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rumst
De herfst is weer in het land. Het 
wordt vroeger donker, de koude 
wind blaast de laatste bladeren van 
de bomen en de dikke jassen worden 
weer uit de kast gehaald. Ondertus-
sen werkt onze CD&V/N-VA fractie 
in gemeente- en OCMW-raad keihard 
verder. Over enkele recente dossiers 
leest u meer in dit nummer. 
Onze partijraadsleden pakken weer uit 
met een leuke activiteit. 
Speciaal voor de kinderen uit onze ge-
meente hebben we ook dit jaar de Sint 
en zwarte piet uitgenodigd. Omdat het 
de vorige jaren zo leuk was komt de 
Sint nu op zaterdag 4 december 2010. 
Verdere details vindt u verder in dit 
nummer van rumst.direct. 

Veel leesplezier!

Marleen De Bruyn

Voorzitter CD&V Rumst

CD&V/N-VA 
weRkt VeRDeR

‘De gemeente ten dienste van de 
bevolking’ is de leidraad van het be-
stuursakkoord van deze gemeente. 
Dat veronderstelt een  wisselwer-
king tussen bestuur en  bevolking.

Luisteren naar  mensen, met hen  pra-
ten, hen informeren moet het gemeen-
tebestuur kenmerken.  Contact tussen 
bestuur en bevolking is noodzakelijk 
om tot goede resultaten te komen. 
Daarom stimuleren  verschillende 
initiatieven de communicatie met de 
burger. Eén van die initiatieven is het 
organiseren van wijkvergaderingen.

Onder impuls van burgemeester Eddy 
Huyghe werd in 2010 gestart met dit 
initiatief. Tijdens deze wijkvergade-
ringen ontmoeten inwoners en  ge-

meentebestuur elkaar in een informele 
sfeer en worden problemen aangekaart 
en besproken.

Er werden reeds vergaderingen ge-
organiseerd in de volgende wijken: 
Kleine Paepedaelen, Terhagen Mol-
leveld, Lazernij, Hof ten Eycken en 
Reet Statie. Ook de andere wijken 
komen nog aan bod. De reacties van 
de bewoners zijn uitermate positief. 
De problemen die worden aangekaart 
en de suggesties van de inwoners 
worden besproken in het college van 
burgemeester en schepenen. Via een 
verslag worden de mensen van de 
wijk dan op de hoogte gehouden van 
de initiatieven of oplossingen die door 
het bestuur worden voorgesteld.

CD&V koMt naaR u toe
WijkVergADeriNgeN 

hebbeN suCCes

op zaterdag 11 september organiseerde het gemeentebestuur haar 4de wijkvergadering. ongeveer 
60 inwoners uit de omgeving van Hof ten eiken kwamen opdagen. Zij stelden vragen over lawaai en 
diefstallen, over het verkeer in Hof ten eiken, de bomen in de Petrus van der taelenstraat en over de 
begraafplaats. nadien besprak men - bij een kop koffie en een koffiekoek - andere grote en kleine 
problemen. Mede dank zij het mooie weer spraken alle deelnemers van een succes’
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In september 2009 besliste de ge-
meenteraad – op voorstel van bur-
gemeester Eddy Huyghe (CD&V/N–
VA) om nieuwe straatnaamborden 
te bestellen. Inmiddels werden de 
meeste nieuwe straatnaamborden 
geplaatst. 

Op 24 september 2009 besliste de ge-
meenteraad tot vervanging van de hui-
dige straatnaamborden en -staanders 
door nieuwe exemplaren. De huidige 
straatnaamborden zijn - na 19 jaar 
- aan vervanging toe. In zitting van 
6 oktober 2009 besliste het College 
van Burgemeester en Schepenen de 
aanbestedingsprocedure op te starten. 
De opdracht werd daarna gegund aan 
de firma Cant uit Merksem. 

De staanders hebben dezelfde vorm 
als de huidige. Wel wijzigt de kleur. 
De nieuwe kleur van de borden is wit, 
met een zwarte belettering. Er werd 
gekozen voor de hoogste graad van 
reflectie voor maximale zichtbaarheid. 
Naast het wapenschild van de ge-

meente Rumst staat het embleem van 
de Vlaamse Gemeenschap. Daarmee 
wordt vorm gegeven aan een doelstel-
ling uit het bestuursakkoord: “het 

Vlaams karakter van onze gemeente 
benadrukken”.

Nieuwe straatnaamborden 
voor onze gemeente

Burgemeester eddy Huyghe toont met trots het eerste nieuwe straatnaambord voor de nieuwstraat. 
ook Geert antonio (CD&V/n–Va) drukte zijn tevredenheid uit over de nieuwe straatnaamborden met 
het embleem van de Vlaamse Gemeenschap.

Onlangs overleed François Van 
Santfoort, één van onze trouwste 
leden. François was een man met 
een groot maatschappelijk engage-
ment, en in het bijzonder een steun-
pilaar voor het landelijke leven. 

In de adviesraden en besturen waarin 
hij zetelde heeft hij steeds de belangen 
van de landelijke beweging en van de 
land- en tuinbouw verdedigd.  Dit en-
gagement zette hij door in een langdu-
rige politieke loopbaan. Zijn politieke 

voorbeeld was Leo Tindemans, met 
wie hij een nauw contact en goede 
samenwerking onderhield.

Hij heeft - onder de  burgemeesters 
Bruynseels en Van Den Eede - 18 
jaren in de gemeenteraad gezeteld, 
van 1977 tot 1994. Hij was een rustig 
en bezadigd raadslid, met grote aan-
dacht voor dossiers en met gedreven-
heid om de belangen van de land- en 
tuinbouwsector te verdedigen. Fran-
çois was een voorbeeld van politiek 

engagement. Zijn inzet werd bekroond 
met de titel van ere-raadslid van de 
gemeente Rumst.

Wij blijven hem zeer dankbaar en 
zullen het werk naar zijn voorbeeld 
verder zetten.

Vrij naar de rede van Wendy 
Weckhuysen, schepen voor Land-
bouw, uitgesproken bij de begrafenis 
op 28 augustus 2010

In memoriam
François Van santfoort 
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Rumst reikt 
2000ste premie uit
 

bouW gTC gesTArT
De bouw van het nieuwe gemeen-
telijk technisch centrum (GTC) 
schiet aardig op.

Enkele maanden geleden gingen 
de werken van start. De ruwbouw 
is bijna voltooid. De binnenafwer-
king volgt en binnen enkele maan-
den zal ook gestart worden met de 
buitenaanleg. Met deze realisatie 
beschikken wij over een functioneel, 
hedendaags gebouw aldus schepen 
voor openbare werken Geert Van der 
Auwera. Onze gemeentearbeiders 
kijken er al naar uit om hun intrek te 
nemen in dit gebouw.

In de maand oktober reikte de 
gemeente Rumst de 2000ste premie 
voor energiebesparende investerin-
gen uit, aldus schepen voor leefmili-
eu Wendy Weckhuysen. De gelukki-
ge familie Mampaey kreeg bovenop 
de premie voor super-isolerend glas 
ook nog felicitaties en een geschenk.

De gemeente Rumst subsidieert al 
sinds 2003 energievriendelijke inves-
teringen in woningen. Het aantal toe-
gekende premies steeg van 36 in 2003 
tot niet minder dan 520 in 2009. Voor 
2010 voorziet de gemeente hiervoor 
een budget van 80.000 Euro.

De meeste premie-aanvragen, onge-
veer 35%, betreffen nieuwe conden-
satieketels of hoogrendementsketels. 
Daarnaast zijn ook de premies voor 
dakisolatie (20%) en hoogrende-

mentsglas (20%) erg in trek. Iets meer 
dan 10% van de aanvragen betreffen 
zonnepanelen. Deze kennen sinds 
2008 een zeer groot succes. An-
dere energiebesparende maatregelen 
waarvoor inwoners een gemeentelijke 
subsidie kunnen krijgen, zijn er voor 
een warmtepomp of een zonneboiler, 
verduidelijkt schepen Weckhuysen.

Met de subsidies voor energiebespa-
rende investeringen wordt een duur-
zaam milieubeleid gestimuleerd, met 
een maximale energiebesparing en een 
minimale uitstoot van broeikasgas-
sen. Dit is een win-winsituatie, want 
wie energiebesparende maatregelen 
uitvoert, bespaart zowel op energie als 
op de energierekening.

Schepen voor openbare werken Geert Van Der auwera volgt de vooruitgang van de werken aan het 
GtC op de voet

bezoek onze 
website: 

www.cdenvrumst.be
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een nieuwe vleugel voor eikenlaar

De siNT komt

De gemeenteschool Eikenlaar, op de 
hoek van de Eikenstraat en de Pro-
cessieweg heeft een nijpend tekort 
aan klaslokalen en aan hedendaags 
sanitair. 

Eikenlaar bestaat uit twee vleugels, 
gebouwd in 1925 en 1965. Verder zijn 
er twee prefab-gebouwen, per definitie 
niet bedoeld voor de eeuwigheid, en 
worden enkele lokalen in de omgeving 
gehuurd. Het sanitair en de verwar-

ming beantwoorden niet meer aan de 
normen van vandaag. Daarom heeft 
het gemeentebestuur aan een studiebu-
reau opdracht gegeven om een dossier 
op te maken voor de bouw van een 
nieuwe vleugel. Deze nieuwe vleugel 
omvat dan een lokaal voor de directie, 
een nieuwe refter en nieuw sanitair en 
( op pootjes) een aantal nieuwe grote 
en kleine klassen.

Het subsidiedossier werd ingediend 

bij het Vlaamse Ministerie van On-
derwijs  in de zomer van 2008.  De 
kosten van de nieuwbouw zullen 2,9 
miljoen euro bedragen. Meer dan de 
helft daarvan – 1,8 miljoen - wordt 
gesubsidieerd. 

Schepen van Onderwijs Wendy Weck-
huysen werd dit voorjaar gecontac-
teerd door het Onderwijssecretariaat 
van de Vlaamse Steden en Gemeenten 
in verband met de mogelijk opname 
van het subsidiedossier Eikenlaar op 
de prioriteitenlijst van 2010. Deze ver-
snelde opname op de prioriteitenlijst 
is te danken aan het feit dat er voor 
het bouwproject van Eikenlaar reeds 
een ontwerper is aangesteld door 
de gemeente en het dossier dus zo 
goed als klaar is. Einde 2010 kan het 
Agentschap voor Infrastructuur in het 
Onderwijs het subsidiebedrag vastleg-
gen. In het budget van 2011 voorziet 
de gemeente het nodige geld. In de 
loop van 2011 kunnen  - al alles goed 
gaat - de werken starten.

De Sint heeft beloofd om ons ook 
dit jaar weer een bezoek te bren-
gen. Hij vond het hier immers 
de voorgaande jaren steeds heel 
leuk.

Wanneer? 
zaterdag 4 december om 14 uur. 
Waar? Aankomst op het kerkplein 
in de Kerkstraat te Rumst

Van hieruit wandelen we met de 
Sint onder muzikale begeleiding 
naar de Parochiale Kring in de 
Veerstraat, waar het feest dan kan 
losbarsten met animatie voor de kinderen. Op de bijeenkomst zal de Sint de  
winnaar kiezen van de kleurwedstrijd en krijgt elk aanwezig kind persoonlijk 
van de Sint een goedgevuld zakje.
We hopen op een talrijke opkomst. 
Ouders en grootouders zijn natuurlijk ook welkom.

Zegt CD&V jou iets? 

Neem dan contact 
op en word lid. 

Wij staan voor u klaar!
Tel. 03/888.18.20


