeentebestuur ook 
voor een grondige herinrichting geopteerd. Hierdoor kan het 
Koningin Astridplein opnieuw een echt plein worden. Door 
een bijkomende afslagstrook te voorzien wordt er boven-
dien naar een vlottere afwikkeling van het verkeer gestreefd. 
André Gielis juicht dit toe: “Wij zijn reeds lang vragende partij 
om een bijkomende afslagstrook te maken voor een vlottere 
verkeersafwikkeling in Reet centrum. Met 3D hebben wij hier 
meerdere keren op aangedrongen en actie rond gevoerd. 
Wij zijn dan ook blij dat dit bestuur hier eindelijk werk van 
heeft gemaakt.” 

Volgens Wendy Weckhuysen, schepen van Mobiliteit, was 
het ook belangrijk dat er aandacht aan de zwakke weg-
gebruiker werd geschonken. “Een veiligere fietsoversteek 
aan het Koningin Astridplein was nodig. Een asverschuiving 
moet de snelheid van het verkeer nu afremmen.”

De werken zullen wellicht volledig klaar zijn tegen de dorps-
feesten, eind juni. 

WERKEN IN  
REET CENTRUM  
ZITTEN OP SCHEMA

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.

» 
Marc Leemans,  
Raf De Schepper  
en Sven Cools 
kiezen voor CD&V-3D



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

Kringloop je mee?

De kringloopkrachten in onze ge-
meente is een groepje enthousiaste 
vrijwilligers die met de steun van het 
gemeentebestuur, Igean en de Vlaamse 
overheid (VLACO) onze inwoners in-
formeren over ecologisch en afvalarm 
tuinieren en composteren.  

“Zij beheren de demoplaats aan het 
gemeentelijke recyclagepark en orga-
niseren ook diverse workshops”, aldus 

schepen voor Milieu Wendy Weckhuysen. 
“Na de workshops thuiscomposteren en 
kringlooptuinieren in mei gaat op zater-
dag 2 en zondag 3 juni een sessie rond tui-
nieren op hoogte door in samenwerking 
met Velt.”

Meer info vind je op www.rumst.be/ 
product/203/kringlopen-in-eigen-tuin

SAMEN OP WEG:  
VOORUIT!

Ervaren top 5

De top 5 van de lijst werd al goedgekeurd door 
onze leden en voorgesteld aan de pers. Voor-
malig burgemeester en huidig schepen Wendy 
Weckhuysen (CD&V) trekt de lijst. Zij wordt 
gevolgd door schepen Geert Van Der Auwera 
(CD&V) en gemeenteraadsleden André Gielis 
(3D), Marc Verschueren (CD&V) en Ilse Moons 
(CD&V). 

Start

“De gezamenlijke campagne start midden mei, 
en het kartel zal met een stand aanwezig zijn 
op de Reetse Dorpsfeesten en de Terhaagse 
feesten. We willen dicht bij onze inwoners 
staan en aanspreekbaar zijn”, verduidelijkt 
CD&V-voorzitter Marc Hellemans.

Onze kandidaten

Ook het gedreven lijstduwersduo is reeds be-
kend. Op plaats 24 en 25 staan respectievelijk 
Ingrid Mermans (3D) en Wilfried Van Den Eede 
(CD&V). Verder voegen nog drie bekende na-
men zich bij de kartellijst. Het gaat om Raf De 
Schepper (CD&V), Marc Leemans (CD&V) en 
Sven Cools (CD&V). De komende weken kom 
je ook onze andere kandidaten te weten via de 
nieuwe Facebookpagina @CDenV3DRumst.

CD&V en 3D bundelen de krachten en gaan met een kartellijst samen naar de gemeen-
teraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Voor velen was dit geen verrassing. 3D, het 
vroegere Volksbelangen, werd immers in 1970 opgericht in de schoot van de toenmalige 
christendemocraten. “Op het feit dat beide partijen elkaar opnieuw in een kartellijst vin-
den, kregen we al veel positieve reacties”, zegt 3D-voorzitter Werner Marckx. 

WE WILLEN DICHT BIJ 
ONZE INWONERS STAAN EN 
AANSPREEKBAAR ZIJN

» 
WILFRIED 
EN INGRID 
lijstduwers  
CD&V-3D

Inwoners genieten van thuiszorgtoelage 

Ouderen kiezen ervoor om zolang mo-
gelijk thuis te blijven wonen, in hun ei-
gen vertrouwde omgeving. Samen met 
de leeftijd nemen echter ook de be-
hoeftes aan comfort en veiligheid toe. 
De keuze om thuis te blijven wonen, 
moet goed omkaderd worden. Hiervoor 
worden vaak mantelzorgers en profes-
sionele hulpverleners ingeschakeld.

Je kan een thuiszorgtoelage aanvragen 
wanneer je zelfstandig thuis of in een as-
sistentiewoning woont, er minstens drie 

hulpverleners (bv arts, kinesist, poets-
hulp) komen, je een mantelzorger hebt en 
een Katzscore van minimaal 7 punten. Het 
Sociaal Huis geeft een premie van €150 
per jaar. Doe je bovendien beroep op ver-
pleeghulp, dan bedraagt de premie €300 
per jaar.

Vorig jaar genoten in onze gemeente 98 in-
woners van deze thuiszorgtoelage. Onze 
OCMW-raadsleden van CD&V-3D, Marleen 
De Bruyn, Leen Van Dyck en Hubert De Mees-
ter,  willen daar verder op blijven inzetten.

» 
Het klimaatactieplan 
leeft! 

Via de burgemeestersconvenant en 
het klimaatactieplan is ons gemeen-
tebestuur een belangrijk engagement 
aangegaan: tegen 2020 het energie-
verbruik in onze gemeente met 20% 
reduceren. Waar zijn we deze lente 
zoal mee bezig om die doelstelling te 
bereiken? 

Schepen voor Milieu Wendy Weckhuy
sen licht toe: “In de deelgemeenten 
Rumst en Terhagen hebben we al laad
palen voor elektrische wagens voorzien 
en ook in deelgemeente Reet wordt er 
nog een laadpaal op het Brooikensplein 
geplaatst. Elke laadpaal heeft twee op
laadpunten. Daarnaast liggen er al zon
nepanelen op de school Eikenlaar en op 
het gemeentehuis. Deze zomer worden 
er nog op het gemeentelijk technisch 
centrum gelegd. Verder kunnen onze 
inwoners zich bij het lokaal bestuur of 
bij Eandis aanmelden om een beroep te 
doen op een Benovatiecoach. Tot slot 
doen we voor onze inwoners mee aan 
een groepsaankoop zonnepanelen en 
muurisolatie.” 

Op die manier maken we dat energie
verbruik samen een kopje kleiner!

RUMST,  
EEN WARM DORP


