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Trage weg tussen 
Reet en Terhagen

Op vrijdag 28 oktober 2011 werd officieel het startschot 
gegeven voor de werken aan de trage weg tussen Reet ( 
Molenstraat)  en Terhagen ( Hoogstraat). Deze trage weg - 
een weg voor wandelaars en fietsers - verbindt binnenkort 
opnieuw - voor het eerst sinds 1880 - de dorpskernen van 
Terhagen en Reet.
De trage weg zelf werd voor het eerst opgenomen in het 
programma van de CD&V in 1994. Sinds 1990 was het offi-
cieel een punt in het bestuursakkoord van onze gemeente. 
De weg wordt gerealiseerd  in een goede samenwerking 
tussen het Provinciebestuur van Antwerpen, de gemeenten 
Rumst en Boom en met de gewaardeerde medewerking 
van de NV Wienerberger. De officiële inwandeling van de 
volledige weg is gepland in het voorjaar van 2012.

De toekomst luistert
  We scheuren de laatste blaadjes 
van onze scheurkalender. 2011 is 
weer te snel voorbij gevlogen. 2012 
kondigt zich aan als een boeiend 
jaar boordevol nieuwe uitdagingen. 
CD&V roept iedereen op om mee 
te bouwen aan de toekomst. 
Elke dag maken we de toekomst, 
zowel de onze als deze van onze 
kinderen. We staan voor onbekende 
uitdagingen. Alle generaties wor-
den geconfronteerd met dezelfde 
fundamentele vragen. Hoe zoek ik 
naar een evenwicht tussen gezin, 
werk en vrije tijd? Voor welke 
gezinsvorm zal ik kiezen? Hoe 
zorg ik op duurzame wijze voor 
mezelf  en mijn omgeving? Hoe 
zal ik mij verplaatsen? Waar liggen 
mijn grenzen? Hoe maak ik tijd en 
ruimte voor vrienden en hobby’s? 
Met wie wil ik solidair zijn en onder 
welke voorwaarden?De wortels 
voor de antwoorden op deze vra-
gen groeien vandaag. Geven we de 
toekomst vorm vanuit onze eigen 
perspectieven en visies of  houden 
we vandaag ook al rekening met 
deze van de volgende generaties? 
De toekomst heeft een stem, maar 
wordt deze vandaag ook voldoende 
gehoord? In de eindejaarsperiode 
willen we dan ook even stil staan 
bij hoe we vandaag, met oor voor 
de toekomst, vorm willen geven 
aan duurzame relaties, duurzame 
samenleving, duurzame mobiliteit 
en een duurzame levenswijze.
Ik wens u een Zalig Kerstmis en 
een gelukkig ‘nieuw’ jaar. 

Marleen De Bruyn 
voorzitter CD&V
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De fietspaden-audit van Minister Hilde Crevits (CD&V) 
Hoe sterk is ons Rumstse fietsnetwerk?

De metingen en de resultaten wer-
den op 4 augustus in Brussel door 
minister Crevits voorgesteld aan de 

deelnemende gemeenten en 
aan de pers. Namens onze 

gemeente was burgemeester 
Eddy Huyghe aanwezig.

De resultaten hebben betrek-
king op 2 onderdelen: veiligheid 

( breedte van het fietspad en een 
veilige tussenruimte tussen rijweg 
en fietspad ) en comfort. Deze 2 
onderdelen tellen elk mee voor 50 
% van de punten.
Uit deze audit bleek dat onze fiets-
paden ( aangelegd door de gemeen-
te, het Vlaams gewest en de Zee-
schelde ) qua veiligheid zeer goed 
scoren. Dat klopt met de vaststelling 
dat in onze gemeente in de voorbije 
10 jaar heel veel geïnvesteerd werd 
in brede fietspaden, die ook geschei-
den van de rijweg werden aangelegd. 
De score voor comfort is – zoals in 
alle gemeenten – veel lager. De ge-

meente Rumst eindigt globaal in de 
kop van het peloton. ( De gemeen-
ten die niet deelnamen hebben daar 
misschien ook een reden voor).
Uit de resultaten blijkt dat vooral 
het trillingscomfort een probleem 
is. Om het comfort van de fietser 
te verbeteren moet er – volgens het 
verslag van de Fietsersbond – meer 
aandacht besteed worden aan de 
materiaalkeuze. Asfalt heeft dan de 
voorkeur. Het is ook van belang dat 
de “vlakheidsnorm” –  van kracht 
sinds april 2011 – opgenomen 
wordt in het bestek.
Schepen Geert Van Der Auwera 
heeft onmiddellijk werk gemaakt 
van een fietspaden-actieplan. Dat 
plan zal de veiligheid en het comfort 
van onze fietspaden in de toekomst 
nog sterk verbeteren.

Op vraag van minister Hilde 
Crevits stapten 15 Vlaamse 
gemeenten vrijwillig in een 
proefproject voor fiets-
paden. Er werd een audit 
uitgevoerd door de Fiet-
sersbond met een speciale 
meetfiets die aangeeft hoe 
goed of slecht een fietspad 
erbij ligt. Ook de gemeente 
Rumst stelde zich kandi-
daat.

Begraafplaatsen krijgen facelift

Recent werd de Begraafplaats van 
Reet heringericht: nieuwe strooi-
weide, urnevelden, columbaria en 
nieuwe wegen.  Het resultaat mag 
ongetwijfeld gezien worden.  Bin-
nenkort wordt er nog een prieel 
gebouwd om waardig afscheid te 
nemen  

Nog dit jaar starten de werken aan 
het gebouw van de begraafplaats 
te Rumst. Het gebouw krijgt een 
nieuw dak. Ook het sanitair is aan 
vernieuwing toe. In het gebouw 
is ook een ruimte  om afscheid te 
nemen voorzien.

In 2012 krijgt de begraafplaats in 
Terhagen een nieuwe ingang langs 
de Kloosterstraat. Er komt een 
prieel om afscheid te nemen van de 
overledenen. Het bestaande gebouw 
aan de Stille Weg wordt volledig 
gerestaureerd
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Gemeenteraad keurt 
noodhulp goed voor 
de hoorn van Afrika

Somalië, Ethiopië, het noorden van 
Kenia en Djibouti zijn getroffen 
door een complexe voedselcrisis. 
Bijna 11 miljoen mensen moeten 
vandaag het hoofd bieden aan 
extreme schaarste en hongersnood. 
Volgens de Verenigde Naties is dit 
de ergste voedselcrisis die de
wereld in de 21ste eeuw heeft 
gekend. Op de gemeenteraad van 
september beslisten onze
mandatarissen om de noodlijdende 
bevolking in de hoorn van Afrika 
te steunen. Een bedrag van 5000 
euro uit het budget “noodhulp” zal 
worden gestort ten voordele van de 
noodlijdende bevolking in de hoorn 
van Afrika. 

Wil jij ook steunen? Dit kan door 
een gift op rekening 000-0000012-12 
(fiscaal aftrekbaar vanaf  40 euro).

Steun voor water-
toevoer in Benin

Burgemeester Eddy Huyghe is ook 
voorzitter van PIDPA, de drinkwa-
termaatschappij van de Provincie 
Antwerpen. Pidpa steunt via HI-
DROPLUS gemeentelijke initiatie-
ven in het zuiden.
Mieke Vinken uit onze gemeente 
werkt in Benin (West Afrika). Zij 
kon rekenen op steun van de ge-
meente Rumst en van Hidroplus 
voor de verbetering van de wa-
tertoevoer in het moederhuis van 
Bethesda.

Luc Beghin en Jules De Laet 
ere –gemeenteraadslid

Luc is actief  op vele vlakken, in 
zijn gezin maar ook bij de jaarlijkse 
11.11.11 – actie, bij de KWB waar 
hij sinds 1978 bestuurslid is en in de 
politiek.
Luc werd OCMW – raadslid van 
1983 tot 1989. Bij de verkiezin-
gen in 1989 werd hij verkozen tot 
gemeenteraadslid. Hij was gemeen-
teraadslid van 1989 tot 1994. In 
die bestuursperiode focuste hij 
vooral op openbaar vervoer en op 
het sociaal beleid van de gemeente. 
Nadien gaf  hij bij elke verkiezing 
de voorkeur aan zijn mandaat in het 
OCMW waar hij dus van 1995 tot 
vandaag ononderbroken gezeteld 

heeft. 
Zijn voornaamste aandachtspun-
ten zijn het sociaal beleid van de 
gemeente met bijzondere aandacht 
voor gehandicapten, inzet voor wie 
het in onze maatschappij moeilijk 
heeft en ontwikkelingssamenwer-
king, het openbaar vervoer met 
goed uitgeruste haltes en het onder-
houd van voetpaden en fietspaden.
Luc is meestal te bescheiden maar 
verdient zeker de titel van ere-ge-
meenteraadslid die hem recent werd 
toegekend. 

In dezelfde gemeente-
raad werd de titel van 
ere-gemeenteraadslid 
postuum maar met 
goede redenen ook 
toegekend aan Jules 
De Laet. Ons huis-

aan-huisblad heeft Jules De Laet 
onlangs – bij zijn overlijden - nog in 
de kijker geplaatst.

Luc Beghin werd geboren in Reet op 15 mei 1951 in een 
gezin met 3 kinderen. Zijn vader Achille Beghin was ar-
beider in Mechelen en zijn moeder Simone Van Frausum 
is huisvrouw. Luc volgde de lagere school in Rumst en 
liep nadien school in Mechelen bij TSM waar hij het diplo-
ma van A2 mechanica behaalde. In 1973 trouwde hij met 
Lucille Van Kerckhoven. Samen hebben zij 2 kinderen, nl 
Anne en Kris en ook 1 pleegkind, Ellen. Luc werkte van 
1972 tot 2011 in de openbare sector, bij het Ministerie van 
Openbare Werken en bij het Rekenhof

Ontvangst van de Sint op 26 november
 CD&V ontving de Sint op 26 
november. Dit jaar was hij te gast 
in de Predikherenvelden in Reet. 
Onder muzikale begeleiding wan-
delde de Sint door de wijk. In de 
zaal van het Gemeentelijk Centrum 
barstte daarna het feest los.  Ouders 
en grootouders waren ook welkom.
De winnaars van de kleurwedstrijd 
werden bekend gemaakt en nadien 

kreeg elk aanwezig kind persoonlijk 
van de Sint een goedgevuld zakje.  
Iedereen keerde goedgemutst naar 
huis. 
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Het is ondertussen al even geleden, maar nòg genieten 
we na van de onvergetelijke en zonovergoten jaarmarkt. 
Onze Rumstse jaarmarkt vierde immers haar honderdja-
rig bestaan! Dat ging niet onopgemerkt voorbij!

Een onvergetelijke jaarmarkt!

De vele activiteiten gaven een nos-
talgische knipoog naar de historiek 
van de jaarmarkt: de paardentram, 
de boogschutters, volksspelen met 
snoep uit grootmoeders tijd,… 
De vee- en kleinveehouders werden 
voor hun jarenlange trouwe aanwe-
zigheid op de jaarmarkt beloond 
met een geschenkje van het gemeen-
tebestuur, verduidelijkt schepen 
voor jaarmarkt en landbouw, Wendy 
Weckhuysen.
Ter gelegenheid van het honderdja-
rige bestaan publiceerde het ge-
meentebestuur met de gewaardeerde 
medewerking van heemkundige 
Leo Vermeulen een boek over de 
geschiedenis van de jaarmarkt. Een 
interessant tijdsdocument met vele 
weetjes en foto’s uit de oude doos! 
Dit boek is verkrijgbaar op het 
gemeentehuis aan de prijs van 20 
Euro.

De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen 
heeft de 1e klasse milieuvergunning voor Rumst Recy-
cling geweigerd.

CD&V verzet zich tegen 
milieuvergunning voor Rumst Recycling

De huidige vergunning van Rumst 
Recycling – gevestigd op de terrei-
nen van het vroegere VCR aan de 
Steenberghoekstraat – loopt in april 
2013 ten einde. Daarom  diende 
Rumst Recycling een verzoek in tot 
verlenging en uitbreiding van de 
vergunning.
Het openbaar onderzoek liep in de 
maanden april en mei 2011. Het ge-
meentebestuur organiseerde tijdens 
dit onderzoek een hoorzitting. Op 
deze vergadering kwamen veel ne-
gatieve reacties van buurtbewoners, 
vooral over stofhinder en lawaai.

Het college van Burgemeester en 
Schepenen gaf  een negatief  advies. 
Op 29 september 2011 heeft de 
bestendige deputatie van Antwerpen 
de aanvraag geweigerd.
De argumentatie van de provincie is 
dat het bedrijf  te dicht gelegen is bij 
woon- en natuurgebied. Voor een 
dergelijke vergunning is – vandaag 
de dag – een Milieu –effecten – rap-
port nodig. De bedrijfsactiviteiten 
hebben immers milieugevolgen voor 
het nabijgelegen woongebied. Het 
bedrijf  had geen milieueffectenrap-
port opgemaakt zodat de vergun-

ning werd geweigerd. 
Burgemeester Eddy Huyghe heeft 
in het recente verleden herhaaldelijk 
klachten ontvangen over inbreuken 
op de lopende milieuvergunning. 
Deze klachten werden stelselmatig 
overgemaakt aan de milieu-inspectie 
en aan het Parket te Antwerpen. 
Onze burgemeester toonde zich dan 
ook tevreden dat een bedrijf  dat de 
wet niet respecteert geen nieuwe 
vergunning kreeg. Vele andere be-
drijven in onze gemeente tonen im-
mers dat het mogelijk is om de wet 
en de vergunning correct na te leven 
en in goede verstandhouding met de 
buren goed werk te leveren.


