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Een echte belevenis, de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur in de voorpost van 
de brandweer aan de Steenberghoekstraat. Heel veel volk, lekkere hapjes, drankjes, gezel-
lig babbelen met vrienden, bekenden en minder bekenden.
Burgemeester Wendy Weckhuysen hield de openingsspeech. Hilda Huyghe en Aster De 
Vrieze werden in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet. Zij kregen de titel “ere-
gemeenteraadslid”.

Rumst viert nieuwjaar
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Hilda Huyghe, ere-gemeenteraadslid
Deze bijdrage geeft de hoofd-
lijnen weer van de lofrede die 
schepen Geert Van Der Auwera 
hield tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie georganiseerd door het 
gemeentebestuur.

Hilda Huyghe heeft altijd midden de 
mensen geleefd. Kenmerkend daarbij is 
haar zeer sterk sociaal engagement en 
bezorgdheid voor haar medemensen.

In haar jeugd was zij lid van de katho-
lieke arbeidersjeugd (Kajotsters) en na 
haar huwelijk met Karel werd ze lid van 
de Katholieke arbeidersvrouwen, nu 
Femma.

Als voorzitter, vanaf  1974, organiseer-
de Hilda met haar bestuur, honderden 
activiteiten voor werkende vrouwen. 
Buiten de ontspanningsavonden en 
ledenvergaderingen legde zij vooral de 
nadruk op vormingsavonden en cul-
tuur. 

Uiteraard kent Hilda iedereen in Reet 
en iedereen kent er Hilda en Karel. Dat 
komt niet in het minst omdat zij allebei 

steunpilaren zijn van het verenigingsle-
ven. Karel was muzikant in de harmo-
nie St. Cecilia, voetballer en bestuurslid 
bij Reet SK en voorzitter van ACV 
– Reet en ACV - Rupelstreek. Hilda is – 
buiten haar rol in KAV – ook actief  in 
Samen, in het Orgelfonds van de Maria 
– Magdalenakerk, in de dorpsraad en in 
het museum Rupelklei.

In 1970 werd Hilda gevraagd om kandi-
daat te zijn op de lijst Modern gemeen-
tebeleid van lijsttrekker Leo Peeters. 
Zij was toen niet verkozen. Toen Eddy 
Huyghe haar in 1994 vroeg om kandi-
daat te zijn was veel overredingskracht 
nodig om haar te overtuigen een nieuw 
politiek avontuur te wagen.

Hilda haalde een mooie uitslag en werd 
onmiddellijk aangeduid als vertegen-
woordiger van de CVP in het OCMW. 
Later bracht zij het nog tot schepen 
voor Cultuur en Gezin en bleef  
gemeenteraadslid tot 2012. In totaal 
was zij dus 18 jaar lang gemeentelijk 
mandataris. 

Hilda Huyghe was ook politiek actief  

buiten de gemeente, o.m. als bestuurder 
van de financieringsintercommunale 
IKA. Maar vooral was zij 12 jaar lang 
bestuurder van de intercommunale 
IMSIR in Boom. De 3 laatste jaren was 
zij voorzitter van IMSIR.

Hilda spreekt de taal van ons volk, zij 
heeft jarenlang keihard gewerkt voor 
onze gemeenschap, zij heeft in de poli-
tiek indruk gemaakt door haar engage-
ment, haar  mensenkennis en door haar 
inzet voor onze samenleving. 

Hilda, hartelijk dank voor alles.

Hilda Huyghe ere-gemeenteraadslid.

Zes ANPR-camera‘s, met auto-
matische nummerplaatherken-
ning, volgen binnenkort het 
verkeer in Rumst. De eerste 
camera’s zijn geplaatst, maar 
moeten nog geijkt en getest 
worden. De camera’s moeten 
het doorgaand vrachtverkeer 
uit de dorpskernen weren.

Om het vele doorgaande vrachtver-
keer uit de dorpskernen van Rumst en 
Terhagen te weren, zocht en vond het 
vorige gemeentebestuur al de oplossing: 
een netwerk van ANPR-camera’s met 
nummerplaatherkenning. In september 
vorig jaar zette de Rumstse gemeente-

raad het licht op groen voor de aan-
koop van zes camera‘s. Een investering 
van maar liefst 237 000 euro.
‘Omdat we konden intekenen op een 
bestelling van de Vlaamse overheid, 
sleepte het dossier nog iets langer aan 
dan verwacht. Maar nu is het plaatsen 
van de camera’s gestart en staan ze in 
het straatbeeld’, zegt schepen van Mo-
biliteit Geert Van der Auwera (CD&V).

Rumst is de eerste gemeente in de 
Rupelstreek die ANPR-camera’s plaatst. 
Onder meer aan de rotonde Moës in 
de Steenberghoekstraat. Die filmt het 
(vracht)verkeer dat richting E19 rijdt. 
Ook aan de Bussestraat, bij de oprit van 

de E19, staat een camera. Doorgaand 
vrachtverkeer en chauffeurs met een te 
zware voet, die sneller rijden dan toe-
gelaten, mogen binnenkort een boete 
verwachten. De overige vier camera’s 
komen op het traject tussen de Nieuw-
straat in Terhagen en de Kapelstraat, 
bij de gemeentegrens met Boom. Daar 
zullen ze het zware verkeer in beide 
richtingen volgen. Ook verdachte voer-
tuigen kunnen getraceerd worden.

‘Eerst volgt nu nog de ijking van de 
toestellen, de plaatsing van de software 
en de antennes, nodig om de beelden 
door te seinen. Dan is er een proefperi-
ode voor de politie. Maar wellicht tegen 

Vrachtverkeer uit de dorpskernen
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Het is een traditie dat de opbrengst van de 
tombola, georganiseerd tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie van CD&V-Rumst-Reet-Terhagen, integraal 
geschonken wordt aan een lokaal goed doel.

Kom op tegen kanker

mei zouden de camera’s operationeel 
moeten zijn’, zegt schepen Van der 
Auwera.
De politiezone Rupel zal ook een mel-
ding krijgen wanneer een wagen met 
een geseinde nummerplaat langs een 
camera rijdt. De dichtstbijzijnde poli-
tiepatrouille kan dan meteen de achter-
volging inzetten. Zo zullen de camera’s 
ook zeker hun nut bewijzen in de strijd 
tegen de criminaliteit.

Meer camera’s
Wellicht in 2017 of  2018 komen er ook 
in de deelgemeente Reet camera’s. En 
in de meerjarenplanning tot 2019 is er 
nog een gelijkaardig budget ingeschre-
ven voor de aankoop van bijkomende 
camera’s. Op basis van onder meer het 

mobiliteitsplan zal nog worden bepaald 
waar die extra camera’s geplaatst zullen 
worden. Maar waar precies en wanneer 
is ook afhankelijk van andere grote pro-
jecten, onder meer het doortrekken van 
de N 171-expressweg vanaf  de Eiken-
straat tot aan de A12 in Reet.’
‘In Rumst komt er ook zeker nog 
een camera die, in de andere rijrich-
ting, het verkeer zal filmen tussen de 
afrit van de E19 en de rotonde Moës. 
Maar voor het zover is, moet eerst 
de Stuyvenbergstraat (een nieuwe 
ontsluitingsweg,nvdr) aangelegd zijn’, 
zegt schepen Geert Van der Auwera 
nog.

Ditmaal was besloten om de opbrengst 
te schenken aan de lokale actie van 
“De 1000 km van Kom op tegen 
Kanker. Samen trappen tegen kanker” 
ten voordele van het wetenschappelijk 
kankeronderzoek. Tijdens het Hemel-
vaartweekend van 29 mei tot 1 juni 
zullen, naar jaarlijkse gewoonte, weer 

velen de fietshelm vastgespen om te 
fietsen ten voordele van de strijd tegen 
kanker. Dhr. Danny Van Dievel van de 
lokale “Kom op tegen Kanker”-actie 
heeft vele enthousiastelingen kunnen 
motiveren. Zij zullen met 4 fietsteams 
dan ook aan deze actie deelnemen. Aan 
elk team wordt gevraagd 5 000 euro in 

te zamelen. Met het schenken van de 
opbrengst van de nieuwjaarstombola 
aan de lokale “Kom op tegen Kanker”-
actie, wil CD&V-Rumst-Reet-Terhagen 
niet alleen een steentje bijdragen tot het 
verwezenlijken van dit doel, maar ook 
de deelnemers aan dit prachtige initia-
tief  een hart onder de riem steken.

Camera’s moeten het 
doorgaande vrachtvervoer uit de 

dorpskernen houden.
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Het masterplan 2020 omvat een aantal 
maatregelen om in de komende 6 jaar de 
zwaarste congestieproblemen op te los-
sen. De recent goedgekeurde oosterweel-
verbinding met bam-tracé is daar één van. 
Een gevoelige verbetering van het aan-
bod openbaar vervoer, tolheffing voor de 
Kennedytunnel, aanleg van parallelwegen 
op de E17 zijn andere maatregelen.
Van belang voor de regio Rupel is 
vooral volgende maatregel: de aanleg 
van de A102 en de R11bis. De bedoeling 
daarvan is de R1 (ring Antwerpen) te 
ontlasten en de bereikbaarheid, verkeers-
veiligheid en verkeersleefbaarheid in de 
oostrand van de Antwerpse Agglomeratie 
te verbeteren. 
De A102 verbindt de E19-noord met de 
E313/E34, via een tracé tussen Merksem 
en Deurne enerzijds en Schoten en Wij-
negem anderzijds (zie plan). De R11bis 
vormt het verlengde van de A102 vanaf  
de E131/E34 in Wommelgem en loopt 
doorheen Borsbeek en Mortsel tot aan de 
E19-zuid in Wilrijk. 
Om de aanleg van deze wegen mogelijk 
te maken is de opmaak van een gewes-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan noodza-
kelijk. Ook een milieueffectenrapport is 
vereist.
Eén van de eerste fases in de opmaak van 
een milieueffectenrapport (MER-plan) 
is de kennisgeving van het plan. Hierin 
wordt beschreven wat men precies gaat 
onderzoeken.
Deze kennisgeving moet worden bekend-
gemaakt en ter inzage worden gelegd 
gedurende 30 dagen. Eenieder heeft dan 
de mogelijkheid om opmerkingen of  
suggesties te doen over hoe het milieu-

effectenrapport zal opgesteld worden. 
Formele bezwaarschriften indienen kan 
pas later.
In de kennisgeving van het Plan-MER 
voor de A102/R11bis  wordt vermeld dat 
men naast het basistracé nog, 2 locatie-
alternatieven wenst te onderzoeken. Het 
2de locatiealternatief  voorziet in een 
meer zuidelijk aansluiting van de R11bis 

op de E19, namelijk via de grens met 
Kontich en Edegem. Hier laat men dan 
de mogelijkheid nog open om de nieuw 
aan te leggen R11bis al dan niet aan te 
sluiten op de N171 ter hoogte van de 
Boniverlei.
Het gemeentebestuur van Rumst, bij 
monde van schepen van Verkeer Geert 
Van Der Auwera, meent dat dit een 
belangrijke impact kan hebben op de 
verkeersleefbaarheid en verkeersveilig-
heid van de nieuw aan te leggen N171 
tussen Kontich en de A12. Vandaar de 
vraag om alle mogelijke effecten grondig 
te onderzoeken.

Masterplan 2020. 
Impact op expressweg?

knooppunt

op/afrit Boniverleiverbinding A12-E19

keerlus

Gemeente Rumst vraagt bijkomend onderzoek voor de aanleg van 
de A102-R11bis. Experten hebben berekend dat bij ongewijzigd 
beleid het autoverkeer in de Antwerpse regio met 23 % zal toene-
men tegen 2020. Het denkbeeld van een ochtendspits die door-
loopt tot de namiddagfile wordt dan realiteit.

Bezoek onze website: rumst.cdenv.be


