
Samen kinderarmoede aanpakken voor een betere toekomst. Ilse Moons gaat er voor. 
Een gesprek met Ilse Moons, voorzitter van het OCMW: lees het hier, op pagina 4!
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Ilse: Kinderarmoede  aanpakken is 
één van onze prioriteiten. En kinderen 
zijn toch onze toekomst. Wij werken 
samen met “Kind en Gezin” en met 
de scholen van Rumst. De bedoeling 
is gezinnen in armoede financieel te on-
dersteunen, met speciale aandacht voor 
de kinderen.

- En hoe gaat dat in de praktijk?
Ilse: Het OCMW komt tussen in de 
aankoop van 1ste leeftijdsmelk voor 
baby’s tot 6 maanden en in de aankoop 
van luiers voor kinderen tot 2 jaar. 
Peuters krijgen een boekenpakketje, sa-
mengesteld door de hoofdverantwoor-
delijke van de bib. De bedoeling is de 
taalontwikkeling te stimuleren. Kansar-

me kinderen die in Rumst school lopen, 
ontvangen 50 euro per schooljaar als 
tussenkomst in de kosten.

- Zijn er nog andere initiatieven?
Ilse: Ja, via de vrijetijdscheque en 
-korting proberen we de stap naar het 
sport- en verenigingsleven te verklei-
nen. Gezinnen die bij het OCMW 
komen aankloppen krijgen tot
80 % van het inschrijvingsgeld terugbe-
taald,  met een max. van 150 euro per 
jaar.

- Zeker de moeite waard!
Ilse: U merkt dat we heel wat inspan-
ningen doen om kinderarmoede aan 
te pakken. Toch kan dit alleen maar 

lukken wanneer scholen, verenigingen 
en andere instanties de handen in elkaar 
slaan en zorgen voor bekendmaking en 
aanmoediging opdat mensen de stap 
naar het OCMW durven te zetten. Wij 
staan immers klaar om te helpen.

Een gesprek met Ilse Moons
Voorzitter van het OCMW

Samen kinderarmoede aanpakken voor een betere toekomst. Ilse Moons gaat er voor. 

Door besparingen zijn er plan-
nen om een aantal zwemba-
den in de buurt van Rumst te 
sluiten. Onder meer de zwem-
baden in Kontich, Aartselaar, 
Mortsel, Hemiksem en Boom 
worden genoemd. Sommigen 
zijn intussen zelfs al gesloten. 
De meeste van deze zwemba-
den zijn verouderd, waardoor 
de kosten voor onderhoud en 
werking torenhoog worden. 

Sportieve Rumstenaars zullen dus op 
zoek moeten gaan naar andere zwem-
baden in de buurt, waar het dan ook 
drukker zal worden. In een gemeente 
als Kontich bijvoorbeeld, zijn er naast 
de reguliere zwemmers ook 6 000 
jongeren die er naar school gaan. Het 
risico dat zwembaden overvol zullen 
geraken, is dan ook duidelijk. Daar-
naast is het onduidelijk of  inwoners 
van Rumst nog van een korting in 
bepaalde zwembaden zullen kunnen 

genieten. In Lier, waar er een publiek-
privaat subtropisch zwembad werd 
gebouwd, kost een uurtje zwemmen 
al 6,10 euro voor volwassen en 4,5 € 
voor kinderen. Een gezin met twee 
kinderen moet dus al meer dan 20 
euro neertellen om er een uurtje te 
kunnen zwemmen. 
Ook kleuters en kinderen in de lagere 
scholen in Rumst worden getrof-
fen. Vroeger werd de les turnen om 
de twee weken vervangen door een 
zwemles, een moment waar alle kin-
deren naar uitkijken. Rumstse scholen 
zullen nu dus verder weg een geschikt 
zwembad moeten zoeken. Naast de 
praktische problemen rond transport, 
is er ook de maximumfactuur die lage-
re scholen geen vrijheid meer geeft om 
extra kosten aan te rekenen. Hierdoor 
zagen enkele lagere scholen in Rumst 
zich al genoodzaakt om hun zwemles-
sen te schrappen, iets wat bovendien 
in strijd is met de eindtermen van het 
lager onderwijs!

JONGCD&V heeft dit probleem 
aangekaart bij het schepencollege maar 
zal onze bezorgdheden ook overmaken 
aan Hilde Crevits, Vlaams minister van 
Onderwijs om daarover in dialoog te 
gaan.
Voor een frisse en betaalbare duik voor 
jong en oud! 

Hans Heeman

Voorzitter 

JONGCD&V Rumst

Sluiting zwembaden treft jong en oud in Rumst
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Frans Bruynseelspad in ere 
hersteld
Het Frans Bruynseelspad is een bewegwij-
zerde fietsroute van 37 km doorheen onze 
gemeente. Ze is ontstaan als eerbetoon 
aan Frans Bruynseels, de eerste burge-
meester van de fusiegemeente Rumst. 
De laatste tijd komen er op de Dienst 
Toerisme meer en meer meldingen binnen 
vanwege fietsers die de route niet kunnen 
volgen doordat er op verschillende plaat-
sen richting aangevende bordjes ontbre-
ken. Daarnaast is de bijhorende brochure 
verouderd. Het schepencollege besloot 
dan ook de bordjes terug te herstellen en 
een vernieuwde folder op te maken. Zo 
kan iedereen weer genieten van die mooie 
route doorheen onze gemeente.

CD&V Rumst was er zichtbaar 
aanwezig. In het midden van de 
Molenbergstraat lokte de stand 
vele bezoekers. Ze proefden 
gretig van de pompoensoep, 
klampten de CD&V mandata-
rissen aan en deden ook nog 
mee aan de speciale jaarmarkt 
wedstrijd. 

Een affiche met postkaarten toonde 
3 bekende locaties in Rumst centrum. 

Aan de deelnemers om de juiste loca-
ties te benoemen. Dat lukte in vele ge-
vallen. De correcte antwoorden waren:
• Postkaart 1: Missiehuis
• Postkaart 2: Molenbergstraat  

(of  gebouw busterminal)
• Postkaart 3: Veerstraat  

(of  Lindenboom)

Een onschuldige hand, zoals gebruike-
lijk, trok de winnaars uit alle correcte 
antwoorden. Volgende personen win-

nen elk 2 Kinepolis Movie Vouchers
• Dhr. Paul Wouters,  

Steenberghoekstraat 14 B1, Rumst
• Mevr. Karen Lemmens,  

Vissersstraat 72, Rumst
• Dhr. Henri De Schryver,  

Veerstraat 20, Rumst

De Movie Vouchers worden persoon-
lijk overhandigd.
Proficiat alvast aan alle winnaars en 
oprechte dank aan de vele deelnemers.

Jaarmarkt 2014

“De plannen voor de aanleg van een 
carpoolparking in onze gemeente 
bestaan al tijdje”, aldus schepen voor 
Mobiliteit , Geert Van der Auwera. Bij 
ministerieel besluit van 7 juli 2000 is 
het gewestplan Antwerpen (Rumst) 
gewijzigd waardoor de aanleg van een 
carpoolparking in de Bussestraat  mo-
gelijk werd.
Toch liet de uiteindelijke realisatie van 
de parking een aantal jaren op zich 

wachten. Er waren o.a. problemen met 
de verwerving van de gronden. De 
eerste plannen voor de carpoolparking 
werden getekend in 2004, in het kader 
van de heraanleg van de Bussestraat.
Uiteindelijk gingen de werken in april 
2014 van start. De totale kostprijs, vol-
ledig ten laste van het Vlaams Gewest,  
bedraagt ongeveer 450 000 euro. 
Inmiddels is de carpoolparking in ge-
bruik. Er is plaats voor 128 wagens.

Nieuwe carpoolparking in Rumst



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

Betaalbaar wonen in onze gemeente
“Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Het bevorderen van 
de beschikbaarheid van aangepaste woningen, van goede kwali-
teit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs 
en met woonzekerheid, is een belangrijk takenpakket voor onze 
gemeente”, aldus schepen voor wonen Geert Van der Auwera.

Hoog bezoek bij CD&V Rumst
Op 29 november ontving CD&V Rumst niemand minder dan Sinterklaas op een gezinsnamiddag in 
het Parochiaal Centrum in Terhagen. 

De doortocht van de Sint bleef  niet onopgemerkt. Bij aankomst in de Sporthal van Terhagen werd hij, 
zoals het hoort voor hoog bezoek, opgewacht door de Koninklijke Katholieke Harmonie 
De Breydelzonen die hem begeleidden. Gezien de zak van de Sint dit jaar zo volgeladen was, 
kon hij niet meer door de schoorsteen. Daarom deelde de Sint aan ieder kind een zak met 
snoep uit. Enkele kinderen hadden ook een tekening voor de Sint gemaakt. 
De mooiste werden bekroond met een tof  cadeau. De Sint had nog een 
verrassing voor de kinderen. Goochelaar Peter Pocus liet enkele adembenemende 
trucjes zien en sloeg niet enkel de kinderen met verstomming. 

Karel Van 
Eetvelt in ons 
gemeentehuis
Een enthousiaste groep Rumst-
se ondernemers nam het initia-
tief om de lokale ondernemers-
vereniging UNIZO Rumst op te 
starten. Dit is een zeer waar-
devol initiatief want het brengt 
gelijkgestemde ondernemers bij 
elkaar en biedt hen ontmoeting 
en input voor hun ondernemen.

Het schepencollege ontving de enthou-
siaste ondernemers op 6 november op 
het gemeentehuis voor hun startmo-
ment. Karel Van Eetvelt, gedelegeerd 
bestuurder van UNIZO, kreeg een har-
telijke ontvangst en sprak inspirerende 
woorden. Met het enthousiasme van alle 
ondernemers kan Rumst nog verder uit-
groeien tot een gemeente met een goed 
klimaat om te wonen en te werken, en 
met een regionale en zelfs bovenregio-
nale uitstraling als bezige gemeente.

Privé-initiatieven krijgen alle kansen. 
Belangrijke nieuwbouwprojecten kwa-
men recent in onze gemeente van de 
grond (bv Waterkant in Terhagen). In 
de toekomst kunnen enkele tientallen 
appartementen worden gebouwd  aan de 
nieuw  aan te leggen “Parkstraat” (tussen 
Kloosterstraat en Korte Veerstraat). Via 
een herziening van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan wil het gemeen-
tebestuur bijkomende mogelijkheden 
creëren om nieuwe woonprojecten te 
realiseren (bv. voormalige terreinen ASC 
in de Kapelstraat). Via de heffing op 
leegstand en de krotbelastingen moeten 
we eigenaars van bestaande leegstaande 
woningen stimuleren om hun woning 
effectief  op de markt aan te bieden en/
of  te renoveren. Onze gemeente heeft 
ook nood aan een kwalitatief  aanbod 
van sociale huur- en koopwoningen. De 
schepen benadrukt dat het om leefbare 

en kwaliteitsvolle projecten moet gaan. 
“Kleinere inbreidingsprojecten komen de 
leefbaarheid zeker ten goede.”Kortelings 
wordt gestart met de bouw van 30 sociale 
huurappartementen in het project Hoog-
velden in Reet. Vorige legislatuur werd 
het voormalige klooster in de Kerkstraat 
verworven met het oog op de realisatie 
van sociale woningen. Eveneens in de 
Kerkstraat werd onlangs het voormalige 
café “Den Baa”  aangekocht. Ook hier zal 
een sociaal woonproject kunnen worden 
gerealiseerd. “Daarnaast wordt er verder 
werk gemaakt van de verwerving van 
bijkomende gronden voor de realisatie 
van kleinere bouwprojecten.” Volgens 
de schepen is er dus heel wat werk aan 
de winkel. “Ik ben er mij van bewust dat 
de realisatie van dergelijke projecten heel 
wat tijd in beslag neemt. Toch hoop ik 
nog deze legislatuur een aantal concrete 
realisaties te kunnen voorleggen”.


