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“Op initiatief van CD&V-gedeputeerde Kathleen 
Helsen en Provincie Antwerpen starten we in onze 

gemeente samen met Willebroek, Boom en Niel het 
project Trampoline om kinderen al op jonge leeftijd 
te begeleiden in een goede schoolcarrière”, vertelt 

schepen van Onderwijs Wendy Weckhuysen, tevens 
provincieraadslid. 

“Zo vermijden we dat jongeren zonder diploma 
de school verlaten en moeilijker werk 

vinden. We werken hiervoor samen met 
professionals, ouders en vrijwilligers.”

Bib Rumst is recent overgeschakeld op 
een voor heel Vlaanderen eengemaakt 

softwaresysteem Wise. En dat heeft vele 
voordelen. Zo maakt deze nieuwe software én de 

uitstekende samenwerking tussen de Rupelbibs een 
nog grotere dienstverlening mogelijk.

Voortaan is het mogelijk om met je Rumstse bibkaart 
ook te ontlenen in de bibliotheken van Boom, Niel, 

Schelle en Hemiksem. En dat zonder meerkost. Het 
aanbod breidt dus gigantisch uit.

Nog geen bibkaart? Als 18-plusser betaal je slechts 
eenmaal per jaar €5 lidgeld. Ben je jonger? Dan is het 

zelfs gratis!

De parochie Sint-Jozef Terhagen wordt 
binnenkort samengevoegd met die van Sint-

Pieter Rumst. De Sint-Pieter kerk van Rumst wordt 
hun parochiekerk. Dat betekent dat het kerkgebouw 
van Terhagen vrij komt. De gemeente sloot alvast een 
erfpacht met kerkfabriek Sint-Jozef af. Het gebouw komt 
zo voor de komende 99 jaar in handen van de gemeente.

In het kerkgebouw komt nu een gemeenschapscentrum, 
een nieuwe ontmoetingsruimte voor alle inwoners en 
verenigingen. Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd. 
Zet alvast het weekend van 11 maart 2022 in de agenda 
want dan volgt er een groot openingsfeest.

Ontleen in alle 
Rupelbibs met jouw 

bib-lidkaart!

Samenvoeging 
Sint-Jozef Terhagen 

en Sint-Pieter Rumst 

Mijn favoriete plekje  Mijn favoriete plekje  
De kerk van TerhagenDe kerk van Terhagen

De kerk van Terhagen is mijn favoriete 
plekje. Niet zozeer het gebouw, maar 
wel waarvoor dat gebouw altijd gestaan 
heeft. En waar het, dankzij de nieuwe 
invulling als cultuurcentrum, altijd voor 
zal blijven staan: mensen samenbrengen.

Want we hebben de voorbije 2 jaar 
allemaal het ‘samen zijn’ extra weten 
waarderen. Het gezin, familie, vrienden, 
ze zijn van onschatbare waarde. Maar 
sommigen hebben spijtig genoeg ontdekt 
wat eenzaamheid is. Ik hoop daarom dat 
mijn favoriete plekje voor iedereen en 
in het bijzonder voor zij die eenzaam 
zijn, een plek wordt waar we elkaar in de 
toekomst nog veel kunnen ontmoeten. 

Sporten in 
school Groenlaar
Het aanbod naschoolse sportinfrastructuur in Rumst 
is weer gegroeid. Nu kan ook de sportzaal van school 
Groenlaar in Reet gehuurd worden door verenigingen. 
Naast de sportzaal van 390 m² is er nog een 
polyvalente zaal met spiegelwand voor o.a. turn- en 
danslessen.

“Al een aantal jaren proberen we met scholen samen 
te werken om meer sportinfrastructuur aan de 

verenigingen ter beschikking te stellen. Eerder 
sloten we ook een overeenkomst met 

basisschool het Sleutelhof in Rumst 
en met de Sint-Jozefschool in Reet 

voor het naschools gebruik van 
de turnzalen”, aldus schepen van 
Sport Geert Van der Auwera.

Leen Van DyckLeen Van Dyck
Trampoline voor 

een goede schoolcarrière
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Samenvoeging 
Sint-Jozef Terhagen 

en Sint-Pieter Rumst 

En ... (klimaat)actie!
De doelstellingen m.b.t. klimaatveranderingen zijn omlijnd en 2022 wordt het 
jaar van concrete actie op het terrein met het gemeentelijk klimaatactieplan 
(SECAP) als leidraad. De gemeente Rumst zal zelf het gemeentelijk 
patrimonium verduurzamen en betrekt ook haar burgers via twee 
participatietrajecten rond groene mobiliteit en rond duurzame wijken 
en straten.

In het kader van het nieuwe subsidiereglement voor lokale 
innoverende duurzaamheidsinitiatieven zullen verder 5 organisaties 
tot 75% financieel gesteund worden in de uitvoering van hun project.

“De scouts van Rumst met een mobiel zonne-energiestation voor op 
kamp, de oprichters van een lokaal voedselteam gericht op de promotie 
van korte ketenverkoop, Dores vzw met de inrichting van een open 
kleinveetuin en Joert vzw dat een ecologische toiletwagen gaat bouwen”, vertelt 
duurzaamheidsschepen Raf De Schepper.

Digitaal Loket Kinderopvang gelanceerd 
in Rumst

Ouders die in gemeente Rumst op zoek zijn naar opvang voor hun kinderen van 
0 tot 3 jaar kunnen vanaf nu terecht op het gloednieuwe digitaal ‘Lokaal Loket 

Kinderopvang’ van Opvang.Vlaanderen.

Op het digitaal loket vind je alle locaties met kinderopvang in Rumst. Daar-
naast is er voor ieder opvanginitiatief extra informatie rond het type op-
vang, de vaste dagprijs of inkomsgerelateerde ouderbijdrage, opvangu-
ren, ...
 “Een bijkomende troef: met de digitale tool kunnen we de opvangvragen 
in kaart te brengen en ons opvangbeleid nog beter af te stemmen op de 
noden van ouders in onze gemeente”, aldus schepen van Kinderopvang 
Wendy Weckhuysen.

Naast de digitale tool kan elke ouder ook terecht in het Sociaal Huis in 
Terhagen. “Er staat een medewerker klaar om te luisteren, te ondersteunen, 

begeleiding te bieden en het platform op te volgen. We zorgen ervoor dat 
niemand bij de zoektocht naar kwalitatieve opvang uit de boot valt.”

Je vindt het digitaal loket via www.opvang.vlaanderen/#/rumst.

Onlangs keurde de gemeenteraad ‘Beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO): wonen in Rumst’ goed. Die omvat 
de ruimtelijke uitdagingen en ambities voor Rumst, zoals rond duurzame ruimtelijke ontwikkelingen, het vrijwaren 
van open ruimte en aandacht voor erfgoed.

De BGO zal helpen bij het opzetten en vormgeven van nieuwe woonontwikkelingen en bij de beoordeling van o.a. 
vergunningentrajecten. Zo wordt de realisatie van kwaliteitsvolle projecten met een duidelijke meerwaarde voor 
gemeente en maatschappij verder gestimuleerd.

De BGO helpt ook de identiteit van de gemeente te behouden en te versterken: m.b.t. beschermde gebouwen en 
dorpsgezichten, én tot andere elementen van het bouwkundig erfgoed, karaktervolle wijken en beeldbepalende 
elementen in het algemeen. Voor de karaktervolle wijken in onze gemeente werd er een karakterfiche opgemaakt 
die eveneens bij de beoordeling van bouwvergunningsaanvragen gebruikt zal worden.

Het volledige beleidsdocument vind je op www.rumst.be/bgo-rumst. 

Karakteristieken van onze wijken 
moeten behouden blijven
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Feestwensen, een beladen woord in deze toch moeilĳke periode. Al bĳna 2 jaar zĳn we in de greep van COVID-19 
en ‘feesten’ moesten we de voorbĳe maanden steeds noodgedwongen uitstellen of annuleren. Het schrĳven van 
deze ‘feestwensen’ is dan ook met een dubbel gevoel, want hoe kan je ‘feestwensen’ overmaken als het eerste deel 
van het woord, ‘feest’, niet echt aan de orde is?

Maar toch… Zelfs in deze rare tĳden, moeten we blĳven hopen en dromen dat ‘feesten’ snel terugkomt. Om weer 
volop van elkaars nabĳheid te genieten, om samen te komen aan de gezellige, knusse en gevulde feesttafel. 
Kerstmis en Nieuwjaar zijn de feestdagen bij uitstek. We komen samen met vrienden, familie en kennissen en 
wensen elkaar het allerbeste toe. En dit wil ik ook u toewensen. Ook al zien we elkaar minder vaak dan vroeger, ook 
al zullen de komende feestdagen misschien minder feestelijk zijn, laat zeker de hoop niet verdwĳnen.

We kennen allemaal het gezegde “Na regen komt zonneschĳn” en dat is wat ik iedereen wens: de terugkeer 
van die zonneschĳn. Als we allemaal samen een beetje zonneschĳn in ons eigen wereldje brengen, met de 
glimlach door het leven gaan, elkaar op straat begroeten met een vriendelĳke goedendag, dan wordt onze eigen 
zonneschĳn verspreid onder iedereen.

Elke glimlach, elke spontane begroeting doet de hoop groeien dat alles snel weer goed komt. En hoop doet leven, 
hoop maakt wonderen waar. Allemaal samen blijdschap en goedgezindheid verspreiden, maakt iedereen vrolijk. 
Zo vergeten we een beetje de moeilijke periode en kijken we volop samen vooruit naar betere tijden.
CD&V Rumst-Reet-Terhagen wenst iedereen daarom veel lachende gezichten en glimlachen toe, ook al zitten deze 
soms verborgen achter een mondmasker. Niet alleen de komende kerstdagen maar ook voor heel 2022!

Een Zalige Kerst en een glimlachend en hoopvol 2022 gewenst!

Feestwensen 

  

rumst.cdenv.be  
info@cdenvrumst.be

RUP Bosbeek: een knap resultaat
“Als geëngageerd inwoner van de wijk 
Predikherenvelden ben ik altijd geïnteresseerd in 
wat er in en rond onze wijk beweegt”, vertelt Leo 
Van Looy. “Via het partijbestuur van CD&V had ik de 
afgelopen 25 jaar de kans om belangrijke dossiers 
van nabij op te volgen. Eén daarvan is het ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) Bosbeek.”

Het gaat over het gebied tussen de 
Gladiolenlaan, Tulpenlaan, Monnikenhofstraat en 
Predikherenhoevestraat. “Project Bosbeek is een 
prachtig voorbeeld van hoe met de inzet van onze 
CD&V-mandatarissen gewerkt is aan een zinvolle 
invulling van dit gebied. 

Destijds werd door de toenmalige eigenaars een 
aanvraag gedaan voor het bouwen van 160 woningen. 
Op initiatief van toenmalig schepen Eddy Huyghe 
werd een ‘Bijzonder Plan van Aanleg’ opgestart om 
heel het gebied de bestemming natuur te geven. 

Eigenaars gingen naar 
de Raad van State om 
het BPA te vernietigen. 
Inmiddels was de 
wetgeving veranderd 
en werd er een RUP 
opgemaakt om het 
zuidelijk deel natuur en 
overstromingsgebied te 
behouden en het noordelijk 
deel te bebouwen met 45-tal 
woningen tussen groen.”

“Met RUP Bosbeek hebben we er alles 
aan gedaan om een goed evenwicht te krijgen tussen 
verkavelingsrecht en behouden van een aangepaste 
beek-vallei van de Bosbeek”, aldus huidig schepen voor 
Omgeving Geert Van der Auwera. 

10 jaar na de opmaak van deze plannen is de realisatie 
een feit: het resultaat is prachtig. Met dank aan onze 
CD&V-mandatarissen die hier de lijnen hebben uitgezet.

CDenVRumst CDenV2840 CDenV2840
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