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Na goedkeuring van het BPA (bij Ministeri-
eel Besluit van 18 december 2001) werd aan 
IGEAN opdracht gegeven om het terrein 
van bijna 2 ha te verwerven en een bouw-
vergunning aan te vragen. Het gemeente-
bestuur zorgde voor de financiering  met 
subsidies. Tenslotte deden de nutsmaat-
schappijen (elektriciteit, gas,  communica-
tie, water en riolering) hun werk in de plan-
ning en op het terrein.
Het project Hoogvelden heeft de bedoe-
ling om een totaalconcept  van geïntegreerd 
wonen te realiseren. Dit komt tot uiting in 
volgende aspecten:
• Inbreiding (wonen in de dorpskern van 
Reet).
• Bereikbaarheid (op wandelafstand van 
alle basisfuncties zoals openbaar vervoer, 
scholen, winkels, banken, gemeentehuis, 
kerk, sport, horeca, …. ).
• Diversiteit (huurwoningen en koopwo-
ningen).
• Sociale mix (jonge en oudere bewoners, 
huurders en eigenaars).
• Doorwaadbaarheid (één groene toegangs-
weg voor auto’s, vele wegen voor voetgan-
gers en fietsers). 

• Groen kader (groenbuffers, opvang van 
hemelwater, wandelwegen).
Sterke architectuur. 
• Woonerf (geen doorgaand verkeer, voor-
rang voor trage weggebruikers).
• Kindvriendelijk (speelpleintje en kinder-
opvang) .
In 2015 startte de THV Sogiaf-Gillian in 
opdracht van de sociale huisvestingsmaat-
schappij Goed Wonen.Rupelstreek met de 
realisatie van het nieuwbouwproject Hoog-
velden. Dit gebeurde op basis van het door 
het architectenbureau Comodo opgemaak-
te ontwerp. 
Het project voorziet in de bouw van 30 
sociale appartementen voor Goed Wonen.
Rupelstreek en een buitenschoolse kinder-
opvang voor 38 kindjes.  De werken zul-
len circa 18 maanden in beslag nemen.  De 
totale kostprijs wordt geraamd op 3 352 
360,78 euro BTW excl.
Het AGB (autonoom gemeentebedrijf) 
bouwt -in opdracht van het OCMW- 24 se-
niorenwoningen. Het nieuwe gebouw in de 
Hoogvelden is opgevat als een geheel waar 
sociale interactie overdag maximaal wordt 
bevorderd, niet alleen voor de bewoners 

maar ook voor bezoekers, buren en toeval-
lige passanten. Dat wordt onder meer gerea-
liseerd door de locatie van de woningen aan 
een overdekte woonstraat met veel licht en 
sfeer. 
Elke woning is ongeveer 60 m² groot en 
omvat een leefruimte met open keuken, een 
slaapkamer, een badkamer en een berging. 
De basisuitrusting omvat o.m. een ingerich-
te keuken, een ingerichte badkamer  en alle 
nutsvoorzieningen.
Verder hebben de bewoners de beschik-
king over verschillende gemeenschappelijke 
ruimten, bijv. een leesruimte en een poly-
valente ruimte (met groot terras) die kan 
gebruikt worden voor vergaderingen en 
familiefeesten. Er is ook een conciërgewo-
ning en een grote gemeenschappelijke tuin 
voorzien.
Het gebouw werd ontworpen door architec-
tenbureau nv Styfhals & Partners en wordt 
gebouwd door aannemer Nys-Driessen.
Tenslotte verkoopt de intercommunale 
IGEAN twee maal 6 loten rond een speel-
pleintje. Het gaat om loten met half open 
bebouwing met een oppervlakte van 300 
tot 445 m² . 

In 1990 ( 25 jaar geleden ) gaf de 
gemeenteraad -op voorstel van 
schepen voor Ruimtelijke ordening 
Eddy Huyghe - aan de intercommu-
nale IGEAN opdracht om een BPA 
op te maken voor Reet Centrum. 
Het betrof een gebied, gelegen 
tussen de Molenstraat, Beuken-
dreef  en Eikenstraat. Eén van de 
belangrijkste doelstellingen was 
om in het centraal gelegen woon-
uitbreidingsgebied een project van 
gemengd wonen te realiseren.  

NIEUWBOUW 
IN DE HOOG-
VELDEN TE REET
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DE BANAAN IS ER

Zo kwamen er de afgelopen jaren in nage-
noeg de ganse wijk gloednieuwe voetpaden. 
Ook de verlichting werd aangepast. En dat 
was nodig.

Recent zijn ook de werken aan ‘De Banaan’ 
voltooid. Vele Paepedaelen bewoners keken 
er  met een bang hartje tegenaan, maar het 
eindresultaat blijkt toch nog mee te vallen. 
De geluidshinder blijft alles bij mekaar in een 
groot deel van de wijk beperkt. De verkeers-
situatie is voor alle weggebruikers verbeterd. 
Het sluipverkeer in de woonstraten vermin-
dert. Fietsers en voetgangers worden niet aan 
hun lot overgelaten. De tunnels aan de Pot-
aardestraat en de Paepedaelenlaan vergemak-

kelijken de verplaatsingen per fiets of te voet. 
Vooral de tunnel aan de Paepedaelenlaan zal 
de mensen uit de wijk plezieren. Daar waar 
vroeger een smal en hobbelig wegje de door-
gang bemoeilijkte, ligt nu een brede nieuwe 
weg open voor voetgangers en fietsers. Bo-
vendien werd de omgeving van de banaan 
volledig heraangelegd met beplantingen en 
nieuwe wandelwegen. Slotsom, geslaagd.

Op zondag 27 september werd de banaan 
feestelijk geopend met een korte fietstocht 
langs het traject van de nieuwe weg. Burge-
meester Wendy Weckhuysen was er natuur-
lijk bij. Ter afsluiting genoten de deelnemers 
van een drankje en een lekkere hap.  

Het gemeentebestuur plant de aanleg van een 
nieuw containerpark aan het rond punt Moës 
in Rumst. 

Het maakt deel uit van  de cluster container-
parken geëxploiteerd door de intercommuna-
le Igean. De aanvraag voor stedenbouwkun-
dige vergunning werd deze zomer ingediend. 
Voor de realisatie van het containerpark 
wordt een verharde oppervlakte aangelegd 
van ongeveer 6 000 m² en een opslagplaats 
van 144 m². De helft daarvan zal dienen voor 
de opslag van Klein Gevaarlijk Afval. Op basis 
van het aantal inwoners van Rumst (15 000), 
kende minister Schauvliege einde juni een 
subsidie toe van 
475 258 euro voor de infrastructuurwerken 
en 17 500 euro voor de KGA-opslagplaats. 
“Hopelijk kunnen we snel met de effectieve 
aanleg starten”, zegt burgemeester Wendy 
Weckhuysen.   

Zowel in de Oude Brouwerijstraat als in de 
Eikenstraat zal er een extra plaats bijkomen.

De technische dienst verricht hiervoor de 
nodige aanpassings- en opknapwerken. Zo 
blijven de kosten beperkt en door deze extra 
plaatsen is er van de overheid een bijkomende 
subsidie te verwachten.
Met deze beslissing hoopt de gemeente 
haar steentje bij te dragen voor de opvang 
van de grote toestroom van vluchtelingen.
“Wanneer elke gemeente een dergelijke in-
spanning doet, kan er al een groot aantal 
mensen van onderdak en financiële hulp 
worden voorzien. Met deze twee extra  
plaatsen beschikt het OCMW van Rumst 
over 16 opvangplaatsen. Wat in vergelij-
king met gelijkaardige gemeenten lang niet 
slecht is. Wij hopen immers op een goede 
spreiding in alle gemeenten, steden en lan-
den, rekening houdend met het aantal in-
woners”, besluit Ilse Moons.

HET NIEUWE 
CONTAINERPARK 
KOMT ER

OPVANG VOOR 
VLUCHTELINGEN

De wijk Kleine Paepedaelen is zo’n beetje het buitenbeentje van de 
gemeente Rumst. Aan de overzijde van de A12 ligt ze gekneld tussen 
de gemeenten Niel, Aartselaar en Boom. Toch is de betrokkenheid met 
het leven in de kerngemeente Rumst vrij groot. En het moet gezegd, 
het nieuwe bestuur met sterke CD&V aanwezigheid, laat de buurt niet 
verkommeren. 

Op de 16 september besliste 
de OCMW- raad om twee extra 
opvangplaatsen te voorzien voor 
vluchtelingen. Zo laat schepen van 
Sociale zaken Ilse Moons weten.

Deze veilige doorgang is goed voor al de inwoners van de wijk.  
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3de ontbijtcafé ! 
 

MET… 
… als gast minister van staat Miet Smet 

… de uitreiking van de Grote Prijs Miet Smet 
& 

… special guest Nele Goossens 
(Vaste waarde in Het Witte Paard te Blankenberge en bekend door vele gastrollen in 

o.a. Chris en Co, Flikken, Witse, Duts, ….) 
 
 

 Wanneer? zondag 11 oktober van 9.30u tot +/- 13u 
 Waar?: Parochiaal centrum, Kloosterstraat 3, 2840 Terhagen 
 Bedrag: 12 ,50 EUR (glas cava of fruitsap en ontbijt met koffie, thee of fruitsap) 

 
Inschrijven kan door het gepaste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer  
BE 20 4058 0227 0156 van de CD&V Afdeling Rumst-Reet-Terhagen  + Naam- aantal- e-mail of 
gsm mailen naar : l.vandyck@telenet.be vóór 3 oktober 2015! 

 

 
Rumst-Reet-Terhagen 
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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
info@cdenvrumst.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
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Maar liefst 41% van de kinderen worden 
in Vlaanderen met de auto naar school 
gebracht. Dit percentage is de laatste ja-
ren toegenomen. Door het erg drukke 
verkeer vinden ouders het niet altijd op-
portuun om hun kinderen met de fiets 
naar school te sturen. Natuurlijk is dit 
een vicieuze cirkel. Hoe meer ouders 
er voor kiezen om hun kinderen naar 
school te brengen met de wagen, hoe 
drukker het wordt in de omgeving van 
de school.

Al poolend naar school
Samen kunnen we die cirkel doorbreken. 
Dit wil zeggen, door in groep op weg te 
gaan, per fiets of te voet. In groep, met 
een begeleider, zijn kinderen beter zicht-
baar voor de automobilisten. Dit is de 
ideale oplossing. Kinderen vinden het 
ook leuk, want samen naar school gaan 
of fietsen is voor hen super!

Met minder auto’s op de weg vergroot de 
veiligheid voor het jonge volkje. Kinde-
ren zijn de meest kwetsbare weggebrui-
kers, dat mogen we nooit vergeten!
Dit dient uiteraard te gebeuren onder 
begeleiding van een volwassene. Om dit 
te realiseren is de steun van de (groot)
ouders en van de school onontbeerlijk. 
Duidelijke afspraken zijn nodig. Zo 
kunnen (groot)ouders uit dezelfde straat 
afspreken om bijvoorbeeld om beurt de 
kinderen naar school te brengen of op te 
halen;

Veiligere schoolomgeving
Geert Van der Auwera, schepen voor 
Mobiliteit, wil samen met de scholen 
oplossingen uitwerken om een veiligere 
schoolomgeving te creëren. Enerzijds 
kan er bekeken worden welke ingrepen 
op het openbaar domein hiertoe kunnen 

bijdragen. Er vonden reeds gesprekken 
plaats met een aantal scholen. Zo wer-
den er onlangs fietssuggestiestroken aan-
gebracht in de buurt van Eikenlaar en 
werd er een duidelijkere verkeerscircula-
tie georganiseerd op en rond de parking 
aan de Processieweg. Anderzijds moeten 
er met de scholen afspraken gemaakt 
worden om de ouders en de kinderen te 
stimuleren om samen te werken aan een 
veilIgere schoolomgeving. Het “carpoo-
len” en “fietspoolen” kan een actiepunt 
zijn. Daarnaast kunnen er duidelijke af-
spraken gemaakt worden op welke ma-
nier kinderen kunnen afgezet of opge-
haald worden. 

Om mensen te stimuleren deel te nemen 
aan de affichecampagne is er een wed-
strijd aan gekoppeld. De mensen die een 
affiche hangen maken kans op een prijs. 
Deze prijzen zullen uitgereikt worden op 
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 

Al vele jaren -telkens in september- organiseren wij de actie Veilig 
Schoolbegin. Met deze affichecampagne wil CD&V het thema “Veilig 
naar school” op de kaart zetten. Dat dit een thema is dat mensen 
bezighoudt, bewijzen de vele affiches die voor de vensterramen 
verschijnen. 

VEILIG NAAR SCHOOL


