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RUMST

CD&V houdt woord
De verkiezingen van juni 2007 lijken al een eeuwigheid gele-
den, en toch is er nog maar net een jaar verstreken.  Het kar-
tel CD&V/N-VA zette daarbij hoog in. Een staatshervorming 
die Vlaanderen en Wallonië meer bevoegdheden en verant-
woordelijkheid geeft. Een oplossing voor het al 40 jaar aan-
slepende conflict over de kieskring Brussel-Halle–Vilvoorde.  

Steunend op een ruim mandaat van de kiezer – 30% van de 
stemmen -  nam het kartel zijn verantwoordelijkheid op en 
startte onderhandelingen over het regeerprogramma en de 
samenstelling van een regering. Wat er daarna gebeurde ligt 
nog vers in het geheugen. De Vlaamse partijen botsten op de 
onwil van de Franstaligen om over de staatshervorming te 
onderhandelen. De onderhandelingen raakten in het slop en 
eindigden tenslotte, na 194 dagen, in de samenstelling van 
een voorlopige regering. Die effende het pad voor de regering 
Leterme I die sinds maart in het zadel zit. 

Op het CD&V-congres van 19 maart dat over de regerings-
deelname besliste, oogstte Leterme succes, maar er waren 
ook kritische geluiden. Belangrijk is dat tegen midden juli 
een onderhandelde oplossing voor BHV in het vooruitzicht 
wordt gesteld en dat de staatshervorming concretere vorm 
moet aannemen. Al waarschuwde premier Leterme wel voor 
al te hoge verwachtingen. Fundamentele hervormingen in de 
richting van een confederale staat zullen nog jaren inspan-
ningen vergen.

Maar is er dan tot op heden niks bereikt? Ja, oordeelt u zelf. 
Een jaar geleden antwoordden de Franstaligen op alle Vlaam-
se voorstellen in verband met de staatshervorming: non. Van-
daag is er de wil om te onderhandelen.  Op 7 november 2007 
is de splitsing van BHV door de Vlaamse partijen unaniem 
goedgekeurd. De vertragingsmanoeuvres van Franstaligen  
om de feitelijke splitsing tegen te houden raken hoe dan ook 
uitgeput. Het kartel CD&V/N-VA heeft onder zware druk 
stand gehouden en CD&V houdt woord.

Het is nu uitkijken naar 15 
juli. Premier Leterme heeft 
ons volle vertrouwen. Wij 
wensen hem het allerbeste 
en hopen op een gunstig re-
sultaat.

Mon Lambrechts
Voorzitter CD&V 
afdeling Rumst  

Een nieuwe 
bibliotheek 
voor Terhagen en 
Rumst
■ De gemeente opent binnenkort een nieuwe uitleenpost in 
Terhagen. Reet heeft  al een schitterend filiaal. Op termijn 
komt er een nieuw bibliotheekgebouw op de site van De Lijn 
in Rumst.  Dat vraagt CD&V voor onze gemeente. Lees hier 
op pagina 4!

Marleen 
De Bruyn, 
lid van de 

beheerraad van 
de bib: “Een bib 

aangepast aan 
de noden van de 
21ste eeuw, dat 

wil CD&V.”



De vroegere visie ( 4 of 5 
bibliotheken, gekoppeld 
aan bestaande culturele in-
frastructuur zoals een ver-
gaderzaal of podiumzaal) 
kwam niet meer overeen 
met de beleidsdoelstellingen 
van de Vlaamse Overheid.  

In de huidige structuur kan 
de bib steeds moeilijker 
voldoen aan de voorwaar-
den tot subsidiëring. Ook 
de financiële middelen van 
de gemeente kunnen niet 
efficiënt worden gebruikt. 
Daardoor is er voortdurend 
een personeelstekort in de 
4 bestaande bibliotheken, 
kan nieuwe informatica 
niet snel genoeg worden in-

gevoerd en kan onmogelijk 
een volledig en hedendaags 
gamma van boeken, kran-
ten en tijdschriften worden 
aangeboden aan de bibli-
otheekbezoeker van van-
daag.

Het advies was en is - toen 
en nu - duidelijk:   wil de 
gemeente Rumst aan haar 
inwoners een betere dienst-
verlening bieden, dan moet 
ze het aanbod concentreren 
op minder plaatsen.

Recent, op 17 april 2008, 
legde de bibliothecaris dit 
advies voor aan de biblio-
theek - adviesraad. Deze 
raad is samengesteld uit 

gebruikers-lezers én verte-
genwoordigers van ALLE 
politieke partijen die in de 
gemeenteraad zetelen. Deze 
adviesraad ging unaniem 
akkoord met het voorstel 
om de 2 uitleenposten ( in 
Terhagen en in Reet –Pre-
dikherenvelden) te sluiten. 
Het College van Burgemees-
ter en Schepenen dat zich in 
de voorbije jaren herhaalde-
lijk over de situatie van de 
bib boog, heeft dit recente 
advies besproken.

Op vraag van CD&V be-
sliste het gemeentebestuur 
in 2008 dit advies slechts 
gedeeltelijk te volgen:
1. De uitleenpost in Terha-
gen wordt NIET gesloten 
maar verhuist naar het Hof 
van Crequi
2. De uitleenpost Reet –Pre-
dikherenvelden wordt wel 
gesloten. Het lokaal van 
de bibliotheek zal in de na-
bije toekomst dienst gaan 
doen voor de BKO ( buiten-
schoolse kinderopvang)

CD&V heeft daarbij vol-
gende ideeën voor ogen:
1. De hoofdbibliotheek 
verhuist op termijn ( na de 

sluiting van de stelplaats) 
naar een nieuw gebouw op 
de site van De Lijn aan de 
Haardorst / Statiestraat
2. In Reet werd, voor gans 
de bevolking, een nieuw en 
succesvol bibliotheekfili-
aal gebouwd, naast het ge-
meentehuis
3. In Terhagen bouwt de 
gemeente op korte termijn 
– in samenspraak met het 
OCMW – een nieuwe uit-
leenpost met veel informati-
ca, kranten en tijdschriften 
en een aangepast boeken-
aanbod.
4. Voor de scholen in de 
gemeente zullen, in overleg 
met de adviesraad van de 
bib,  verschillende nieuwe 
initiatieven worden geno-
men om de dienstverlening 
nog te verbeteren
5. Ook voor minder mobie-
le medemensen zal gezocht 
worden naar een betere 
dienstverlening. 

CD&V wenst dat onze in-
woners zo zullen beschik-
ken over een bibliotheek, 
aangepast aan de 21ste 
eeuw en aan de noden van 
de bevolking van Reet, 
Rumst en Terhagen.
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Wat zegt de analyse over de bibliotheek in onze gemeente? 
Het is onmogelijk om – met het door de Vlaamse overheid 
gesubsidieerd personeel – op 4 plaatsen een hedendaagse 
bibliotheek te laten functioneren. En er is het probleem 
dat de uitleenpost in Terhagen gehuisvest  is in een verou-
derd gebouw.

De uitleenpost Terhagen is ondergebracht in een verou-
derd gebouw. Hoewel er voor enige jaren nog zwaar ge-
investeerd werd ( o.m. in een lift en in informatica) heeft 
het gebouw niets van wat vandaag verwacht wordt van 
een bibliotheek. Het ligt niet op het gelijkvloers, er is geen 
ïsolatie, de lokalen zijn ongezellig en onoverzichtelijk. 

De cijfers over de uitleenposten zijn natuurlijk ook spre-
kend. In beide uitleenposten zijn er minder dan 100 vol-
wassen lezers. Op een totale omzet van 23.445,47 euro 
ontvangt men in de beide uitleenposten resp. 445,80 en 
285,37 euro; ( cijfers uit het jaarverslag van de bibliotheek 
van 2007)

■ Al sinds 1998 schreef de nieuwe bibliothecaris, mevrouw 
Marina De Bruijn, na besprekingen in de adviesraad van de 
bib, dat er aanpassingen nodig waren aan de werking van de 
gemeentelijke openbare bibliotheek. Dit was nodig om de 
nieuwe richtlijnen van de subsidiërende overheid beter te kun-
nen toepassen.

EEN BIBLIOTHEEK–PROBLEEM?



Schepen voor onderwijs Wendy Weckhuysen en studiebureau Abetec legden aan het gemeentebestuur 
een plan voor. Na goedkeuring wordt dit plan ingediend bij de Vlaamse overheid voor subsidies.

De school 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 verwarming beantwoorden niet meer aan 
de normen van vandaag. Daarom heeft het gemeentebestuur aan het studie-
bureau Abetec opdracht gegeven om een dossier op te maken voor een 
nieuwe vleugel. Deze nieuwe vleugel omvat dan een lokaal voor de 
directie, een nieuwe refter en nieuw sanitair en een aantal grote 
en kleine nieuwe klassen.

Abetec zit in de eindfase voor de opmaak van het 
subsidiedossier. Het dossier  wordt eerlang 
door schepen Wendy Weckhuysen voorge-
legd aan de  gemeenteraad  en nadien voor 
subsidies ingediend bij het Vlaamse 
Ministerie van Onderwijs.  Het 
gemeentebestuur hoopt dat deze 
subsidies binnen een termijn van 2 
tot 3 jaar kunnen worden verkre-
gen. De kosten van de nieuwbouw 
zullen ruim 2 miljoen euro bedra-
gen. Meer dan de helft daarvan 
wordt gesubsidieerd. Schepen voor 
financiën Eddy Huyghe zal aan de 
gemeenteraad voorstellen om het 
saldo te financieren met eigen mid-
delen, grotendeels afkomstig van 
de verkoop van gemeentelijk on-
roerend goed.

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

EEN NIEUWE VLEUGEL 
VOOR EIKENLAAR
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FRANS THOMAS, 
100 JAAR

Bezoek onze website:

www.cdenv.be/rumst

Het oudste lid van CD&V Rumst wordt in september 100 
jaar. Frans heeft altijd in de Haardorst gewoond, tot hij 
enkele tijd geleden in het ziekenhuis werd opgenomen. Nu 
geniet hij van zijn verblijf in het rusthuis Sint Jozef. 

Proficiat Frans!

Frans Thomas kreeg namens CD&V 
bloemen en gelukwensen

In het programma van 
CD&V bij de verkiezingen 
van 2006 stond ook een 
voorstel om wijkverenigin-
gen beter te steunen. De ge-
meenteraad keurde in april 
2008 een  voorstel goed.

In de gemeentebegroting 
stonden sinds onheuglijke 
tijden enkele wijkverenigin-
gen met naam en toenaam 
ingeschreven voor een kleine 
gemeentelijke subsidie. De 
historische redenen daarvoor 
zijn inmiddels in de nevelen 
der tijd verdwenen. Sommige 
wijkverenigingen leverden 
daarvoor wel een tegenpres-
tatie, andere hadden mis-
schien gewoon geluk.

CD&V vraagt dat het leven 
in wijken en straten onder-
steund wordt. Dat bevordert 
immers de samenhang en de 

solidariteit tussen mensen. 
CD&V vraagt ook dat deze 
kleine subsidies op een ob-
jectieve basis worden toege-
kend. 

De gemeenteraad van april 
2008 heeft nu een subsidiere-
glement voor wijkverenigin-
gen goedgekeurd. Daarnaast 
werd ook een reglement 
goedgekeurd voor de onder-
steuning van straatscomités. 
Die krijgen voor hun zeer 
occasionele activiteiten geen 
gemeentelijke subsidies maar 
– onder bepaalde voorwaar-
den – wel materiële steun ( 
vb tafels en stoelen).

De beide reglementen kun-
nen bij onze CD&V-manda-
tarissen worden opgevraagd 
of geraadpleegd worden op 
de gemeentelijke webstek.

WIJ STEUNEN 
UW WIJK
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