
Eens om de 6 jaar zijn er
gemeenteraadsverkiezingen.
Op 8 oktober is het zover.
CD&V/N-VA gaat naar die
verkiezingen met de bood-
schap "Mensen bouwen
bruggen". Ze verwijst  naar
de bruggen over Nete en
Dijle. Op initiatief van
CD&V gebouwd, betekenen
die een  enorme troef voor
het toerisme in onze regio. 

Maar die boodschap houdt
nog veel meer in. Zij geeft de
essentie weer van ons verkie-
zingsprogramma, het funda-
ment waarop onze kandida-
tuur voor het bestuur van de
gemeente in de periode
2007-2012 gevestigd is.

In een tijd waarin het indivi-
dualisme toeneemt en steeds
meer mensen terugplooien
op zichzelf, steken wij de
hand uit naar al die mensen.
Zij moeten goesting krijgen
om mee te doen, niet aan de
kant te blijven.  Onze voor-
stellen voor de toekomst
draaien om dingen waar
mensen mee bezig zijn.

Mensen zijn nog bereid de
handen uit de mouwen te
steken voor situaties die her-
kenbaar en dichtbij zijn. 

Onze aanpak is gericht op
buurten en wijken. Mensen
willen nog een handje hel-
pen in de directe buurt. Wij
willen die deelname stimule-
ren. De verenigingen en het
middenveld zijn van enorm
belang. CD&V/N-VA wil
beleid voeren samen met de
inwoners. Met grote open-
heid luisteren we naar alle
bevolkingsgroepen en geven
daardoor van onderen uit
meerwaarde in het beleid.
Onze mandatarissen werken
vanuit grote beschikbaar-
heid en luisterbereidheid.

In 2 extra nummers van
CD&V Direct blikken wij
terug op een aantal belang-
rijke realisaties van de voor-
bije 6 jaar en op onze plan-
nen voor de toekomst.  Het
programma waarmee wij in
2000 naar de verkiezingen gin-
gen, is nagenoeg volledig uitge-

voerd. Wie daarvoor belang-
stelling heeft, kan die realisaties
terugvinden op onze website:
www.cdenv.be/rumst.

Wie van naderbij kennis wil
maken met ons programma

2007-2012 kan contact opne-
men met één van onze 23 kan-
didaten. U kan ook telefoneren
op het nummer: 0472/83 38 01
of onze website bezoeken.
Wij kijken met vertrouwen
naar 8 oktober, steunend op

ons programma en op 23
sterke kandidaten. Wij zul-
len uw vertrouwen niet
beschamen.

Mon Lambrechts
Voorzitter

Mensen bouwen bruggen
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Elk kind telt. Geen twee kin-
deren zijn hetzelfde. Het
respect voor de eigenheid van
elk kind is de dieperliggende
achtergrond van onze onder-
wijsvisie. Het basisonderwijs
is bepalend voor de rest van
de (school)carrière. Het
basisonderwijs is een belang-
rijke partner, met name
omdat het een cruciale hef-
boom is in de opbouw van
het lokale sociale weefsel. 

Respect voor keuzevrij-
heid

De opvoeding van kinderen
en jongeren is in eerste
instantie een zaak van het

gezin waarin zij opgroeien.
Daarnaast speelt het onder-
wijs een belangrijke rol in de
opvoeding. Ouders en leer-
lingen moeten vrij een
school kunnen kiezen, die
het best overeenstemt met
hun opvoedingsproject. 

CD&V/N–VA wil dat de
keuzemogelijkheid tussen
officieel  en vrij onderwijs
gewaarborgd blijft voor het
basisonderwijs.

Gelijke kansen

Voor CD&V/N-VA dienen
alle scholen in onze gemeen-
te gelijkwaardige kansen te

krijgen. De financiële, socia-
le en andere voordelen die
de gemeente aan de gemeen-
tescholen aanbiedt, moeten
dan ook in gelijke mate ter
beschikking zijn van de leer-
lingen in alle basisscholen in
onze gemeente. Zo moet het
schoolvervoer voor alle kin-
deren van alle scholen
onder dezelfde voorwaarden
blijven gebeuren. 

Kinderopvang

Betaalbare, kwaliteitsvolle
en goed uitgebouwde, toe-
gankelijke kinderopvang is
ons doel. Onze gemeente
heeft daarom al buiten-
schoolse kinderopvang
voorzien in Villa Kakelbont
( Vissersstraat) en in het
Dorpshuis in Terhagen.(K.
Huysmansstraat). De
gemeente werkt ook onder-
steunend voor privé – initia-
tieven die zich inpassen in
het lokaal beleidsplan.

Verder is er een dienst OMA
( ochtend-, middag- en
avondbewaking) beschik-
baar. Deze dienst wordt
georganiseerd door het
gemeentebestuur in alle
scholen van alle netten in de
gemeente. Het aanbod van
de grabbelpas wordt zo
mogelijk nog verruimd.

In de toekomst wil
CD&V/N-VA ook opvang in
Reet. 

Wat gerealiseerd werd

De  gemeente heeft op
onderwijsvlak in de vorige
bestuursperiode heel wat
gerealiseerd. Er is geld vrij-
gemaakt voor herinrichting
en renovatie van schoolge-
bouwen en speelplaatsen,
zowel in Ter Doelhagen als
in Eikenlaar. Ook op milieu-
vlak werd er in de gemeente-
scholen geïnvesteerd, onder
meer in installaties ( nieuwe

centrale verwarming) en in
groen ( tuinen). Er kwam
ook nieuw schoolmeubilair,
computers, audio - visueel
materiaal en  nieuwe leer-
plannen.

De gemeente Rumst zorgt al
verschillende jaren voor
woon -schoolvervoer voor
alle kinderen van alle scho-
len in onze gemeente. De
prijs is voor iedereen gelijk.
De gemeente betaalt ook
het vervoer naar het zwem-
bad voor alle leerlingen van
alle scholen in onze
gemeente.

Mensen bouwen bruggen

Bruggen bouwen naar kinderen: 
INVESTEREN IN HET BASISONDERWIJS

Bruggen bouwen naar kinderen: 
INVESTEREN IN HET BASISONDERWIJS

"De gemeente zorgt al verschillende jaren voor woon-
schoolvervoer voor alle kinderen van alle scholen"

"De jongeren op onze lijst voor 8 oktober:Leen Van Dyck,
Kelly Claes, Geert Antonio(N-VA), Annika Van Linden,

Wendy Weckhuysen, Michaël De Meyer)
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Er werd een actief jeugdbe-
leid gevoerd.  De gemeente-
lijke jeugdconsulent is hier-
bij een spilfiguur.  In samen-
spraak met de jeugdraad
namen wij  verschillende ini-
tiatieven. 

De ondersteuning van de
jeugdverenigingen is voor
CD&V/N-VA een breek-
punt. Onze gemeente kent
een aantal goed werkende
jeugdverenigingen. Vele jon-
geren zijn hierbij aangeslo-
ten. Deze verenigingen bete-
kenen een onmiskenbare
meerwaarde voor de ontwik-
keling van onze kinderen.
Wij ondersteunen ze door
subsidies voor hun werking,
kampen, investeringen in
hun lokalen en opleidingen.
De afgelopen jaren werden er
bijkomende subsidies toege-
kend om de veiligheid van de
lokalen te verbeteren.
Anderzijds is er geïnvesteerd
in de uitbouw van een uit-
leendienst. Er kwamen o.a.
herbruikbare bekers, fluo-
vestjes, fuifkoffer en audiovi-
sueel materiaal.

Daarnaast zijn er heel wat
initiatieven genomen voor
jongeren die niet zijn aange-
sloten bij een jeugdvereni-
ging. 

In de hoofdbibliotheek in
Rumst werd een jeugdinfor-

matiepunt (JIP) ingericht.
Jongeren vinden hier infor-
matie over allerlei onderwer-
pen die hen aanbelangen. Er
staat voor hen ook een PC
ter beschikking waarmee ze
allerlei informatie kunnen
opzoeken.
Uit een bevraging onder de
jongeren, is gebleken dat er
nood was aan een repetitie-
ruimte voor jonge muzikan-
ten. In het dorpshuis in
Terhagen is hiervoor een
lokaal ingericht.

Ook op het vlak van infor-
matie en communicatie zijn
er inspanningen geleverd. Er
kwam een vaste jongerenru-
briek in het gemeentelijk
informatieblad en in samen-
werking met de andere dien-
sten werd  "Nieuws voor
Kids" verspreid onder de
schoolgaande jeugd.

Jeugdverenigingen hebben
plaats nodig om in open
lucht te spelen. Voor kinde-
ren zijn er in onze gemeente
meer dan 15 speelterreinen.
Recent kwam er een nieuwe
en strenge reglementering.
De meeste speelterreinen
voldoen nu al aan de nieuwe
normen. De overige dienen
op korte termijn volledig in
orde te worden gesteld. In
samenspraak met de jonge-
ren werden twee skateterrei-
nen ingericht. 

Een aantal jongeren in onze
gemeente hebben het initia-
tief genomen om een jeugd-
huis op te richten. Het
gemeentebestuur heeft hier-
voor een lokaal ter beschik-
king gesteld. Het Jeugdhuis
Klimop moet zijn functie als
ontmoetingsplaats voor de
jeugd ontwikkelen.

In het jeugdruimteplan is
vooropgesteld dat er bijko-
mende speelbossen moeten
komen. In het ruimtelijk uit-
voeringsplan
s’Herenbeemden is hiervoor
plaats voorzien. Maar ook
elders mogen er speelbossen
bijkomen. CD&V/N-VA wil
hier de volgende jaren werk
van maken.

Voor CD&V/N-VA is het
jeugdbeleid een hoofdzaak.
Dat de schepen voor jeugd
en de voorzitter kandidaat
zijn op de lijst van
CD&V/N-VA is dan ook
geen toeval.

Jongeren bouwen bruggen

Onze gemeente heeft de
voorbije 15 jaar zeer grote
stappen vooruit gezet op het
vlak van de huisvesting van
onze inwoners. Dit blijkt uit
het belangrijk aantal nieuwe
sociale woningen, de oprui-
ming van veel  krotwonin-
gen, de systematische verbe-
tering van de kwaliteit van
het totale woningbestand.
Met de sociale bouwmaat-
schappij Goed wonen
Rupelstreek werden 102
appartementen en 35 wonin-
gen in Terhagen grondig
gerenoveerd.

Om te komen tot een verde-
re verbetering van de woon-
kwaliteit vragen wij nieuwe
stimuli voor renovatie en
gevelverfraaiing van wonin-
gen in woongebied, aanslui-
ting bij een Sociaal
Verhuurkantoor, subsidies
voor dubbele beglazing, zon-
nepanelen, hoog rende-
mentsverwarmingsketels,

sensibilisatie en ondersteu-
ning van acties tot beveili-
ging van woningen tegen
brand en inbraak, een plan-
matige aanpak van de afval-
waterproblematiek.  

CD&V/N-VA wil er ook voor
zorgen dat betaalbaar wonen
mogelijk blijft - ook voor
jonge inwoners en senioren -
door de bouw van 17 bijko-
mende serviceflats bij het Hof
van Crequi, de realisatie van
een project Hoge Weg -
Molenstraat – Beukendreef
met serviceflats en sociale
bouwkavels, de realisatie van
14 nieuwe sociale woningen
aan het Sleutelhof, de aan-
koop van het klooster aan de
Kerkstraat.

Onze gemeente ijvert voor
bescherming en restauratie van
monumenten. Opmerkelijke
voorbeelden van restauratie zijn
zeker de Maria Magdalenakerk
en de Lazaruskapel.  

Ook de St Pieterskerk werd
gerenoveerd. In de toekomst
zal de kerkfabriek van de St
Jozefkerk zich dienen te bera-
den over de aanpak van dit
gebouw.

Monumenten verdienen
aandacht omwille van hun

toeristische aantrekkings-
kracht en omwille van hun
historische waarde. Goed
onderhoud zorgt ervoor om
grote kosten in de toekomst
te vermijden. Daarom wordt
actief het lidmaatschap van
de Monumentenwacht
gepromoot. Wij streven

naar klassering van het Oud
– Gemeentehuis, landschap-
pen zoals de oude spoorweg
op de Vosberg en van dorps-
gezichten zoals het kerk-
plein (Rumstsestraat) en de
Markt en omgeving.

"De jeugdverenigingen betekenen een onmiskenbare 
meerwaarde voor de ontwikkeling van onze kinderen"

Huisvesting en monumentenzorgHuisvesting en monumentenzorg

Dit is het plan voor de realisatie van 
14 nieuwe sociale woningen aan het

Sleutelhof in de Schoolstraat te Rumst
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CD&V/N-VA wil mensen
aansporen om verstandig
gebruik te maken van de
auto. Als het kan gaan we te

voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer. Het
gemeentebestuur zoekt
oplossingen, om mobiliteit
en  verkeersveiligheid te ver-
beteren ook voor het zwaar
vervoer.

Het openbaar vervoer kent
een toenemend succes. Om
het gebruik van het open-
baar vervoer nog aantrekke-
lijker te maken, heeft de
gemeente Rumst een abon-
nement uitgereikt aan alle
jongeren van 18 tot 22 jaar
voor woon - werkvervoer en
woon - schoolvervoer.
Bedoeling is om voor deze
groep het gebruik van het
openbaar vervoer aan te
moedigen. Deze maatregel
moet na twee jaar worden
geëvalueerd. De Lijn heeft
ook een aantal busverbin-
dingen qua frequentie en
verbinding binnen de
gemeente verbeterd. De snel-
diensten naar Mechelen en
Antwerpen krijgen onze
volle steun.

Verder dienen volgende
maatregelen genomen te
worden:
■ de gelijkschakeling van

de tarieven binnen onze
gemeente

■ alle halten voorzien van
een schuilhuisje

■ meer fietsstallingen, ook
aan het station
Molenbergstraat

■ invoering van nachtbus-
sen naar Antwerpen

■ een merkelijke verbete-
ring van de service aan
het busstation in de
Molenbergstraat.

Onze gemeente heeft mooie
stratenplans en straatnaam-
borden. Deze dienen beter
onderhouden te worden.
Een signalisatieplan werd
ingevoerd. De nieuwe aan-
duidingen (voor bedrijfster-
reinen 1 tot 5) brengen het
vrachtverkeer ter bestem-
ming zonder overbodige
kilometers. 

In de omgeving van scholen
werd – zoals bij wet verplicht
- overgegaan tot invoering
van een zone 30. Op sommi-
ge plaatsen werden elektroni-
sche verkeersborden
geplaatst. Van zodra dit sys-
teem volledig operationeel is,
wil CD&V/N-VA dat elke
zone 30 voorzien wordt van
deze technologie. De wegge-
bruiker weet dan dat tijdens
de schooluren, en enkel dan,
deze extra maatregel van
kracht is. Daardoor zal het
maatschappelijk draagvlak
voor de zone 30 sterk toene-
men.

CD&V/N-VA wil dat ook
elders in het verkeer de tech-
nische mogelijkheden volop
benut worden:
- camera – controle, ook op

verkeerslichten
- elektronische snelheidsme-

ters
- elektronisch gestuurde ver-

keerslichten zoals in de
Eikenstraat, de Tuinwijk
en de Kapelstraat. 

Een aantal jaren geleden
werd een mobiliteitsstudie
voor de Rupelstreek en
Aartselaar opgemaakt. Deze
studie handelt in feite enkel
over de  N 171. De E 19  en
de N 1 worden er nauwelijks
in vernoemd. CD&V/N-VA
vraagt dat een gemeentelijke
mobiliteitsstudie wordt
opgemaakt voor alle ver-
keersmiddelen ( verplaatsin-
gen te voet, met de fiets, met
openbaar vervoer, met de
auto, met de vrachtwagen,
met het binnenschip) en
voor de volledige oppervlak-
te van onze gemeente. 

Er zijn ook werken gepland.
De Vlaamse regering heeft
beslist om de N 171 ( expres-
weg) verder aan te leggen van
Reet naar Niel. De gemeente
Rumst moet erop toezien dat

de weg veilig is, ook voor de
zwakke weggebruikers. Bij de
aanleg van deze autoweg zijn
er ook nieuwe kansen voor de
aanplanting van veel groen,
dat best deel kan uitmaken
van het stadsrandbos
Antwerpen.

Belangrijk voor onze gemeen-
te is ook nog de omleiding-
weg rond Rumst. Fase 1
(rond punt Moës) en fase 2
(Catenbergstraat) werden
reeds gerealiseerd (zonder
belastingsgeld). Daardoor
werd de Hollebeekstraat
reeds verkeersluw en halveert
het zwaar verkeer in de
Tuinwijk. Fase 3  (de weg
over OTL naar de brug over
de E 19) moet nu worden
aangepakt. De Vlaamse over-
heid kan dan zorgen voor de
aansluiting op de E 19  ( fase
4).  In de tussenliggende tijd
vraagt CD&V /N-VA begelei-
dende maatregelen voor het
onderliggend wegennet.

Mobiliteit

Het gratis abonnement is een aanzienlijke besparing voor mij

CD&V/N-VA onderscheidt
zich van andere partijen
doordat zij ruimte en verant-
woordelijkheid geeft aan de
mensen zelf. Zwakkeren ver-
dienen de nodige steun. De
gemeente kan samen met het
OCMW een sterk sociaal
beleid ontwikkelen dat ten
dienste staat van alle inwo-
ners.

sociale dienstverlening
Bestaande diensten zoals
maaltijden aan huis, poets-
dienst, gezins- en bejaarden-
hulp, klusjesdienst, minder-
mobielen centrale worden
aangeboden via Imsir. Ze heb-
ben hun nut bewezen.

wonen op leeftijd
Als CD&V/N-VA willen wij
bejaarden helpen om zo lang
mogelijk thuis te blijven
wonen. De gemeente dient
voldoende alternatieven op de
woningmarkt te voorzien.
Voorbeelden zijn kangoeroe –
wonen, kleinere woningen,
service – flats of plaatsing in
een rusthuis.

De 50 serviceflats van het Hof
van Crequi zijn alom gewaar-
deerd. De bewoners zijn er
zeer tevreden.
Er is een wachtlijst. Daarom

werd recent een bouwvergun-
ning aangevraagd voor 17 bij-
komende service - flats aan de
Beemdstraat. Deze bijkomen-
de flats worden in 2006 –
2008 gebouwd.  In 2008 wor-
den serviceflats gebouwd aan
de Hoge Weg. Ook onderzoe-
ken we de  mogelijkheden om
sociale woningen te bouwen
in het klooster aan de
Kerkstraat. 

Nieuwe noden
Nieuwe noden krijgen aan-
dact in onze samenleving, vb. 
- ontwikkeling van een

oppasdienst voor senioren 
- verhuis- en boodschappen-

dienst voor senioren en
gehandicapten 

- thuiszorgtoelage 
- sociaal pedagogische toela-

ge aan mensen die een
gehandicapt kind hebben en
zelf voor de opvoeding
instaan

- ondersteuning van het vrij-
willigerswerk door vorming
en tussenkomst in de verze-
keringskosten.

Het OCMW bestrijdt ook
lokale kansarmoede door
lokale projecten voor nood-
hulp, woningaanpassingen,
ondersteuning bij studiekos-
ten.

Ontwikkelingssamenwerking
In Rumst bestaat al lang een
traditie van samenwerking
tussen de gemeente en de
werkgroep Ontwikkelings-
samenwerking. Dit blijkt al
uit de aanduiding van een
schepen, bevoegd voor ont-
wikkelingssamenwerking. Dit
komt ook tot uiting in finan-
ciële en logistieke steun voor
de 11.11.11. -werking, in
aankoop van Wereldwinkel-
producten, in noodhulp bij ram-
pen en in de ondersteuning van
concrete projecten in het Zuiden
die een band hebben met inwo-
ners van onze gemeente.

Bruggen bouwen tussen mensen
WELZIJN IS EEN STAAT VAN GELUK

:"De omleidingsweg rond
Rumst zal de verkeerssitu-

atie in het centrum aan-
zienlijk verbeteren"

De 50 serviceflats van het Hof van Crequi zijn alom gewaardeerd. De bewoners zijn er
zeer tevreden

"De vrouwen op onze lijst voor 8 oktober ‘Kelly Claes,
Jeannine Van Cauwenbergh, Leen Van Dyck, Annika Van

Linden, Yvonne Van den Eede-Bridts, Ilse Moons, Marleen
De Bruyn, Els Segers, Esther Keuten, Hilda Huyghe,

Wendy Weckhuysen".
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De sportdienst ontwikkelde
initiatieven die sportbeoefe-
ning stimuleren, vb.  sport
op school, sportkampen,
zwemmen, sportinitiatie,
sport overdag, seniorensport
enz.  De gemeente onder-
steunt sportieve activiteiten
zoals wandelingen, joggings,
zwembeurten, wielerwed-
strijden en fietstochten.
Sportverenigingen ontvan-
gen materiële ondersteuning
of subsidies.  De gemeente
levert extra inspanningen
voor de jeugdwerking in de
sportclubs.  Voor niet geor-
ganiseerde jeugd zijn er

sportklassen en sportkam-
pen. Nieuwe initiatieven
zoals initiatiecursussen
"Nordic Walking" kennen
veel succes.

Recent investeerde de
gemeente in de sporthal
Uitgedekt Schoor: de buiten-
terreinen werden heraange-
legd en de vloer in de hall
werd volledig vernieuwd.
Ook voor Reet SK waren er
belangrijke inspanningen.
Deze voetbalclub heeft nu
drie voetbalterreinen en een
mooi clubhuis. Verder kre-
gen de buitensportterreinen
in de Kleine Paepedalen en
de wijk Predikherenvelden
een nieuwe toplaag.

Uitdagingen voor de
toekomst

CD&V/N-VA wil de vele ini-
tiatieven in onze gemeente
op sportief vlak blijven
ondersteunen. Er moet vol-
doende aandacht zijn voor
de jeugdwerking in verschil-
lende sportclubs. De sport-
kampen en sportklassen ken-
nen veel succes. Ze moeten

minstens behouden blijven
en daar waar nodig afge-
stemd worden op de behoef-
ten van de jongeren.
CD&V/N-VA blijft ook
voorstander van de bouw
van een sportschuur aan de
Processieweg. De voorbije
jaren werden de eerste stap-
pen gezet om deze realisatie
mogelijk te maken. Door het
verplaatsen van de voetbal-
terreinen is er ruimte vrijge-
komen. Via een bijzonder
plan van aanleg heeft deze
ruimte ook de juiste bestem-
ming gekregen. Igean maak-
te een studie naar de haal-
baarheid van een publiek
private samenwerking voor
de realisatie van dit project.
Pétanque is één van de favo-
riete sporten voor senioren.
Er werden in het verleden al
heel wat petanquebanen
aangelegd in de verschillen-
de wijken van onze gemeen-
te. De aanleg van bijkomen-
de terreinen en de uitbouw
van de bestaande infrastruc-
tuur staan zeker op ons pro-
gramma.

Bouwen aan een sportief
beleid

Reet SK heeft nu een mooi clubhuis

Recent investeerde de
gemeente in de sporthal

uitgedekt schoo

Er is druk op de ruimte vanuit
verschillende sectoren. Er is
ook de uitdaging om onze
unieke troeven - ligging op de
as Antwerpen – Brussel, 20
km2 ruimte, een uitgebreid
bovenlokaal wegennet, veel
groen - te behouden en te
valoriseren. Het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan is
daarbij het uitgangspunt. 

Er werd in dit beleidsdomein
heel veel gerealiseerd.
Voorbeelden zijn:

■ Goedkeuring van een
gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan ( in 2006
uitgegeven als boek en op
CD - rom)

■ goedkeuring van een RUP
voor het gemeentelijke
domein ’s Herenbeemden
(met speelbos, visvijver
Hoop op Beet, domein
Drie Rivieren en park ‘s
Herenbeemden)

■ opmaken van een RUP
Predikherenhoevestraat
(met parking, voor school
Groenlaar, retentiebekken,
speelbos en brede fietspa-
den) 

■ herziening van het BPA
Terhagen centrum - zuid (
met site Heylen)

■ opmaken van een RUP
Catenberg - noord ( met
Catenbergstraat)

■ goedkeuring van een
wegtracé voor nieuwe
straten Maalderijstraat,

Catenbergstraat  en
Fazantenweg.  

Binnen het kader van het
gemeentelijk structuurplan
zullen in de  nabije toekomst
een aantal nieuwe ruimtelijke
plannen worden opgemaakt:

■ een RUP Molleveld met
heraanleg van de
Kapelstraat en de
Gelagenweg  

■ een RUP Rumst – markt
en een RUP De Lijn ( voor
het busstation) 

Ook andere projecten verdie-
nen in de toekomst nog veel
aandacht, vb:

- de aanleg van de verbin-
dingsweg tussen Hoogstraat
en Boereweg ("Piet Van
Akenstraat")

- de opvolging van de aanleg
van de N 171 door de
Vlaamse overheid

- de ontwikkeling van de
woonzone met service - flats
tussen Hoge Weg en
Beukendreef

- de ontwikkeling van een
woonpark aan de
Steenbakkerijstraat

- de aanleg van Sleutelhof  (
aan de Schoolstraat)

- de aanleg van een nieuwe
weg van de Catenbergstraat
over OTL naar de brug over
de E 19 en de aansluiting op
de E 19

- de aanleg van de
"Parkstraat" (tussen
Kloosterstraat en Korte
Veerstraat)

- de aanleg van speelbossen
(voor de jeugdbewegingen)

- de aanleg van retentiebek-
kens ( om overstromingen
te voorkomen).

Het lijkt wel of iederen in
Rumst wil komen wonen. Dat
blijkt uit studies  zoals de
Leefbaarheidsindex en de
Provinciale Woonstudie. Het
blijkt ook uit de feiten.

Orde in de ruimte

Op de site Heylen komen
nieuwe woningen en 

appartementen

“Met respect
maak je 

vrienden.”


