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Goed nieuws!
In februari 2012 kon burgemeester 
Eddy Huyghe goed nieuws aankon-
digen. Na lange en moeilijke onder-
handelingen kan de gemeente Rumst 
– met de hulp van IGEAN -   eige-
naar worden van een perceel indus-
triegrond aan de Steenberghoekstraat 
( aan de rotonde Moês, nabij de 
brandweerkazerne). Daardoor komen 
de plannen voor de bouw van een 
splinternieuw containerpark een stap 
dichterbij.

Lees meer hier, op pagina 5!

In oktober 2012 vinden de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
CD&V Rumst-Reet-Terhagen gaat op eigen kracht en met een 
sterke ploeg naar deze gemeenteraadsverkiezingen. 
Dat was de boodschap die te beluisteren viel op de persconferentie van 3 februari 2012.

Lees meer hier, op pagina 4!

CD&V gaat op eigen kracht
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CD&V Rumst-Reet-Terhagen 
gelooft in haar eigen kracht

De afgelopen legislatuur vormde 
CD&V een kartel met N-VA.  Zoals 
in de meeste andere Vlaamse ge-
meenten kwam dit kartel 6 jaar ge-
leden tot stand, mede onder impuls 
van het nationale partijbestuur. On-
danks een goede verstandhouding 
en een constructieve samenwerking 
heeft N-VA, net als  in de meeste 
andere Vlaamse gemeenten, er zelf  
voor gekozen om niet langer in een 
kartel naar de verkiezingen te gaan. 
Hierop besliste het partijbestuur van 

CD&V om alleen, met een sterke 
ploeg en een goed project naar de 
kiezer te stappen. “We hebben hele-
maal geen reden om te twijfelen aan 
onze eigen kracht.” 

Integendeel. CD&V heeft in het 
verleden bewezen garant te staan 
voor een goed en stabiel bestuur 
van onze gemeente. Terecht kan 
men spreken van bewezen verant-
woordelijkheid en leiderschap. 
Dit wordt ook bevestigd door 

vriend, en niet ontkend door vijand. 

Onze mandatarissen hebben er voor 
gezorgd dat, ondanks de econo-
mische en financiële crisis, onze 
gemeente vandaag financieel gezond 
is. Er zijn reserves opgebouwd. 
Bovendien durven onze mensen 
vooruitzien en investeren in de toe-
komst. Er zijn belangrijke projecten 
verwezenlijkt en opgestart.  

CD&V gelooft niet alleen in haar 
eigen kracht maar vooral ook in de 
kracht van mensen in onze gemeen-
te. We moeten als overheid niet alles 
willen sturen. Vele mensen in onze 
gemeente nemen initiatieven en 
zorgen voor een betere samenleving. 
Dit is een absolute meerwaarde 
voor onze gemeente. Daarom willen 
wij initiatieven die verbondenheid 
bevorderen blijven ondersteunen en 
aanmoedigen.

De afgelopen weken 
hebben verschillende 

partijen in steden en 
gemeenten aangekon-

digd dat ze in kartel (dus 
samen met andere partij-

en) en zelfs met stadslijsten naar de kiezer gaan op zon-
dag 14 oktober 2012. Het partijbestuur van CD&V Rumst-
Reet-Terhagen gaat in tegen deze trend en heeft beslist 
om op eigen kracht naar de kiezer te gaan.

Op zondag 29 januari 2012 hielden 
de leden van CD&V Rumst-Reet-
Terhagen hun jaarlijkse nieuwjaars-
receptie in het Parochiaal Centrum 
in Terhagen. Gastspreker Nahima 
Lanjri benadrukte in een interview 
waar CD&V voor staat: verbinden, 
verzorgen, versterken en vooruit-
zien. Traditioneel wordt tijdens 
deze nieuwjaarsdrink een tom-
bola georganiseerd. De opbrengst 
wordt integraal geschonken aan een 
plaatselijk “goed doel”. Hiermee 
wil CD&V projecten en initiatie-
ven ondersteunen die de christen 
democratische waarden van verzor-
ging en verbondenheid hoog in het 
vaandel dragen. Vorig jaar werd de 
opbrengst geschonken aan Welzijns-

schakels. Dit jaar mocht de afdeling 
van Ziekenzorg Terhagen de mooie 
som van 568 euro ontvangen. De 

voorzitter van Ziekenzorg Terhagen, 
de heer Rony Buelens, was in de 
wolken met dit mooie geschenk.

CD&V Rumst-Reet-Terhagen schenkt 
opbrengst van tombola aan ziekenzorg
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In de gemeenteraad van 22 septem-
ber werd het ruimtelijk uitvoerings-
plan (RUP) Kloosterstraat voorlopig 
goedgekeurd. Dit plan zegt hoe het 
gebied tussen de Korte Veerstraat  
en de Stille Weg er in de toekomst 
moet uitzien. 
De tekst laat ook  ruimte voor een 

eventuele afbraak - in uitzonder-
lijke gevallen – van de pastorie. De 
CD&V dringt er op aan dat deze 
laatste clausule uit de tekst geschrapt 
wordt. De dorpspastorij vormt 
samen met de kerk een functioneel 
en beeldbepalend geheel voor de 
herkenbaarheid van Terhagen.

Op zondag 15 januari 2012 
stierf onverwacht Frans Heps. 
Hij was nog maar 62 jaar.

Frans had veel kwaliteiten.  Als 

scout en akela bij 29e St Pieter 
Rumst leerde hij de welpen wat eer-
lijkheid, blijheid, inzet en respect is. 
Frans was ook een begaafd tekenaar. 
Dat kon in zijn beroep als graficus 
ten volle renderen. Daarnaast kwam 
hij als ACV afgevaardigde op voor 
sociale rechtvaardigheid en ver-
dedigde hij de zwakkeren in onze 
samenleving.
We kennen Frans ook als een man 
die leefde voor en door de muziek. 
“Zijn” harmonie Verbroedering lag 

hem nauw aan het hart. Jarenlang 
was hij bestuurslid en muzikant.
Tenslotte was hij als christen-demo-
craat bestuurslid van CD&V. In zijn 
laatste vergadering van het partijbe-
stuur sprak hij nog zijn bezorgdheid 
uit voor de Lieve-Vrouwenbeeldjes 
in onze gemeente.
Frans had enkel vrienden. In zijn 
groot hart was plaats voor velen. En 
laat het nu precies dat hart zijn dat 
het heeft begeven. Wij zullen hem 
nooit vergeten. 

1. Het containerpark aan de Korte 
Veerstraat ligt bijna op de grens met 
Boom. Het nieuwe terrein ligt veel 
centraler voor de meeste inwoners 
van onze gemeente.  

2. Het containerpark  is inmiddels 
18 jaar oud. In die tijd zijn er nieuw 
inzichten en nieuwe technieken ont-

staan. Zo zullen de containers in de 
toekomst vb. voor iedereen bereik-
baar zijn zonder ladders en met een 
eenvoudig toegangssysteem.

3. Het huidige containerpark is te 
beperkt van oppervlakte voor de 
normen van vandaag. Het ligt ook 
vlak naast het Gemeentelijk Tech-

nisch Centrum. Door de verplaat-
sing van het containerpark naar de 
Steenberghoekstraat komt er ruimte 
vrij voor een groene buffer rond het 
GTC en voor parkeerplaatsen voor 
bezoekers.

Schepen voor milieu Wendy Weck-
huysen is tevreden met deze belang-
rijke aankoop. Zij stelt: “ dit terrein 
van 8.000 m²  maakt het mogelijk 
om een containerpark van de nieuw-
ste soort te bouwen dat zal voldoen 
aan alle verwachtingen van onze 
inwoners. 
Daardoor zullen we nog beter de 
Vlaamse en Europese milieudoel-
stellingen kunnen behalen. En een 
beter milieu is natuurlijk waar we 
samen naartoe willen”.

Goed nieuws!
Plannen voor de bouw van een splinternieuw containerpark een stap dichterbij

In 1994 opende toenmalig CD&V–burgemeester Francis 
Van Den Eede het eerste gemeentelijk containerpark. 
Over de jaren groeide dat park aan de Korte Veerstraat 
uit tot een groot succes. Onze gemeente haalt sinds jaar 
en dag alle normen voor preventie en recyclage. De in-
spanningen van milieu - ambtenaren en van alle milieu 
- bewuste inwoners van onze gemeente hebben voortref-
felijke resultaten opgeleverd voor ons leefmilieu.
Waarom dan een nieuw containerpark? Burgemeester 
Eddy Huyghe noemt 3 belangrijke redenen.

Pastorij Terhagen moet blijven

Leen Van Dijck woont in Terhagen. “De 
pastorij mag niet verdwijnen”, zegt ze.

Ter herinnering aan Frans Heps
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Een gemeente 
bestuur je niet alleen
Hiervoor is een ploeg nodig

Onze burgemeester, Eddy Huyghe, 
is trots om de coach te zijn van 
een uitstekende ploeg. “Dat onze 
gemeente goed bestuurd wordt is 
het werk van de hele ploeg. De inzet 
en kennis waarmee onze mandata-
rissen hun mandaat uitvoeren maakt 
het voor mij een stuk gemakkelijker. 
Een gemeente kan je als burgemees-
ter niet alleen besturen. Hiervoor 
heb je meerdere geschikte mensen 
nodig. En die hebben wij bij CD&V.
Ik zou  dan ook een boodschap wil-
len meegeven  aan onze inwoners. 
Verbondenheid is het uitgangspunt 
van de christen democratie. Wij wil-
len met CD&V naar de verkiezingen 
gaan als een ploeg. Hoe sterker onze 
ploeg, hoe meer wij zullen kunnen 
wegen op het gemeentelijk beleid 
om ons programma te realiseren. 
Als burgemeester heb ik het aanbod 
aanvaard om als coach van onze 
ploeg de lijst aan te voeren. 
De sterkte van CD&V is dat wij 
kunnen rekenen op een verscheiden-
heid aan mensen die vertrouwd zijn 
met wat er leeft in onze gemeente. 
Onze kandidaten engageren zich 
ook naast de politiek. Ze weten wat 
er leeft en zijn een aanspreekpunt.  
Wij zullen een lijst kunnen voorstel-
len waarin alle leeftijdsklassen en 
alle dorpen en wijken van onze ge-
meente vertegenwoordigd zijn. Alle 
uittredende mandatarissen hebben 
zich opnieuw kandidaat gesteld. Wij 
voorzien ook ruimte voor nieuwe en 
jonge kandidaten. Dit is belangrijk 
voor gemeenteraadsverkiezingen. 
Want mensen kiezen dan eerder 
voor gekende personen die aan-
spreekbaar zijn. Hiermee willen wij 
het verschil maken. 

Angèle Nagels werd gebo-
ren in 1958 en stierf  heel 
onverwachts op 28 januari 
2012 op 53-jarige leeftijd.  
Zij was toen – voor haar 
werk - op een beurs in Pa-
rijs.

Angèle Nagels had diepe wortels in 
het gemeenschapsleven van Terha-
gen en Reet. Zij werd in 1978 actief  
lid in de christen – democratie waar 
zij zich ontpopte tot een uitstekend 
organisator.  Zij was kandidaat bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
1982 en  werd in 1987 gemeente-
raadslid.

Eddy Huyghe zei in zijn afscheidsre-
de:” Angèle kon enthousiast vertel-
len over reizen, over cultuur en over 
haar werk. Maar velen kenden haar 
in de eerste plaats van haar veel-
zijdig engagement.  Ze zette zich 

jarenlang actief  in voor de parochie 
en verzorgde de presentatie van 
concerten van de K.K. Harmonie St 
Cecilia uit Reet en K.K. Harmonie 
De Breydelzonen uit Terhagen. Zij 
was bestuurslid van Davidsfonds 
Reet en een gedreven reisleidster.”

Angèle was een beminnelijke en 
talentvolle vrouw.  Wij zullen haar 
missen.

Eddy Huyghe
Burgemeester

Ter herinnering aan Angèle Nagels

Onderscheiding voor Jan De Vos
De OCMW-raad kende onlangs de onderscheiding voor sociale en maat-
schappelijke verdienste toe aan Jan De Vos uit de Lage Vosbergstraat. 
OCMW-voorzitter Ilse Moons overhandigde hem, in het bijzijn van o.m. de 
raadsleden Luc Beghin en Marleen De Bruyn, een pentekening van Marie 
Devillers. Elza Candries, de echtgenote van Jan, werd in de bloemen gezet.


