
"Ten dienste staan van de lokale
gemeenschap met een beleid op maat
van onze inwoners"

Actie op de A12
Gevaarlijke verkeerssituatie
in het vizier.

Op zaterdag 17 september hebben de CD&V
afdelingen van Aartselaar, Schelle,
Hemiksem en Rumst een actie
georganiseerd aan twee gevaarlijke
kruispunten: Bist-Langlaarsesteenweg en
Kontichsesteenweg met de A12. Jaarlijks telt
men daar 86 verkeersongevallen, met een
dodelijk slachtoffer vorig jaar.

Bedoeling: de verkeersellende op de A12
onder de aandacht brengen. Gedurende 3
uur werden pamfletten uitgedeeld.

De verkeerssituatie op de A12 is een oud zeer.
In het verleden vroeg CD&V de insleuving op
het volledige traject vanaf het kruispunt met
de Pierstraat in Rumst. Financieel bleek dat
niet haalbaar en daarom werd het voorstel
afgeschoten. CD&V vraagt nu de realisatie
van project per project. Het voorstel is een
sleuf die het doorgaand verkeer, de
middenbaan, ondergronds trekt en een
gelijkvloerse rotonde voor het plaatselijk
verkeer.
Vlaams parlementslid Dirk de Kort  steunt de
actie en zorgt dat er voldoende aandacht is
van het Vlaams Parlement voor deze twee
kruispunten.

Sinds enkele jaren is Welzijnsschakels actief in de gemeente. Een groep
vrijwilligers met  als opdracht: het ondersteunen van mensen die het (even)
moeilijk hebben. Om de 14 dagen maken ze 25 tot 30 groenten pakketten klaar.
Die kunnen afgehaald worden op woensdagnamiddag tussen 14.30 en 17 uur
of donderdag voormiddag tussen 10 en 11 uur. Bij een koffie of een drankje en
een babbel leren mensen mekaar ook kennen...

Welzijnsschakels organiseert ook een
sociaal restaurant vier maal per jaar in
het "Hof van Crequi". Dan worden 40 tot
50  volledige maaltijden geserveerd.
Verder zijn er ook gratis acties in de
periode van de feestdagen: gratis
speelgoed, een kerstpakket of attenties
voor moeder- of vaderdag.

Wie financiert dat alles? De Mechelse
veiling Belorta geeft gratis groenten.
Verder ook jaalijks een
voedselinzameling bij de kinderen van
Sleutelhof en Vosberg. Ook de Wingerd
steunt met geld of huis- en
schoonmaakproducten. Regelmatig
komen er ook giften van privé personen
of verenigingen. De gemeente Rumst
geeft een jaarlijkse subsidie.
Iedereen is welkom in de Peperstraat, 12, op die woensdagen of donderdagen.
Extra vrijwilligers mogen zich aanbieden.
Info of contact: Jeannine Van Cauwenbergh 03 888 38 77 of 0477 59 58 21

WELZIJNSSCHAKELS
RUMST BIEDT HULP

Op pagina 2 heb je kunnen lezen waarom Tim en Cédric zich inzetten voor CD&V. Is CD&V
iets voor jou?
Als lid wil u uw visie op mens en samenleving vertaald zien in politieke activiteit. Uw
lidmaatschap geeft u een stem waar we graag naar luisteren. Maak kennis met CD&V! Als
nieuw lid geniet u het eerste jaar van het voordeeltarief van 6  euro. ALLES BEGINT BIJ U!

VOLG HET MEE.

° Als CD&V-lid ontvangt u maandelijks het ledenblad Ampersand&de wekelijkse nieuwsbrief
° U ontvangt als eerste nieuws over politieke actua
° Extra informatie en duiding via het ledeportaal
° Korting op het tijdschrift CDR met tal van interne en externe opiniebijdragen.

MAAK HET MEE

°  U bepaalt mee de toekomst. Als lid hebt u stemrecht tijdens provinciale en nationale CD&V-
congressen en u hebt een stem bij de interne voorzitters- en bestuursverkiezingen.
° Exclusieve uitnodigingen voor nationale, regionale en ledenactiviteiten waar ontmoeting
en dialoog centraal staan. Zo bent u onze vinger aan de pols.
° Extra acticiteitenaanbod via JONDG CD&V, Vrouw en Maatschappij, CD&V Senioren

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

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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Marc Hellemans
info@cdenvrumst.be

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/CDenVRumst

in RUMST
Rumst.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Rumst jaargang 1 - oktober 2016

CD&V is een volkspartij die gedragen
wordt door een groot aantal leden. Dat
is nationaal zo, maar ook lokaal in
Rumst. Leden zijn de bevoorrechte
getuigen van het reilen en zeilen in onze
gemeente.

Wij zijn er bijzonder trots op twee
nieuwe leden in het partijbestuur te
verwelkomen: Cédric Monheim en Tim
Stallaert. Zij zijn bereid mee de hand
aan de ploeg te slaan. Graag stellen we
ze aan u voor.

Lees hierover meer op pagina 2

Cédric en Tim gaan
er voor
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Jeugdverenigingen, ze staan garant voor
toffe namiddagen, zondagen, zaterdagen,
kampen en ... feestjes. Wij als Jong CD&V
weten dat op een feestje veel contacten
worden gelegd, contacten die boeiend
kunnen zijn voor een jeugdvereniging.
Daarom wou Jong CD&V een actie
ondernemen om de jeugd van Rumst een nog
gezelliger tijd te bieden.

Hoe? Door hen een gratis vat te geven. Er was
echter een adertje onder het gras. Het vat
kregen ze niet zomaar. Om het te vinden
streden de jeugdverenigingen tegen elkaar.
Hetgeen ondertussen gebeurd is. De winnaar

vindt men op onze facebook pagina (Jong
CD&V Rumst) en de website van CD&V Rumst.

Omwille van een geslaagde opkomst plant
Jong CD&V Rumst ook volgend jaar deze
actie.
Tot  volgend jaar.

Op zondag 18.9.2016 bracht onze minister
van justitie Koen Geens een bezoek aan de
CD&V afdeling Rumst. Dit op uitnodiging van
Jong CD&V Rupel-Zuidrand, die een

ontbijtgesprek georganiseerd en voorbereid
hadden, samen met de voltallige
jongerenafdeling van CD&V Rumst. Anja, Lore
en Cédric waren in de wolken met de talrijke
opkomst. Meer dan 60 geïnteresseerden,
onder wie ook veel jongeren, kwamen
luisteren naar de boeiende uiteenzetting van
de minister. Dit alles werd in goede banen
geleid door gerichte en kritische vragen van
Cédric.

De minister gaf toelichting bij een aantal zeer
actuele thema's. Onder andere zijn
justieplan, de terreurcrisis, de besparingen en
het imago van justitie passeerden de revue.

Een markante uitspraak "Rechtszekerheid is
even belangrijk als sociale zekerheid, en toch
besteden we er zoveel minder geld aan,
ongeveer 1 frank justitie tegen 50 frank
sociale zekerheid, of 1 frank justitie tegen 15
frank volksgezondheid."

Het publiek luisterde geboeid naar een
minister die blijk gaf van een enorme
dossierkennis. Zijn betoog en zijn
onderhoudende manier van spreken, de
begrijpbare, toegankelijke taal, de
aanwezigen kregen er niet genoeg van. Rustig
en geduldig beantwoordde hij de vele vragen
uit het publiek.

Een krachtig applaus tot afsluiting van het
gesprek. De aanwezigen namen afscheid,  de
honger gestild en geestelijk voldaan.

Bedankt, minister Geens

Tim Stallaert

Tim is papa van Emma en Tuur. Hij verhuisde
enkele jaren geleden naar Rumst en woont
nu in het Molenveld. Beroepshalve is hij
werkzaam bij de firma Ericsson als technical
manager.. Tim komt uit een echt CD&V nest.
Moeder was schepen in Schelle en vader is
nog voorzitter van de bouwmaatschappij. Op
politiek vlak was Schelle een ideale
leerschool. Rob Mennes is er al vele jaren
burgemeester tot grote tevredenheid van de
mensen.

Tim gelooft sterk in het CD&V ideeëngoed.
"Een leefbare en warme samenleving die
mensen kansen biedt  maar ook aanzet om
de geboden kansen te grijpen. De gemeente
moet een plaats van verbinding en
ontmoeting zijn".

Zijn speciale aandacht gaat naar de
algemene levenskwaliteit en innovatie. Tim is
er van overtuigd dat een bloeiende lokale
middenstand zorgt voor leefbare en
aangename woonkernen.

C é d r i c
Monheim

Cédric is 26 jaar en woont nu reeds 18 jaar in
onze gemeente. Momenteel woont hij samen
met zijn vriendin in de Tiburstraat 17. Sedert
2 jaar is hij ook op professioneel vlak actief
binnen de gemeente, als advocaat bij het
kantoor van Paul Quirynen.
Een jaar geleden besloot Cédric dat hij meer
voeling wou krijgen met de gemeenschap
waar hij gedurende al die jaren opgegroeid
was. Hij wilde actief betrokken geraken en
ook zijn steentje bijdragen binnen de
gemeente Rumst. Hij  nam contact op met de
toenmalige voorzitter van Jong CD&V Rumst
en zo ging de bal aan het rollen.
Naast zijn interesse in de juridische kant van
zaken, wil Cédric zich ook inzetten voor de
jeugd, voor leefbaarheid en milieu. Ook
duidelijke communicatie is voor Cédric een
belangrijk agendapunt.

I

MINISTER GEENS BIJ JONG
CD&V RUPEL-ZUIDRAND
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En jij? Ken jij ook een ‘stille held’?
Laat het ons weten en mail je kandidaat
door naar info@cdenvrumst.be

JUSTITIE DOORGELICHT
Koen Geens licht actuele thema's toe in Rumst

Graaf een gat, vind een vat

Bijkomende ruimte voor
sport en recreatie

"Slechts 2% van de totale
oppervlakte  in de gemeente
Rumst is vandaag bestemd
voor sport en recreatie. Dit
kan beter", aldus schepen
van sport Geert Van  der
Auwera.
"Mede op advies van de
sportraad hebben wij dan
ook voorgesteld om bij
herziening van het
gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan bijkomende
ruimte te voorzien"
Vandaag zijn er clubs
waarvan de terreinen  en
gebouwen zonevreemd zijn.
Zo is er een tennisclub in
kleiontginningsgebied
gevestigd. De boogschutters
zijn dan weer op zoek naar
een geschikte locatie.
"Bovendien krijgen we
vragen voor nieuwe sporten,
zoals padel, BMX en skaten.
Uit onderzoek is gebleken
dat  op dit moment slechts
weinig zones onmiddellijk in
aanmerking komen.
Bestemmingswijzigingen zijn
noodzakelijk", zegt de
schepen, en besluit:" Bij
herziening van het het
structuurplan dient gezocht
naar bijkomende ruimte".
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