
Rumst.direct sprak met…
Eddy Huyghe, 
onze nieuwe burgemeester

Een nieuw decennium heeft zijn in-
trede gedaan. Een moment waarop de 
tijd traditioneel wat trager gaat en we 
even meer kunnen stilstaan bij ons-
zelf, bij onze familie en vrienden. Vele 
goede voornemens en wensen werden 
de voorbije dagen uitgewisseld. Ik wil 
me hierbij aansluiten en u, uw familie 
en vrienden het allerbeste voor het 
nieuwe jaar toewensen met veel geluk, 
vriendschap maar vooral een blakende 
gezondheid.

2010 wordt een jaar met heel wat 
nieuwe uitdagingen. Op gemeente-
lijk vlak starten we het jaar met onze 
nieuwe burgemeester Eddy Huyghe. 
Zijn toekomstvisie kan u verder lezen. 
We nemen ook afscheid van Jeannine 
Van Cauwenbergh en Hilda Huyghe 
als schepen. Hilda blijft zetelen in 
de gemeenteraad. Jeannine neemt 
afscheid van haar rijk gevulde poli-
tieke carrière. Hierover meer in een 
volgende uitgave van Rumst.direct. 
We verwelkomen Els Segers als nieuw 
gemeenteraadslid. 

We zijn nu halfweg de bestuursperi-
ode. De resterende drie jaren zullen 
we samen met onze hele ploeg hard 
werken aan de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst. Ik heb er het 
volste vertrouwen in dat we zullen 
slagen. 

Marleen De Bruyn

Voorzitter CD&V Rumst
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Op 15 december 2009 legde Eddy Huyghe de eed af in handen van gouver-
neur Cathy Berx. Vanaf 1 januari 2010 is hij de vijfde burgemeester van de 
(nieuwe) gemeente Rumst.

Naar aanleiding van de eedaflegging 
stelde Rumst.direct enkele vragen aan 
Eddy Huyghe.

- Kom je uit een politieke familie?
Helemaal niet. Mijn vader was hoofd-
griffier in het Vredegerecht te Antwer-
pen en volgde de politiek in het land 
en in de stad op afstand. Mijn ouders 

lazen wel een krant en moedigden hun 
kinderen aan om na te denken over de 
maatschappij, over recht en rechtvaar-
digheid ook. 

- Heeft je familie altijd in Reet 
gewoond?
De familie van mijn moeder woont 
al meer dan 300 jaar onafgebroken in 
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Reet. Zo was mijn bet-overgrootvader 
Guilielmus Van Hoof in 1770 stich-
ter van de Koninklijke Katholieke 
Harmonie St.-Cecilia. Zijn zoon en hij 
waren de twee eerste voorzitters van 
de Reetse harmonie. Mijn familie van 
mijn vader zijn “inwijkelingen”. Zij 
wonen nauwelijks meer dan 100 jaar 
in de gemeente. 

- Hoe beland je dan in de poli-
tiek?
Bij vrienden ontmoette ik regelmatig 
Leo Peeters die toen burgemeester 
van Reet was. Hij daagde mij uit om 
oplossingen te bedenken voor lokale 
problemen. Daar ligt de eerste kiem 
van mijn politiek engagement. Later, 
als student, discussieerden we dag en 
nacht over de wereldproblemen. En in 
1978 vroeg men mij om lid te worden 
van de lokale jongerenafdeling. Na 
drie vergaderingen werd ik gekozen 
tot voorzitter en lid van het partijbe-
stuur van Rumst.

- Dat staat voor politiek engage-
ment. Hoe word je dan politiek 
mandataris?
Wel, ik werkte toen bij IBM Belgium 
en door mijn werk in Brussel kwam 
ik dikwijls te laat op de vergaderin-
gen. Ik heb na een jaar of zo aan mijn 
vrouw gevraagd of zij akkoord was 
dat ik bij IBM wegging en zelfstandig 
advocaat werd. Als advocaat werkte 
ik op de Rechtbank en thuis zodat ik 
nooit meer te laat kwam ( lacht). In 
1985 was Gust Laureyssens kandidaat 
voor de Kamer van Volksvertegen-
woordigers en hij vroeg mij om mee 
campagne te voeren. Ik kreeg een 
plaats op de Provincieraadlijst. Wij 
voerden een opgemerkte campagne 
en kregen de steun van heel veel 
vrienden. Tot mijn verbazing werd ik 
gekozen tot provincieraadslid. Ik ben 
dat 18 jaar gebleven.

- En dan word je ook gevraagd 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen? 
Inderdaad, in 1982 vroeg Petrus Thys 
mij om hem op te volgen als voorzit-

ter van het partijbestuur. Van hem 
leerde ik dat de voornaamste taak van 
een voorzitter is om een goede opvol-
ger te vinden.  Na zes jaar voorzitter-
schap gaf ik de fakkel door aan Leo 
Lauriks waardoor ik kandidaat kon 
zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1988. Die verkiezingen waren een 
groot succes voor de CVP zodat ik 
schepen werd in een college onder lei-
ding van burgemeester Van Den Eede. 

- Je bent 21 jaar schepen ge-
weest. Ben je klaar om burge-
meester te worden?
Ik heb veel geleerd van onze eerste 
burgemeesters Frans Bruynseels en 
Francis Van Den Eede. En ik was in 
totaal bijna 2 jaar plaatsvervangend 
burgemeester voor 3 verschillende 
burgemeesters. Maar burgemeester 
zijn betekent ook voorbereid zijn 
op onverwachte en onvoorspelbare 
situaties. Dat lijkt mij het moeilijkste 
onderdeel van de taak. In het dagelijk-
se leven wil ik vooral een coach zijn 
voor het college en de gemeenteraad. 
Alleen samen zullen wij er in slagen 
om onze doelstellingen - het uitvoeren 
van het bestuursakkoord - waar te ma-
ken. Persoonlijk wil ik veel luisteren 
naar wat de mensen in Reet, Rumst en 
Terhagen mij willen vertellen.

- Hoe combineer je al die taken 
met een gezin?
Als ik terugkijk op de voorbije 25 jaar 
vraag ik mij dat ook af. Soms was het 
nogal druk (grijnst). Op kantoor kan 
ik rekenen op loyale medewerkers. 
In de gemeente heb ik altijd kunnen 
steunen op voortreffelijke ambtenaren 
die bereid zijn om waar nodig een 
extra inspanning te leveren voor de 
goede zaak. En thuis heeft Marleen - 
denk ik – dikwijls getoverd. Gelukkig 
heb ik de indruk dat onze 4 kinderen 
niets te kort gekomen zijn.

- Wat doe je in je vrije tijd?
Tot vandaag had ik niet veel vrije 
tijd. Maar ik ga mijn leven beteren: 
ik ga 8 taken als voorzitter of be-
stuurslid stopzetten. Twee keer per 
jaar gaan we op reis, een keer op 
familiebezoek in Griekenland en een 
keer op zoek naar nieuwe horizonten. 
Dat werkt verfrissend. En ’s Zondags 
maak ik altijd tijd voor een bezoek 
aan mijn ouders. Als het kan ga ik 
eerst met Marleen wandelen, maar 
ook dan kan ik het niet laten om stie-
kem nota’s te maken over kleine en 
grote problemen op straat. Je merkt 
het: je leven beteren is altijd makke-
lijker gezegd dan gedaan. (lacht)
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Een korte samenvat-
ting van het politiek 
programma van Eddy 
Huyghe
3 doelstellingen:
1. Het bestuursakkoord correct uitvoe-
ren
2. Aanspreekbaar zijn voor alle inwo-
ners
3. Zorgen voor een propere gemeente.

De 10 voornaamste 
realisaties van Eddy 
Huyghe als schepen

1. Het gemeentelijke ruimtelijk struc-
tuurplan
2. Een betere service voor busreizi-
gers bij De Lijn
3. Woningbouw in de Fazantenweg en 
Abel Fransplein

4. De parkings Molenberg en Proces-
sieweg
5. De renovatie van de woningen en 
appartementen aan de Populierenlaan, 
Uitbreidingstraat, 1 Meistraat
6. De oprichting van een intergemeen-
telijke ombudsdienst
7. De uitbouw van een beter riole-
ringsnetwerk via Hidrorio
8. Een nieuwe website voor de ge-
meente
9. Kunst op straat, vb in de Korte Vis-
sersstraat
10. Betere fietspaden, vb tussen Reet 
en Rumst.

De belangrijkste 10 
opdrachten voor de 
volgende jaren

Er is nog veel werk aan de winkel. 
Hieronder enkele voorbeelden van wat 

Eddy Huyghe beschouwt als belang-
rijke opdrachten voor de volgende 
jaren.
1. De bouw van een nieuwe sport-
schuur aan de Processieweg
2. De aanleg van riolering en nieuw 
wegdek voor Kapelstraat, Clemens-
hoek en Korte Vissersstraat
3. De aanleg van de 3 nieuwe staten, 
namelijk de Stuyvenbergstraat, Piet 
Van Akenstraat en Parkstraat
4. De herinrichting van de kerkpleinen
5. Nieuwe straatnaamborden en huis-
nummers
6. De uitgave van een boek en een 
DVD over de gemeente
7. Wijkvergaderingen
8. De bouw van nieuwe service - flats 
aan de Hoge Weg
9. Meer nieuwe fietspaden type 
“Rumstsestraat”
10. Nieuwe sociale koopwoningen 
aan de Schoolstraat

Het persoonlijke motto van Eddy Huyghe bestaat uit 2 Latijnse 
woorden: “Neminem relinquimus”. 
Dat betekent zoveel als “Wij laten niemand achter”. 

Op 28 december 2009 namen we 
afscheid van Frans “Sooi” Bruynseels. 
Er is droefheid omdat hij niet meer 
onder ons is, maar ook dankbaarheid 
voor dit lange en rijke leven. Een man 
die niet “hoog” geleerd was maar het 
toch tot de eerste burgemeester van 
de fusiegemeente Rumst bracht. Wij 
blijven Sooi gedenken als een goed 
mens, een christen in de echte zin van 
het woord, met een open geest, be-
kommerd om de problemen waarmee 
mensen in zijn omgeving dagelijks te 
kampen kregen.

In memoriam 

Frans “Sooi” Bruynseels
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Bij de opening van de nieuwe voor-
post sprak Rumst.direct met Jos 
Verbeeck, 28 jaar vrijwilliger bij de 
brandweer en sinds 2002 op rust. 
“Deze voorpost is noodzakelijk,” zegt 
Jos, “zo kan de aanrijtijd bij brand of 
andere incidenten in onze gemeente, 
sterk worden ingekort. 

Het Hof van Crequi kon onder het 
voorzitterschap van Jeanine Van 
Cauwenbergh in 1995 gerealiseerd 
worden. Al vlug bleken 50 flats onvol-
doende voor de toevloed van aanvra-
gen en werden stappen gezet om uit te 
breiden. 
Een efficiënt alarmsysteem, zowel 
in de nieuwe als in de oude flats en 
de vele hulpmiddelen voor wie wat 
slechter te been is of rolstoelgebrui-
ker, maken dat mensen zo lang moge-
lijk in de flats kunnen blijven wonen.
Door een samenwerkingsovereen-
komst tussen het OCMW en de 
gemeente werd het mogelijk om een 
bibliotheekpunt te voorzien in het 
nieuwe gedeelte van het Hof Van 
Crequi. Deze bib is toegankelijk via 
de Beemdstraat. 
CD&V wenst alle bewoners nog veel 
mooie jaren in het Hof Van Crequi.

17 nieuwe flats in Terhagen
Op 21 november 2009 werden 17 nieuwe serviceflats officieel geopend, in 
aanwezigheid van Minister-President Kris Peeters.

Brandweer opent nieuwe voorpost in Rumst

CD&V Rumst neemt eigen domeinnaam 
www.cdenvrumst.be in gebruik
Na jaren met een relatieve link te 
hebben gewerkt, stapte CD&V Rumst 
onlangs over op de persoonlijk gere-
gistreerde domeinnaam cdenvrumst.
be. Webmaster Bruno Vermaeren 
werkte aan een totaal nieuwe structuur 
voor de webpagina. Deze is opgefrist 

en gebruiksvriendelijker.
Neem beslist eens een kijkje op www.
cdenvrumst.be. Geef meteen ook je 
e-mailadres door aan de webmaster. 
Zo word je automatisch op de hoogte 
gebracht van elke webupdate.

Aan al onze lezers: 

Een gelukkig en voorspoedig 2010
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Spreekt CD&V u aan?
neem dan contact met

ons en word lid, wij
staan voor u klaar:

tel. Luc Beghin op nr.

03/844 32 46

Bezoek onze website:

www.cdenvrumst.be


