
Als voorzitter van COV Antwerpen, ACV 
centrale voor het basisonderwijs, stelt Raf 
Waumans zich zorgzaam en dienstbaar op 
voor alle leerlingen én leerkrachten in onze 
Vlaamse scholen. Raf zegt over onderwijs: 
“Goed opgeleide mensen komen sterker 
aan de start in de maatschappij. Kwaliteits-
vol onderwijs maakt mensen sterker. De 
zorg voor onderwijs is zorg voor een sterke 
toekomst.”  Een kort gesprek…

- Raf, een korte voorstelling mis-
schien?
Raf Waumans (RW): Geboren en getogen 
te Reet groeide ik op in de Molenstraat. Na 
ons huwelijk besloten we meteen een huis 
te kopen in de Beekvelden, ik wilde uit 
Reet niet weg… In ’92 werd ik trotse papa 
van Stijn en in ’94 maakte Lien ons gezin 
compleet. Beroepsmatig trad ik in vaders 
voetsporen en koos voor het onderwijs.

- Waarom wilde je absoluut in Reet 
blijven?
RW: Wonen in een landelijke omgeving 
beviel me uitstekend. Daarom dat ik het 
ook zo belangrijk vind dat dit landelijk 
karakter bewaard blijft. Mensen hebben 
nood aan een rustgevende omgeving om 
weg van drukte en stilstaand verkeer de 

batterijen weer op te laden. Een leefbare en 
genietbare buurt houdt mensen gezond en 
sterk! Acties als ‘Blij met de wei’ maken 
duidelijk dat vele mensen dit gelukkig ook 
belangrijk vinden.

- Je syndicale gedrevenheid voor 
kwaliteitsvol onderwijs is algemeen 
gekend. Gaat het dan niet goed met 
ons onderwijs? 
RW: Jawel, we scoren nog steeds hoog in 
alle tabellen, maar hoe lang nog…? De 
school neemt noodgedwongen alsmaar 
vaker brede opvoedkundige taken op zich. 
De vele projectbedenkers beschouwen on-
derwijs ook als een plaats om bevindingen 
uit te testen. Dit maakt van onze scholen 
een kluwen van projecten, proeftuinen 
en themaweken. Kwaliteitsvol onderwijs 
dreigt te worden aangetast door allerlei 
schoolse randactiviteiten en de gestruc-
tureerde werking van de school komt in 
gevaar. Laat ons van onze scholen opnieuw 
zuurstofrijke leerinstellingen maken waar 
‘leren’ primeert, waar we kinderen adem 
geven om zich het geleerde eigen te maken 
en waar kennis geen vies woord meer is.

- Raf, bedankt voor deze korte babbel. 
Succes bij alles wat je onderneemt!

Tijdens het partijbestuur van februari 
2009 heeft Mon Lambrechts medegedeeld 
dat hij – na meer dan 10 jaar voorzitter-
schap – ontslag neemt. Hij wil daarmee de 
kans geven aan de jonge generatie binnen 
het CD&V – bestuur om de afdeling ver-
der uit te bouwen.
Het bestuur heeft Mon Lambrechts be-
dankt voor de volgehouden inspanningen. 
Hij heeft zich immers hard ingespannen 
op verschillende vlakken. 
Het CD&V bestuur heeft mij daarop 
unaniem aangewezen als nieuwe voorzit-
ter tot de bestuursverkiezingen van 2010. 
Als eerste vrouwelijke voorzitter van onze 
afdeling zal ik samen met Bruno Marckx 
en Michael De Meyer als ondervoorzit-
ters, mee vorm geven aan een verjongd 
CD&V–bestuur.
Stilaan komen de Vlaamse en Europese 
verkiezingen van 7 juni 2009 dichterbij. 
Ook u ziet vast en zeker de toekomst met 
gemengde gevoelens tegemoet. Ons land 
wordt – zoals alle landen in Europa en 
vele landen in de wereld – geconfronteerd 
met zware �nanciële en economische 
problemen. In deze moeilijke tijden willen 
wij samen oplossingen zoeken. Als het 
stormt, kan men op ons rekenen.

Marleen De Bruyn

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Sterk in moeilijke tijden
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rumst

rumst.direct ging op bezoek bij Raf Waumans, secretaris van ons partijbestuur 
en erg actief in diverse sociale bewegingen. Raf is gedreven door de zorg voor 
sterk onderwijs.

Op bezoek bij 
Raf Waumans
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De plannen om het landbouwgebied 
Keizershoek in Kontich en Reet in te 
kleuren als industriegebied botsten op 
hevig protest in onze gemeente. Mede 
op initiatief van Marc Verschueren, 
voorzitter vande Landelijke Gilde van 
Reet, werd een comité “ BLIJ MET DE 
WEI” gesticht.  Dat comité - waarin 
vele inwoners uit Reet en Kontich actief 
zijn - vergaderde het voorbije jaar bijna 
wekelijks bij Danny Lemmens aan de 
Nedrixhoeveweg.
Tijdens het openbaar onderzoek - dat 
liep tot begin december 2008 - over deze 
plannen, sloegen inwoners, landelijke 
verenigingen en het gemeentebestuur 
de handen in mekaar om het standpunt 
duidelijk te maken aan de Vlaamse 
overheid.  Het protest tegen de plan-
nen om Reet te beroven van zijn groene 
omgeving kreeg vorm in duizenden 
individuele bezwaarschriften, in petities 
en in een grootscheepse actiedag met 
meer dan 1.500 bezoekers. Inhoudelijk 
gaan de bezwaren over het niet respecte-
ren van de Ruimtelijke Structuurplannen 
op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk 
niveau, het onnodig in gebruik nemen 
van open ruimte terwijl er nog alternatie-

ven zijn en de bescherming van schaarse  
landbouwgrond. Dit protest kreeg gehoor 
bij de Vlaamse Commissie voor Ruimte-
lijke Ordening (VLACORO).  Op basis 
van de vele bezwaarschriften bracht de 
VLACORO op 8 april 2009 een negatief 
advies uit.  Minister - president Kris Pee-
ters kwam enkele dagen later persoonlijk 
ter plaatse en luisterde naar de inwoners 
en de gemeentebesturen.
Op 30 april kregen schepen van land-
bouw Wendy Weckhuysen en schepen 
voor ruimtelijke ordening Eddy Huyghe 
goed nieuws van het kabinet van minister 
- president Kris Peeters. De Vlaamse 
Regering heeft beslist om het landbouw-
gebied ten zuiden van de Keizershoek 
niet om te vormen tot industriegebied. 
CD&V feliciteert het comité “Blij met 
de wei” en fractieleider Marc Verschue-
ren met dit schitterend resultaat. CD&V 
Rumst zegt nu en morgen duidelijk 
“neen” tegen deze plannen. Maar 
vandaag is het feest , zegt Schepen van 
Ruimtelijke Ordening, Eddy Huyghe en 
daarom bezorgen wij aan minister – pre-
sident Kris Peeters een grote bos bloe-
men uit Kontich, een mand groenten uit 
Reet en een welgemeend “dank u wel”.

Vakantietaken in Ter Doelhagen!
Degelijk onderwijs in degelijke schoolgebouwen is een prioriteit van CD&V.
Schepen van onderwijs, Wendy Weckhuysen, maakt daar werk van. 

Dit jaar wordt de gemeenteschool Ter Doelhagen onder handen genomen.
Deze zomer wordt de speelplaats heraangelegd, en worden alle ramen aan de binnenzij-
de van de school vervangen. Na de zomer zal het dak van het prieeltje op de speelplaats 
volledig worden vernieuwd.
Omdat de school al jaren kampt met een chronisch plaatstekort voor bergruimte en le-
raarslokaal, zal de voormalige conciërgewoning naast de school, - die eigendom is van 
de gemeente –, ter beschikking worden gesteld van de school.

Onze 
coördinaten

- Bruno Marckx (ondervoorzitter),  
Karl Marxstraat 44, 0475/661016,  
brunomarckx@gmail.com

- Michael De Meyer (ondervoorzitter), 
Quinten Matsijslaan 41, 0473/641782, 
m.de.meyer@telenet.be

- Marleen De Bruyn (voorzitter), 
Markt 26, 0499/350746, 
marleen.debruyn@telenet.be

Dank aan Minister - President   
Kris Peeters
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Gemeenteraadslid Wendy Somers en schepen Jeroen Truyens 
wonen in de rand van Antwerpen, in Borsbeek en Boechout. Als 
jongere hier een woning vinden is niet gemakkelijk. Maar recente 
Vlaamse maatregelen zoals de renovatiepremie en het grond-en 
pandendecreet helpen veel jongeren een handje. Wendy: ‘Het is 
erg belangrijk dat jongeren in de eigen gemeente kunnen wonen. 
In een dichtbewoonde gemeente als Borsbeek is de renovatiepre-
mie een schitterende maatregel.’ Jeroen: ‘Boechout is een landelij-
kere gemeente, met nog heel wat open ruimte. Dankzij een recent 
decreet kunnen we in verkavelingen de eis opleggen dat enkel 
mensen die een link te hebben met onze gemeente er kunnen ko-
men wonen. Zo kunnen jongeren in eigen streek blijven. Al willen 
we zeker niet alles volbouwen’.
Schepen Annelies Laureyssens woont in Boom. ‘Door onze lig-
ging tussen Antwerpen en Brussel is ook onze gemeente een ge-
wilde, en dus dure woonplaats. Ook in Boom, net als in Borsbeek 
en Boechout, kunnen we de regel om eigen mensen voorrang te 
geven bij verkavelingen opleggen. Daarnaast werken we in Boom 
intensief aan stadsvernieuwing, waar onze aandacht vooral uitgaat 
naar het realiseren van moderne en betaalbare gezinswoningen’.

Annelies Laureyssens uit Boom 31e plaats, Jeroen Truyens uit Boechout 15e 
plaats en Wendy Somers uit Borsbeek 29e plaats Vlaams Parlement

Jongeren verdienen 
een thuis in eigen streek

Jos Peeters, gemeenteraadslid uit Hove: ‘Het sociale 
beleid ligt me nauw aan het hart.  Voor CD&V telt elke 
mens. Hier blijven er grote uitdagingen. Zoals voorzien 
in het Pact 2020 moet er tegen 2020 een toegankelijk 
en betaalbaar aanbod zijn aan hulp-en zorverlening’. 
Rina Van De Weyer, gemeenteraadslid uit Aartselaar en 
provincieraadslid vult aan: ‘De afgelopen 4 jaar stegen 
de budgetten voor welzijns-en gezondheidszorg met bijna 
40%. Maar de nood blijft groot. Omwille van de grote 
stijging van het aantal ouderen werd het Woon-Zorgcon-
cept uitgewerkt. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun 
eigen woning blijven wonen.’
Raf Waumans is actief in het onderwijs. In het gewoon 
basisonderwijs moet alle extra hulp die nodig is om de 
eindtermen te halen en niet door het schoolteam kan 
gegeven worden, kosteloos worden aangeboden. Ook 
voor de eerste graad van het middelbaar moet er een 
maximumfactuur komen. Scholen moeten over voldoende 
middelen beschikken om ons hoogstaand onderwijs kwa-
liteitsvol uit te bouwen.

Rina Van De Weyer uit Aartselaar, 6e opvolger; Raf Waumans uit 
Rumst, 4e opvolger; Jos Peeters uit Hove, 27e plaats Vlaams 
Parlement.

Een zorgzaam vlaanderen 
met een hart voor onderwijs
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Sterk in moeilijke tijden. Fractievoorzitter van 
het Vlaams Parlement, Ludwig Caluwé getuigt: 
‘CD&Vers nemen hun verantwoordelijkheid 
op. De afgelopen 5 jaar werden daden gesteld. 
Investeringen in onze havens, meer geld naar 
zorg, een goed landbouwbeleid, veel geld naar 
openbare werken. Vijf jaar lang hadden we 
inderdaad een investeringsregering.’  
Schepen Jan Pszeniczko uit Edegem: ‘Besturen 
is niet meehuilen met de wolven in het bos. 
Besturen is keuzes maken, voor je plannen aan 
de kiezer een mandaat vragen en doorzetten. 
Ik bouwde in mijn gemeente het sportbeleid 
enorm uit, en ben energie-expert. Ik ga voor 
een Sportief Vlaanderen vol Energie.”
Schepen uit Edegem en senator Elke Tinde-
mans: ‘ Graag ben ik uw stem voor Europa. 
Door mijn link met Roemenië weet ik dat Oost 
Europa kansen verdient. Maar ik ga ook voor 
een beter minderhedenbeleid en gelijke kansen 
voor allen. Waarden die ik bij de VVKM en 
de jongerenkerk leerde. Christendemocraten 
moeten verder blijven bouwen aan de Europese 
droom.

Gemeenteraadslid Koen Scholiers woont 
in Hemiksem, en kent de zwakke punten 
van de mobiliteit in de rupelstreek maar 
al te goed. Gemeenteraadslid Davina De 
Herdt woont in Mortsel, en mogen we 
gerust een ervaringsdeskundige noemen.
Tijdens de afgelopen 5 jaar werden 
elders in Vlaanderen al heel wat missing 
links weggewerkt. 
In onze streek werden verschillende 
knooppunten en het specifieke pro-
bleem van het sluipverkeer al intensief 
bestudeerd. De komende Vlaamse 
Regering moet die studies in daden 
omzetten want het mobiliteitsvraagstuk 
in onze streek vraagt een dringende 
aanpak.  Een duurzame oplossing kan 
alleen bestaan door op verschillende 
vlakken te werken: de missing links 
moeten worden aangelegd, de Vlaamse 
wegen moeten verkeersveiliger worden 
voor alle weggebruikers.  De aanleg 
en het gebruik van carpoolparkings, in 
combinatie met doordacht georganiseerd 

extra openbaar vervoer, vormen een deel 
van de oplossing.
CD&V houdt vast aan het STOP prin-
cipe: eerst de Stappers, dan de Trappers, 
daana het Openbaar Vervoer en dan 
het Privé vervoer (wagen). Een verdere 
uitbouw van het bovenlokale fietsroute-

netwerk is een logische eerste stap.  
Kortom, Koen en Davina ijveren voor 
structurele oplossingen voor het door-
gaand verkeer zodat ook de eigen inwo-
ners weer ademruimte hebben met lokaal 
verkeersveiligere wegen met vlottere 
verkeerstromen.

Een betere mobiliteit 
in onze streek

Davina De Herdt uit Mortsel, 18e plaats - lijsttrekster 2e kolom  en Koen Scholiers uit Hemiksem, 10e 
plaats  Vlaams Parlement.

Een betrouwbaar bestuur voor u

Elke Tindemans, 12e plaats Europa; Ludwig Caluwé 3e plaats en Jan Pszeniczko, 
23e plaats Vlaams Parlement.
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