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Er was eens… een tijd waarin de 
vrouwen die aan politiek konden 
en mochten doen op één hand 
te tellen waren! Dat is gelukkig 
verleden tijd. Vrouwen die politiek 
combineren met een gezin en job 
zijn géén zeldzaamheid meer en 
hebben zich ondertussen ook een 
plaatsje weten te veroveren in wat 
vroeger een mannenwereldje was.

Met ons tweejaarlijks ontbijtcafé willen we 
telkens weer opnieuw de aandacht vesti-
gen op dit thema. Op zondag 11 oktober 
was het weer zover. Tussen 9.30u en 13u 
hadden we de mensen heel wat te bieden. 
Uiteraard een heerlijk ontbijtbuffet met 
bubbels en daarna had ik de eer om Mi-
nister van Staat Miet Smet zelf te mogen 
interviewen. Ik moet eerlijk zijn, een dame 
met zo’n grote rijkdom aan ervaringen, die 
mee aan de basis heeft gestaan van V&M 
en voor vele vrouwen het pad heeft geëf-
fend om aan politiek te doen, mogen inter-

viewen bezorgde mij wel enkele slapeloze 
nachten en klamme handen op het mo-
ment zelf. Maar het werd een zeer geani-
meerd gesprek en ik ben Miet Smet heel 
dankbaar dat ze haar ervaringen met ons 
heeft willen delen.

Na dit gesprek mocht onze eigen “ere-sche-
pen” Jeannine Van Cauwenbergh uit han-
den van Miet Smet zelf de Grote Prijs Miet 
Smet ontvangen voor haar jarenlange in-
zet voor anderen in de samenleving zowel 
binnen als buiten de politiek. We zijn dan 
ook heel trots dat ze deze prijs in ontvangst 
heeft mogen nemen.
 
Als afsluiter werden we dan ook nog 
getrakteerd op een wervelende “one-
woman-show” van Nele Goossens, een 
top entertainer die met haar voorstelling, 
over het leven van een gescheiden vrouw, 
heel de zaal heeft laten huilen van het la-
chen.

Het was weerom een geslaagde editie. Een 
activiteit georganiseerd door vrouwen, met 
vrouwen in de kijker en over vrouwen, 
maar … waar iedereen welkom was!

Leen Van Dyck, voorzitster V&M Rumst-Reet-Terhagen, maakte een goede beurt. Hier haar verhaal.

rumst.cdenv.be

informatieblad CD&V jaargang 15 - december 2015

RUMST

HET ONTBIJTCAFE VAN 
V&M, EEN VOLTREFFER

GOED GEZIND 

ONDERWEG



2
4

Rumst houdt vast aan de traditie de doden 
van beide wereldoorlogen te herdenken op 
11 november. Ook dit jaar ging wapenstil-
stand dag niet ongemerkt voorbij. 

Om 10 uur ging pastoor Jan Van Gerven 
voor in de eucharistieviering in de Sint Pie-
terskerk. De aangepaste teksten, muziek en 
zang riepen de verschrikking van oorlog en 
geweld op. Ze wezen er op dat wij in “Den 
Grooten Oorlog” massaal op de vlucht gin-
gen… nu zijn het Syriërs, Irakezen…een 
eindeloze rij.

Na de eucharistie was er eerst een korte 
plechtigheid aan het oudstrijdersmonu-
ment op het vroegere kerkhof naast de kerk. 
Daarna volgde de dodenhulde aan het mo-
nument op de markt.  

Burgemeester Wendy Weckhuysen hield er een aangrijpende gelegenheidstoespraak. 
Zij  onderstreepte dat: “voor vele gemeenten en steden in België de Groote Oorlog dra-
matische gevolgen heeft gehad. Maar het ergste is natuurlijk dat de toekomstplannen 
van een hele generatie werden afgenomen. Van tienduizenden soldaten, honderdduizen-
den families. Vlaamse soldaten, Waalse soldaten, Duitse soldaten … Dat we aan onze 
jeugd vragen niet meer te moeten doden. Dat we aan onze soldaten vragen niet meer 
te moeten doden… dat is niet alleen een zaak van internationale politiek, Europese 
samenwerking of de werking van de Verenigde Naties. Dat is ook een zaak van herin-
nering. De herinnering aan wat 100 jaar geleden op onze Vlaamse velden heeft afge-
speeld en nooit meer mag gebeuren. Daarom wordt er in heel Europa nu gedurende 
vier jaar de Groote Oorlog herdacht. En daarom werken wij als gemeente hier ook 
ten volle aan mee”.

Tot slot speelden de muziekmaatschappijen de Brabanconne en de Vlaamse Leeuw.

Na de plechtigheid op de markt ging het richting parochiale kring. Bij een hapje en een drankje werd nog lang nagepraat.

11 NOVEMBER IN RUMST

Willy Verhelst: 

“Cambio is echt heel eenvoudig, 
zo hoef ik nooit parkeerplaats te 
zoeken en heb ik steeds een auto 
ter beschikking.”

 Burgemeester 
Wendy Weckhuysen

“De herinnering aan wat 100 
jaar geleden op onze Vlaamse 
velden heeft afgespeeld en 
nooit meer mag gebeuren.”
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Op de drie begraafplaatsen van onze ge-
meente werden tegen 1 november 2015 
sterretjesheuvels aangelegd voor de be-
graving en asverstrooiing van levenloos 
geboren kindjes en de asverstrooiing van 
kinderen tot en met 12 jaar, vertelt burge-
meester Wendy Weckhuysen.
De sterretjesheuvels zijn speciaal bedoeld 
voor ouders van levenloos geboren kind-

jes onder 180 dagen zwangerschap. Op 
een sterretjesheuvel kunnen deze ouders 
een troost- en gedenkplaats vinden voor 
hun kindjes. 
Ook de asverstrooiing van kinderen tot en 
met 12 jaar vindt vanaf dan aan de ster-
retjesheuvel plaats. Kinderen tot en met 
12 jaar die begraven worden, krijgen hun 
laatste rustplaats op het reeds bestaande 

kinderperk.
Op de heuvels krijgen alle kindjes die er 
begraven of verstrooid worden een ge-
denksteen, voorzien van een ster. Hierop 
kan naam en datum gegraveerd worden. 
Zo kwam ons gemeentebestuur tegemoet 
aan de wens van vele ouders naar een se-
rene plaats om afscheid te nemen en te 
rouwen.

Het eerste BIN, oftewel Buurt Infor-
matie Netwerk,  in onze gemeente zag 
het levenslicht op de wijk Vosberg-
Lazernij. Een BIN is een netwerk van 
buurtbewoners die een oogje in het zeil 
houden in de buurt, gaande van van-
dalisme tot inbraak in huizen of voer-
tuigen. Zodra er iets verdacht gezien 
wordt, neemt men contact op met de 
101 en wordt iedereen die ingeschreven 
is voor het BIN, verwittigd om mee een 
oogje in het zeil te houden en verdachte 
handelingen te melden. Hoe meer bu-

ren zich dus 
inschrijven, 
hoe efficiën-
ter het net-
werk wordt. 

Het BIN ver-
loopt in sa-
menwerking 
met de Poli-
tieZone Rupel en het gemeentebestuur 
van Rumst. 

STERRETJESHEUVELS

EEN 
TWEEDE BIN 
OP KOMST!

Op alle invalswegen van de wijk wor-
den ook de kenmerkende BIN-borden 
geplaatst. Deze borden zijn meteen een 
waarschuwing voor potentiële inbre-
kers. 

Nu wensen enkele inwoners van deel-
gemeente Terhagen ook een BIN op te 
richten. Op 17 november 2015 vond 
een informatie avond hierover plaats 
in het Hof van Crequi. Een volle zaal 
aanwezigen toonde interesse! Hopelijk 
kan dit tweede BIN in onze gemeente 
spoedig vorm krijgen, zegt burgemees-
ter Wendy Weckhuysen. 

Mocht u zelf een BIN in uw wijk wen-
sen te starten, aarzel niet u bij onze 
mandatarissen hierover te informeren.
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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 lokale contactpersoon:
Marc Hellemans
marc.hellemans@proximus.be
www.rumst.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/rumst.cdenv

 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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 Ve
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AWV is beheerder van dit op- en afritten-
complex, inclusief de verbinding met de 
N1. In een overleg met AWV besprak de 
schepen de problematiek en werd er ge-
zocht naar mogelijke oplossingen. 

Eén van de mogelijke ingrepen die de si-
tuatie kan verbeteren is het verlengen van 
de voorsorteerstroken in de Bussestraat ter 
hoogte van het kruispunt met de N1c.

“Door de afslagstroken richting Antwer-
pen en Mechelen te verlengen kan het 
verkeer vroeger voorsorteren en kunnen 

de verkeerslichten ook meer verkeer in één 
groencyclus verwerken. De werken heb-
ben als doel de verkeersdoorstroming aan 
de verkeerslichten vlotter te laten verlopen” 
zegt de schepen.

Ook de problematiek van de Lage Vos-
bergstraat werd tijdens dit overleg bespro-
ken. Vooral tijdens de ochtendspits staan 
hier lange files. Uit metingen blijkt dat  dit 
hoofdzakelijk verkeer is dat naar de E19 
rijdt. Voorsorteerstroken zouden hier dan 
ook geen soelaas brengen. “Het gaat hier 
over een structureel probleem” aldus AWV. 

“De intensiteit van het verkeer op deze as is 
enorm groot omdat er weinig of geen alter-
natieven zijn. Een aanpassing van de lich-
tenregeling werd onderzocht maar blijkt 
niet mogelijk te zijn zonder de verdere af-
wikkeling van het verkeer op het kruispunt 
in het gedrang te brengen.”   

Vooral tijdens de spitsuren moeten we vaststellen dat er heel wat 
files staan ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E19 in de 
Bussestraat(N1c). Dit probleem werd meermaals aangekaart bij de 
Administratie Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaams Gewest door 
schepen voor Mobiliteit, Geert Van der Auwera.

FILELEED  WORDT 
AANGEPAKT

CD&V wenst aan alle inwoners van Rumst,  
een zalig kerstmis en een gelukkig 2016


