
- Als het budget van de gemeente 
ter sprake komt denken de men-
sen vooral aan belastingen. Is er 
nieuws op dat front?
Marc Verschueren: Ja, goed nieuws. 
De personenbelasting blijft voor 
het elfde jaar op rij ongewijzigd op 
6,8%. De onroerende voorheffing, 
1250 opcentiemen, is al 17 jaar niet 
meer veranderd. Dat is belangrijk. De 
dienstverlening aan de inwoners is in 
al die jaren uitgebreid en verbeterd, 
terwijl het peil van de belastingen in 
vergelijking met de meeste andere 
gemeenten in Vlaanderen laag is ge-
bleven. Goed om te weten is ook dat 
de personeelskosten onder de 42,5% 

van de totale uitgaven blijven. Volgens 
de norm die experts voor goed bestuur 
hanteren, mag die grens niet over-
schreden worden.

- Zijn er nog andere opvallende 
punten? 
Marc Verschueren: Het bestuur on-
dersteunt ook in 2011 energiebespa-
rende maatregelen. Dat is goed voor 
het milieu en voor het budget van de 
mensen. De gemeente hecht ook veel 
belang aan culturele manifestaties. 
“700 jaar Reet” en de “Brooikensdag” 
krijgen financiële ondersteuning. 
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Begroting 2011
Gesprek met CD&V/N-VA fractieleider Marc Verschueren

Tijdens de gemeenteraad van oktober bespraken de raadsleden de be-
groting voor volgend jaar. Een belangrijk moment, want het gaat over 
de beleidsplannen voor 2011, en de inkomsten en uitgaven die daarvoor 
nodig zijn. Rumst.direct had daarover een gesprek met fractieleider Marc 
Verschueren.

2011 kondigt zich aan als een boeiend 
jaar boordevol uitdagingen.  CD&V 
Rumst wenst u een jaar vol warmte, 
liefde, vriendschap, gezondheid… 
Een jaar van geluk voor u en voor al 
wie u dierbaar is.
De leden van CD&V hebben Wouter 
Beke verkozen als nationale voorzit-
ter. Dit zal de voorzitter toelaten om 
met volheid van bevoegdheid beslis-
singen te nemen die voor de toekomst 
van onze partij nodig en belangrijk 
zijn. Zijn ambitie? Hij wil keihard 
werken om van onze partij terug de 
volkspartij van Vlaanderen te maken. 
Een partij die mensen verenigt. Een 
partij die een sterker Vlaanderen wil 
in een bestuurbaar land. Een partij die 
wil inzetten op het talent van men-
sen, die aanmoedigt wie vooruit wil 
en meetrekt wie achterop raakt. Een 
partij die vastbesloten is ons sociaal 
model voor de volgende generaties te 
verzekeren. Een partij die verankerd is 
in alle gemeenten van Vlaanderen en 
daar de polsslag van gewone mensen 
voelt. Een partij die zich toont als een 
groep geëngageerde mensen. Kortom, 
de schoonste partij van Vlaanderen.
We wensen Wouter Beke veel succes!
In onze gemeente zullen we deze 
ambitie mee waarmaken. Een aanzet 
leest u in deze editie. 
Veel leesplezier!

Marleen De Bruyn 

Voorzitter CD&V Rumst
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Maar er is meer: de wijkvergaderin-
gen zijn een must voor CD&V/N-VA. 
Wij zijn tevreden dat ze begin 2010 
met groot succes van start zijn gegaan. 
De mensen stellen er directe vragen 
aan burgemeester en schepenen. Alle 
omwonenden krijgen een verslag van 
de bespreking. Daarin vinden ze de 
maatregelen die het bestuur zal ne-
men. Dat is directe democratie en 
optimale service aan de inwoners.

- Heeft het bestuur ook gedacht 
aan investeringen voor de toe-
komst?
Marc Verschueren: Het college 
bereidt die projecten met veel zorg 
voor. Ze nemen een grote hap uit het 
budget, maar ze zijn van kapitaal 
belang voor de levenskwaliteit in onze 
gemeente. Zo is er de heraanleg van 
voet - en fietspaden. De laatste jaren 
is daarin veel geïnvesteerd. Ook de 
wegen zelf krijgen veel aandacht. De 
begroting 2011 bevat ook geld voor 
grote werken, zoals de vernieuwing 
van de gemeenteschool Eikenlaar. En 
ook de herinrichting van de Markt. 
De bedoeling is om Rumst-centrum 
als rustige woonomgeving waar het 
aangenaam toeven is, te behouden 
en te versterken. En ten slotte ook de 
omgevingswerken aan de Lazaruska-
pel. De werken aan de Clemenshoek 
en de Kapelstraat worden in 2011 
uitgevoerd. 

- Een conclusie?
Marc Verschueren: Dit overzicht 
is maar een greep uit de begroting 
voor 2011. Tot slot wil ik graag alle 
medewerkers van de financiële dienst 
bedanken. Ook bedank ik de schepen 
van financiën die het gedaan kreeg om 
de begroting 2011 reeds in oktober 
2010 aan de gemeenteraad voor te 
leggen. 

De afbraak van twee bouwvallige 
woningen in het centrum van Terha-
gen is eindelijk een feit. Jarenlang 
werden de gevels van de woningen 
onderstut. Gevaar voor instorting 
was niet denkbeeldig. 

De juridische procedure waarin de 
privé-eigenaars waren verwikkeld, 
sleepte vele jaren aan. Het beeld 
ontsierde de dorpskern van Terhagen. 
Het was dan ook een hele opluchting 
toen de bouwkranen begonnen met de 
sloop van deze dorpskankers. 
Daarnaast komt er ook schot in de 
herstelling van de kerk. De gemeente-
raad keurde een dossier goed voor de 
renovatie van de kerktoren en de da-
ken. Voor dit dossier werden subsidies 
aangevraagd bij de hogere overheid. 
Het Vlaams Gewest liet onlangs weten 
de werken te zullen subsidiëren voor 
30%. De raming voor de renovatie van 
de toren en de daken bedraagt 250.000 
euro. De werken zullen van start gaan 
in het voorjaar van 2011.

Zes jaar geleden liet het bestuur een 
ontwerp maken voor de herinrichting 
van het plein voor de kerk. Door de 
aanslepende juridische procedure over 
de woningen en de problemen met het 
kerkgebouw belandde dit ontwerp in 
de schuif. Gelet op de recente ontwik-
kelingen dringt CD&V/N-VA er op 
aan deze plannen van onder het stof te 
halen en werk te maken van de herin-
richting van het dorpsplein.

Centrum van Terhagen 
krijgt facelift
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Gemeentebestuur investeert in parkings
In onze gemeente heeft elk gezin 
gemiddeld 1,6 wagens. Niet alle 
woningen zijn uitgerust met een ga-
rage. Het aantal auto’s, geparkeerd 
in onze straten, neemt zienderogen 
toe. Daarbij  moet er ook parkeer-
mogelijkheid zijn voor winkels en 
overheidsdiensten. 

De gemeente heeft met succes al een 
aantal parkings aangelegd: 
Processieweg (75 plaatsen)
Molenberg (50 plaatsen)
bij het gemeentelijke park ’s Heren-
beemden (60 plaatsen)
in de Tuinwijklaan (30 plaaten)
in de Olmenlaan (10 plaatsen).

In de Eikenstraat in Reet kocht de 
gemeente 2 gronden aan. Naast de 
bestaande privé parking werd ook 
de aanpalende woning aangekocht 
en afgebroken. Momenteel is een 
studiebureau bezig met de opmaak 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor dit gebied. Dit plan moet o.a. de 
definitieve inrichting van deze parking 
vastleggen. Ook een perceel grond in 

de Molenstraat (over het gemeente-
huis) zal binnenkort worden ingericht 
als parking.
In het centrum van Rumst zijn re-
cent werken in de Korte Visserstraat 
voltooid. Hier kocht het bestuur twee 
bouwvallige woningen. Met de af-
braak van die woningen en de creatie 
van een kunstwerk was de realisatie 
van een eerste fase in de sanering van 

dit gebied een feit. Met 20 parkeer-
plaatsen kreeg de Korte Visserstraat 
een nieuwe “look”.
Bij de heraanleg van de Markt en het 
kerkplein voor de Sint-Pieterskerk zal 
het gemeentebestuur ook veel aan-
dacht besteden aan de parkeermoge-
lijkheden.

Palen en lampen van verschillende 
makelij “sierden” het straatbeeld. 
Feeërieke verlichting voor de kerk en 
op het plein stond er naast straatver-
lichting op 8 meter hoge palen.
Daarom besliste de gemeenteraad om 
de verlichting in Laarstraat, Rumst-
sestraat en Koningin Astridplein aan 
te passen. Het bestuur koos voor een 
functionele eigentijdse oplossing. 
Met lantaarns wordt een specifieke, 
aangename sfeer gecreëerd. Directe 
en indirecte verlichting zorgen verder 
voor een harmonische combinatie tus-
sen zichtbaarheid en gezelligheid. 
Het totale project kost € 54.053,51. 
Het resultaat mag er zijn.

Nieuwe verlichting 
voor het centrum van Reet

Op en rond het Koningin Astridplein en de Maria Magdalenakerk vond je 
tot voor kort een mengelmoes aan straatverlichting.
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Welzijnsschakels in Rumst

2010 is het Europees Jaar van de 
bestrijding van armoede en soci-
ale uitsluiting. Jeannine Van Cau-
wenbergh doet haar verhaal voor 
Rumst.Direct.

Reeds meer dan een jaar geleden 
groeide bij enkele mensen van de pa-
rochie Sint-Pieter de idee een bedeling 
van groenten om de 14 dagen te be-
ginnen. Een tiental gezinnen werden 
bezocht, mede door samenwerking 
met het OCMW. 
Op vraag van de federatie Boom om 

ook in Rumst met Welzijnsschakels 
te beginnen, zijn we met enkele 
geïnteresseerde vrijwilligers bij de 
buren gaan gluren….hoe zij Welzijns-
schakels invulden. Een 8-tal mensen 
vergaderden rond het thema “armoede 
uitsluiten”. Het kan niet anders of 
er moeten ook in onze gemeenschap 
mensen zijn die honger lijden(1 op 8), 
mensen die eenzaam zijn of gezin-
nen die moeite hebben om te (over)
leven. Met deze vrijwilligers is er een 
lokale afdeling van Welzijnsschakels 
opgestart – in coördinatie met de grote 

koepel van Welzijnschakels.
De bedoeling is “armoede uitsluiten”. 
Iedereen is welkom voor een luis-
terend oor, goede raad of daadwer-
kelijke hulp. Iedere woensdag is er 
permanentie in de Kerkstraat 38 en/of 
zijn we allen telefonisch te bereiken.
Welzijnsschakels Rumst organiseert 
activiteiten om mensen iets aan te bie-
den en mekaar te ontmoeten. Zo was 
er in september een middag met soep 
en spaghetti voor iedereen.
In november zijn er 1500 brieven 
meegeven met alle schoolkinderen. 
Daarin een uitnodiging voor een 
ontmoetingsmoment waarbij de 
aandacht vooral uitgaat naar tussen-
komsten in vrijetijdsactiviteiten. Het 
is ook de bedoeling om gratis speel-
goed aan te bieden, kwestie van de 
“dure”feestdagen door te komen.
De deur staat open voor iedereen, 
maar blijkbaar is de drempel nog te 
hoog. We doen dan ook een oproep 
aan u allen om alert te zijn in eigen 
omgeving, mensen aan te spreken 
en door te verwijzen. De strijd tegen 
armoede is een zaak van iedereen!
Rumst.Direct feliciteert Jeannine Van 
Cauwenbergh en haar team van vrij-
willigers met dit prachtige initiatief.

Bezoek onze website: www.cdenvrumst.be


