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Met de affichecampagne in onze 
gemeente vragen we op grote schaal 
aandacht voor de omvangrijke groep 

zwakke weggebruikers die elke dag de 
verkeersgevaren trotseren om veilig 
van en naar school te geraken. Talrijke 
inwoners, winkels en scholen van onze 
gemeente steunden de actie. Begin sep-
tember kleurden vele ramen in Rumst 
oranje. Via deze weg wil ik alle deel-
nemers danken voor hun bereidwillige 

medewerking. Later nodigen we de 
winnaars uit om hun prijs in ontvangst 
te nemen. 
CD&V Rumst heeft nog een pak 
plannen voor het nieuwe werkjaar, net 
zoals onze nieuw verkozen Vlaamse 
parlementsleden en ministers. U leest 
er meer over in 
deze en volgende 
edities van Rumst.
direct. We gaan er 
voor, met uw steun.

Marleen De Bruyn

Voorzitter CD&V Rumst

Veilig naar school
Een nieuw werkjaar is aangebro-
ken. Onze eerste activiteiten zijn al 
voorbij. Het verenigingsleven staat 
bol van initiatieven. De scholen 
draaien alweer op volle toeren. Nu 
de dagen weer korter worden en het 
donker het wint op het licht, vraag 
ik om onze actie ‘Veilig schoolbegin’ 
niet uit het oog te verliezen. 

Sinds deze zomer is het op bevel van OVAM (de Openbare Vlaamse Afval-
stoffenmaatschappij) verboden om nog luiers in GFT+ -zakken te stoppen. 
De samenstelling van luiers is de laatste jaren fel gewijzigd. 
Lees verder op pg. 4

Magda Cooreman: “Ik vind de wekelijkse ophaling van de grijze zakken een goede oplossing, vooral voor gezinnen met kinderen en mensen in apparte-
menten”
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Vervolg van pg. 1
Terwijl er vroeger ca. 80% van de 
luier gecomposteerd kon worden, is 
dat vandaag nog maar 25% In plaats 
van veel biogas en groene stroom op 
te leveren, zorgt de luier op dit mo-
ment zo voor verontreiniging van het 
GFT+ -afval.
Ook onze gemeente, die voor haar 
afvalbeleid is aangesloten bij IGEAN, 
moet deze regel volgen. Voortaan die-

nen de luiers dus te worden gesorteerd 
in de grijze restafvalzakken.
Gelet op het feit dat de grijze restaf-
valzakken nu  slechts één maal om 
de veertien dagen worden opgehaald, 
kan deze nieuwe regel zorgen voor 
allerlei ongemakken, zoals vervelende 
geurhinder. 
Schepen voor Leefmilieu, Wendy 
Weckhuysen, stelt dan ook voor dat in 
de toekomst de grijze restafvalzakken 

wekelijks worden opgehaald.  Ook 
al betekent dit een meerkost voor de 
gemeente, dit zal alleszins een aan-
zienlijke verbetering van de dienstver-
lening voor de inwoners betekenen.  
Schepen Weckhuysen pleit er ook 
voor om jonge gezinnen, incontinen-
tie- en stomapatiënten, in de toekomst 
een gratis pakket  restafvalzakken te 
bezorgen. Goed sorteren dient immers 
te worden beloond! 

Park in Rumst kreeg een grondige facelift

Maar de tand des tijds had ook 
zijn invloed op deze omgeving. De 
gebouwen van het zwembad werden 
afgebroken en het zwembad werd ge-

bruikt als visput. Het park was drin-
gend aan vernieuwing toe. Het gebied 
had nood aan nieuwe impulsen.
Deze impulsen kwamen er met de 

bouw van de fiets- en wandelbrug-
gen in 2000, een idee van toenmalig 
burgemeester Francis Van den Eede. 
Deze bruggen hebben een enorme 
aantrekkingskracht op fiets- en wan-
delrecreanten uit de wijde omgeving. 
In diezelfde bestuursperiode werd 
de aanzet gegeven voor de heraan-
leg van het park. Etienne Van Hoof, 
een tuin- en landschapsarchitect uit 
onze gemeente maakte een plan op. 
Vertrekkende van een studie werd 
een groot aantal bomen en struiken 
gekapt. Nadat de gemeenteraad het 
definitieve plan had goedgekeurd 
werd in oktober 2006 gestart met ef-
fectieve herinrichting van het park.
Als schepen, bevoegd voor openbare 
werken en groenvoorziening, kon 
Geert Van der Auwera (CD&V) de 
realisatie van dit park van zeer nabij 
en zeer intens opvolgen en sturen. 
Met de fiets- en wandelbruggen over 
Dijle en Nete,  de volledig vernieuw-
de taverne “ De Drie Rivieren” en het 
volledig vernieuwde park beschikt 
onze gemeente opnieuw over belang-
rijke troeven op recreatief vlak. 

Het park ‘s Herenbeemden was oorspronkelijk, meer dan 100 jaar gele-
den, niet meer dan een “beemd” die diende als overstromingsgebied van 
Rupel en Nete. Een eerste ontwerp van een park dateert van 1935. In de 
jaren 50 worden het park en een openlucht - zwembad met badhuis aange-
legd. Het was toen de trots van de gemeente, een trekpleister die heel wat 
recreanten aantrok van Rumst en ver daarbuiten.
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Een klein overzicht
Het trefcentrum Oud – gemeentehuis 
aan de Laarstraat kreeg 18 stapelbare 
stoelen extra. Daardoor zijn er nu – 
ter plaatse – voldoende stoelen voor 
lezingen en vergaderingen. Bovendien 
heeft het College van Burgemeester 
en Schepenen op voorstel van Hilda 
Huyghe beslist om de 8 zetels en de 24 
stoelen uit de historische raadzaal van 
het vroegere Reetse gemeentehuis te 
herstellen in hun oude glorie.
Op 3 oktober 2009 was het weer 
Rumst Jaarmarkt. Hilda Huyghe hield 
de gelegenheidstoespraak bij de offici-
ele inhuldiging van het kunstwerk “Als 
een vis in ’t water ” van Bie van Gucht, 
Nancy Deleu en Nicole Cordeman, 3 
kunstenaars uit onze gemeente. Dit 
werk siert de muur boven de parking 
aan de Korte Vissersstraat.
Open Monumentdag 2009 was een 
groot succes. De gemeentelijke 
cultuurraad organiseerde - in samen-
werking met De Root en Rumesta 

- een tentoonstelling over “ ZORG ” 
in rusthuis De Vaeren.  Meer dan 300 
bezoekers genoten van een terugblik 
op moederhuis, ziekenhuis en rusthuis, 
dokters en verpleegsters, inentingen 
en patiënten in de lokale geschiedenis.  
Ook de tentoonstelling van ingezonden 
kunstwerken voor de cultuurprijs 2009 
met als thema “erfgoed” genoot grote 
belangstelling.
Hilda Huyghe organiseerde van 20 
juni tot 5 juli 2009 een geslaagde 
overzichtstentoonstelling van werk van 
Werner Van Hoylandt.  Van Hoylandt 
– een geboren en getogen Retenaar – 
emigreerde 30 jaar geleden naar Frank-
rijk waar hij naam maakte als lid van 
de hyper - realistische schilderschool. 
De gemeente Rumst kocht een schit-
terend schilderij “Pin – ups”. 
De vredesweek 2009 biedt een brede 
waaier van traditionele en nieuwe 
activiteiten. Blikvanger is dit keer de 
tentoonstelling “COMMONWEALTH 
WAR GRAVES COMMISSION”. Ze 
vindt plaats in het gemeentehuis van 7 
tot 22 november 2009. Toegang gratis. 
Iedereen welkom.
Het nieuwe bibliotheekpunt in Hof 
van Crequi aan de Beemdstraat opent 
zijn deuren in november 2009. Iedere 

bezoeker wordt er verwelkomd met 
een geschenkje. Intussen kent het bi-
bliotheekfiliaal aan de Molenstraat een 
groot probleem: het aantal bezoekers 
is in 6 maanden tijd met 50 % toege-
nomen. Op voorstel van de schepen 
voor cultuur zal op korte termijn een 
automatische balie worden aangekocht 
en geïnstalleerd. Daardoor kan het 
bibliotheekpersoneel weer meer tijd 
vrijmaken voor advies en begeleiding 
van de lezer.

Cultuur in beweging
Hilda Huyghe, schepen voor cul-
tuur, kon de voorbije maanden 
een aantal grote en kleine dossiers 
in het culturele veld tot een goed 
einde brengen.

In totaal betekent dit dat 24 boeren-
zwaluwnesten en 9 huiszwaluwnesten 
in 2009 een goede bescherming ken-
den, waarin een jong nestje kon groot 
gebracht worden. 
Het subsidiereglement werd recent, in 
mei 2009, in de gemeenteraad goed-

gekeurd. De toelage stimuleert inwo-
ners om zwaluwnesten te beschermen 

en niet te verwijderen. 
Lees verder op pg 8

Hilda Huyghe, schepen van cultuur, bij het kunst-
werk ‘Als een vis in ‘t water’

Aankondigers van goed weer, welkom!
Het College van Burgemeester en 
Schepenen van Rumst keurde op 
25 augustus 2009 niet minder dan 
16 aanvragen goed voor premies 
ter bescherming van de nesten van 
zwaluwen in de gemeente Rumst. 

De volledig vernieuwde taverne ‘De drie rivieren’ opende haar deuren ter gelegenheid van Rumst 
jaarmarkt
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Vervolg van pg 5
De populatie van de zwaluw gaat 
immers sterk achteruit in onze regio. 
Er worden sinds enkele jaren steeds 
minder nesten gevonden van deze 
mooie vogels. 
De huiszwaluw komt in onze gemeen-
te nog maar enkel voor in Molenveld 
en Vissersstraat. De boerenzwaluw 
komt voor in stallen van boerderijen 
in Reet en Rumst-Vosberg.
De subsidie van de gemeente bedraagt 
minimum 25 en maximum 50 euro per 
jaar, afhankelijk van het aantal zwa-

luwnesten. Op die manier hopen we 
op termijn terug meer van deze vro-
lijke “aankondigers-van-goed-weer” 
boven onze dorpen te zien vliegen. 

Uit het aantal aanvragen blijkt dat de 
premies op korte termijn uitgroeiden 
tot een succes,” aldus schepen voor 
leefmilieu Wendy Weckhuysen. 

Volgens goede traditie opent CD&V 
Rumst het nieuwe werkjaar met een 
activiteit voor haar leden. Dit jaar 
zorgde het bestuur voor een nieuw 
idee en een nieuwe aanpak. de 
gezinsdag. Het dorpshuis Terhagen 
werd, op zaterdag 30 augustus, het 
toneel voor tal van gezellige “volks-
spelen”. In gezinsverband konden 
jong en oud, ouders en kinderen 
hun hartje ophalen met spelen die 
onze voorouders al vertier boden. 
Voorzitter Marleen De Bruyn hul-
digde haar voorganger Mon Lam-
brechtse en loofde hem voor zijn 
inzet gedurende meer dan 10 jaar.  
Kip met frites en de daarbij horen-
de drankjes rondden de geslaagde 
namiddag af. De foto’s hiernaast 
tonen hoe het er aan toe ging.

CD&V Rumst start met gezinsdag

Aan alle kinderen 
van Reet, Rumst 
en Terhagen: Sin-
terklaas komt op 
zaterdag 28 no-
vember in het Pa-
rochiaal Centrum in 
Terhagen. Hij heeft 
voor elk kind een 
mooi pakje.

Bezoek onze website:
www.cdenv.be/rumst


