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Op de gemeenteraad is het subsidiereglement voor 
duurzame landbouw uitgebreid met een korte keten. 

Wie investeringen doet die ervoor zorgen dat producten 
sneller van producent tot consument geraken, komt 

vanaf nu in aanmerking voor een subsidie. Voor hen zal 
de overheid 20% van de gefactureerde kost vergoeden 

met een maximum van 1.000 euro. 

Op initiatief van de landbouwraad werd zo 
een proefproject voor een maandelijkse 

streekmarkt opgestart. De lokale 
streekproducten worden 

aangeboden door lokale 
producenten. “Zo willen we de 

band tussen onze landbouwers 
en inwoners vergroten”, zegt 

schepen van Landbouw 
Wendy Weckhuysen.

De bewoners van het oude tehuis 
voor begeleid wonen in de Laarstraat in 

Reet mochten op maandag 25 april de eerste 
steen leggen van wat binnen twee jaar hun nieuwe 

thuis wordt. Het gaat hier om vijftien studio’s voor 
begeleid wonen aan de Begijnenbossen. 

Dit project, in de vorige legislatuur mee op het spoor 
gezet door schepen Geert Van der Auwera, kadert in 
de visie van onze gemeente om meer en een betere 

spreiding van sociale woningen te bekomen.

Afgelopen maand werd de eerste 
workshop rond duurzame mobiliteit 

gehouden, alsook een werksessie 
rond klimaat neutrale/-bestendige 

wijken.

Onder begeleiding van Atmosfeermakers werden 
met heel wat betrokken inwoners uit onze gemeente 
interessante ideeën verzameld en uitgewisseld en 
constructief rond dit belangrijk thema gedebatteerd.

Bedoeling is dat met de gegeven input in een 
volgende sessie (resp. 11 en 18 mei) een concrete 
duurzaamheidsactie rond elk van deze speerpunten 
wordt uitgewerkt en die dan na goedkeuring door het 
bestuur ook effectief zullen worden uitgevoerd.

Op te volgen dus!

15 studio’s 
voor begeleid 

wonen Pegode

Workshops
duurzaamheid

Mijn favoriete plekje  Mijn favoriete plekje  De Predikherenwijk 

Fonkelende verlichte peperkoeken huisjes, dat was 
volgens mij mijn allereerste kennismaking met de 
Predikherenwijk in Reet. Onmiddellijk verliefd en met 
de droom om er ooit te wonen. Tijdens de tienerjaren 
werden er memorabele avonden in de tent en aan de 
jeneverbar van de Lichtfeesten beleefd. Ondertussen 
is de wijk al meermaals het decor geweest van een 
serie of een film, omringd door groen en gezelligheid. 

Dat groene karakter levert tijdens alle seizoenen 
plaatjes van beelden op, creëert rust en trekt fietsers 
en wandelaars aan. De kids kunnen zich uitleven in 
de speeltuin of kampen bouwen in het “Boske”. Door 
de inzet van LSA heeft deze wijk ook nog een echte 
buurtvereniging die de belangen met hart en ziel 
probeert te verdedigen, opnieuw iets om te koesteren!

OCMW steunkader
De gemeenteraad heeft beslist om een gedetailleerd 
steunkader uit te werken voor het toekennen van 
aanvullende financiële steun. Deze aanpak zorgt voor 
uniformiteit en optimaliseert het op maat werken voor 
de hulpvrager. Tegelijkertijd zet het in op een efficiënte 
werking van de sociale dienst, waarbij meer aandacht 
kan worden besteed aan de hulpvrager.

Onze fractie heeft met veel plezier meegewerkt 
aan dit dossier en is dan ook heel blij met 

het resultaat.

Nike De BruynNike De Bruyn

Korte keten landbouw
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We hopen dat de GAM kan uitgroeien tot hét trefpunt voor ontmoeting, ontspanning, ontdekking en beleving voor 
jong en oud. Binnenin het gemeenschapscentrum is ook een polyvalente zaal ingericht met alle nodige infrastructuur 
om een hele waaier aan activiteiten te kunnen organiseren. 

“Het gemeenschapscentrum is een belangrijke troef voor de verdere uitbouw van onze cultuurprogrammatie, zowel 
van onze verenigingen als van lokaal talent en gevestigde namen”, zegt Wendy Weckhuysen, schepen van Cultuur. 

De GAM opent deuren met feestweekend

Op 11 maart opende het nieuwe gemeenschapscentrum ‘de GAM’ feestelijk de deu-
ren in de voormalige kerk van Terhagen. We hielden een heus feestweekend met 

op vrijdag een feestelijke opening met een hapje, een drankje en een DJ-set. 
Op zaterdag konden kinderen komen genieten van de theatervoorstelling 

‘Richarken’ en werd er een groot verjaardagsfeest georganiseerd voor alle 
kinderen die in maart hun verjaardag vieren. 

Om het feestweekend af te sluiten, mochten verschillende Rumstse 
cultuurverenigingen het beste van zichzelf geven tijdens het eerste 
cultuurcafé. Een mooie verwezenlijking waar onze schepenen Wendy, 
Geert en Raf mee hun schouders onder hebben gezet. 

Het gemeenschapscentrum moest ook een naam krijgen en daarvoor 
hebben we de hulp van de inwoners ingeschakeld. Zij konden voorstellen 

insturen waaruit de beste dan gekozen zou worden. Zo werd het gemeen-
schapscentrum uiteindelijk ‘de GAM’ genoemd. Deze naam verwijst naar 

de steenbakkerijen en het woord ‘gammen’ is het Noorse woord voor vreugde 
en plezier. Maar de afkorting kan ook gezien worden als ‘Gemeenschapshuis voor 

Activiteiten en Meer’.

De dramatische oorlog in Oekraïne veroorzaakt in Europa een grote stroom oorlogsvluchtelingen. 
Intussen zijn meer dan 5 miljoen Oekraïners de oorlogsgruwel in hun land 
ontvlucht en worden zij in Europa en zo ook in ons land opgevangen.

De oproep #plekvrij om mee crisishuisvesting te organiseren werd 
in Rumst warm beantwoord, zowel bij particulieren als door de 
gemeente zelf.

De gemeente stelt samen met Goed Wonen Rupelstreek 
momenteel reeds 11 bemeubelde woningen ter beschikking. 
Nog 6 andere woningen worden binnen korte termijn 
klaargestoomd. Daarnaast zijn er een 12-tal gescreende 
plaatsen in privé-opvang waar Oekraïense gezinnen op de 
vlucht terecht kunnen.

De eerste gezinnen en personen, 45 personen waarvan 
18 kinderen, zijn intussen ook aangekomen in Rumst. Vaak 
hebben deze (groot-)moeders en kinderen niet veel meer bij 
dan een koffer met wat kleding. Onze gemeente heeft intussen 
een duidelijk onthaaltraject uitgewerkt en ook vrijwilligers en 
tolken binnen onze gemeente zetten zich belangeloos in voor 
deze mensen.

Heb je zelf plaats in je huis vrij om Oekraïners op de vlucht op te 
vangen? Heb je tijd om hen te helpen in hun administratie, inrichting van hun 
woonst, wegwijs te maken in het leven hier in Rumst?  Meld je aan bij een van onze 
mandatarissen of via de buurtzorglijn van de gemeente.

Financiële ondersteuning kan ook via het Belgische consortium voor noodhulpsituaties 12-12.
Rumst heeft voor de noodlijdenden in Oekraïne reeds 3000 € noodhulp vrijgegeven.

Rumst toont hart voor Oekraïne
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Vrijwilligers maken het verschil in Rumst. Zij zijn onmisbaar in onze verenigingen en organisaties en zorgen voor de 
verbondenheid tussen de mensen.

Fijn om te zien hoe het verenigingsleven met zovele vrijwilligers zich met de lente weer volle bak op gang heeft 
getrokken!

Wij willen vanuit onze partij onze verenigingen en vrijwilligers maximaal ondersteunen om hun waardevol werk en 
engagement verder te zetten.  Vanuit onze bevoegdheden (sport - cultuur - milieu - land & tuinbouw - feestelijkheden - 
financiën - ontwikkelingssamenwerking) proberen we onze verenigingen en hun vrijwilligers te helpen waar het kan!

Dankjewel vrijwilligers!

  

rumst.cdenv.be  
info@cdenvrumst.be

Nieuw geboortebos
Op 16 maart werden de eerste boompjes geplant in het geboortebos 
van Rumst. De gemeente geeft nieuwgeboren kindjes in de gemeente 
graag een warm welkom. Naast een welkomstgeschenk en een 
premie, kunnen ouders nu ook een boompje planten in het 
geboortebos. 

“Een bos staat symbool voor groeien. Kleine boompjes worden 
flinke bomen, net als de kinderen waarvoor ze geplant worden. 
Een bos levert ook gezonde lucht en is een leuke plek om in te 
spelen en te wandelen. Het geboortebos bevindt zich naast het 
speelbos in de Schensbossen”, zegt schepen van Onderwijs en 
Kinderopvang, Wendy Weckhuysen

Alle inwoners met een kindje geboren in 2020 en 2021 ontvingen een 
uitnodiging voor de plantnamiddag. De babyborrel zelf gaat door op 12 
juni. 

CDenVRumst CDenV2840 CDenV2840

Op 24 april organiseerde het Koerscomite Gildenhuis Reet in samenwerking 
met de Reetse Spurters en het gemeentebestuur 3 wielerwedstrijden naar 
aanleiding van de kermis in Reet. Tijdens de wedstrijd voor dorpelingen 
streden een 35-tal lokale wielerliefhebbers voor de overwinning. 

Daarna was het de beurt aan de gentlemen om dan af te sluiten met de 
herdenkingsprijs François Bruyndonckx voor junioren. François was bijna 

50 jaar voorzitter van de Rumstse sportraad. Hij was een van de drijvende 
krachten achter de organisatie van deze wedstrijden. “Deze herdenkingsprijs 

is een eerbetoon aan François voor zijn jarenlange inzet voor de sport in onze 
gemeente”, aldus Geert Van der Auwera, schepen van Sport en voorzitter van het 

Koerscomite.   

Herdenkingsprijs als eerbetoon
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