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Wendy Weckhuysen, 
onze nieuwe burgemeester

- Wendy, allereerst proficiat met uw be-
noeming tot burgemeester. Ben je er klaar 
voor?
Wendy: Ik zal mij zeker 100% inzetten voor 
alle inwoners van onze gemeente. Ik ben 
mij bewust van het belang van de bevoegd-
heden die ik opneem en van de verplich-
tingen die daaraan verbonden zijn. Daarbij 
waardeer ik het ten zeerste te kunnen 
samenwerken met een goede ploeg die haar 
schouders onder het programma zet. Voor 
mezelf  heb ik uitgemaakt dat ik deze op-
dracht aankan. Aan de mensen van Rumst 
om mij op mijn daden te beoordelen. 

- Hoe is die coalitie met N-VA dan tot 
stand gekomen?
Wendy: Op de avond van de verkiezingen 

nam N-VA contact op met CD&V. Al 
vlug bleek dat de programma’s van beide 
partijen in hoge mate gelijklopen. Vergeet 
niet dat N-VA de afgelopen 6 jaar deel 
uitmaakte van het kartel met CD&V. Dat 
heeft er zeker in sterke mate toe bijgedra-
gen dat de visie van de 2 partners op het 
beleid van de gemeente dezelfde oriëntering 
kreeg. Bovendien heeft een coalitie met 13 
zetels op 23 een goede basis om een beleid 
te voeren dat stabiliteit en voorspoed voor 
onze inwoners verzekert.

- Sceptici, vooral bij de oppositie, zullen 
zeggen van u: zo jong nog, heeft die wel 
ervaring om zo’n zware taak op zich te 
nemen?
Wendy: Ik ben nog wel jong, maar heb 

toch al ervaring in de politiek. In 2000 nam 
ik voor het eerst deel aan de gemeente-
raadsverkiezingen. In 2006 kwam ik in de 
gemeenteraad. Als schepen kreeg ik meteen 
zware bevoegdheden: onderwijs, leefmilieu, 
jeugd, landbouw en kinderopvang. Dat is 
voor mij een goede leerschool geweest. 
Ondertussen had ik in 2003 en vervolgens 
in 2007 deelgenomen aan de federale ver-
kiezingen met een mooie score van  11.367 
stemmen. Nu in 2012 ben ik rechtstreeks 
verkozen in de provincieraad. Die functie 
zal mij zeker ook van groot nut zijn voor 
mijn taak als burgemeester. 
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Onze redacteur sprak met Wendy Weckhuysen, de nieuwe burge-
meester van Rumst sinds 1 januari 2013.

Onze 23 kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 verdienen een dikke proficiat. 
CD&V Rumst rekent verder op deze ploeg.

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



Het sociaal beleid 
2013-2018

Twee getuigenissen

Eerste accent 
Het nieuwe bestuur wil bijkomende 
initiatieven nemen die vooral kinderen uit 
kansarme gezinnen ten goede komen. Op 
dit moment betaalt het OCMW in samen-
werking met “Huizen van het kind” (de 
nieuwe benaming voor Kind en Gezin), de 
1ste leeftijdsmelk voor kansarmen terug. 
Het is onze bedoeling dit initiatief  nog 
verder uit te breiden met het aanbieden van 
peuterboekjes om de taalontwikkeling te 
stimuleren. Verder overweegt het bestuur 
een eventuele tussenkomst bij de aankoop 
van pampers.
Inzake armoede zal het overleg met “Hui-
zen van het kind”, het CLB en de scholen 
nog intenser gevoerd moeten worden. De 
bedoeling is alle kinderen voldoende groei-
kansen verschaffen. Dat kan ook door het 
geven van vrije tijdscheques, het vergemak-
kelijken van vakantieparticipatie; zelfs hulp 

bij betalingsmoeilijkheden van opvang en 
schoolrekeningen kunnen aan bod komen. 
In dit kader is het twee maandelijks overleg 
met Goed Wonen Rupelstreek om uit-huis-
zettingen te voorkomen, ook een stap in de 
goede richting. 

Tweede accent 
Aandacht voor wonen. Er zal een dege-
lijk woonbeleidsplan worden opgemaakt, 
vooral het aantal sociale appartementen en 
woningen moet naar omhoog. Daarenbo-
ven kan ook het opvoeren van het aantal 
seniorenwoningen of  service flats aan bod 
komen. Het project “Hoogvelden” is alvast 
een stap in de goede richting. Dit mag ons 
evenwel niet beletten verder op zoek te 
gaan naar nieuwe mogelijkheden.
Er dient ook goed nagedacht te worden 
over een efficiënt toewijzingsreglement 
dat vooral onze eigen inwoners ten goede 

komt. Daarenboven koester ik de stille 
hoop dat ook jonge mensen met een fysie-
ke beperking vlak bij het Hof Van Crequi 
een thuis zullen vinden.

Derde accent
Via de seniorenraad en het Welzijnsplat-
vorm zullen onderwerpen als toegankelijk-
heid van gebouwen, mobiliteit, gezond-
heidsthema’s, aangesneden worden.
Tenslotte is het belangrijk dat de volgende 
zes jaar de OCMW – voorzitter ook de 
bevoegdheid van welzijn en gezondheid 
binnen het schepencollege zal opnemen. 
Dit zal heel zeker de samenwerking tussen 
gemeente en OCMW ten goede komen. 
Samen met de vele vrijwilligers maken we 
een warme samenleving.

Tom Herremans
Mijn engagement voor CD&V is 
gestart toen onze afdeling me enkele 
maanden geleden uitnodigde om samen 
met hen naar de gemeenteraadsverkie-
zingen te trekken. Lang heb ik daarover 
niet moeten nadenken, aangezien ik 
me steeds had kunnen vinden in de 
visie van CD&V, zowel op nationaal als 
lokaal gebied. 
Als vrijwilliger vind ik het namelijk 
belangrijk dat een partij de verenigingen 
ondersteunt en weet wat het is om een 
engagement op te nemen. Als jongere 
wil ik een politiek die kansen durft ge-
ven, zonder daarbij te belerend te zijn, 
en aandacht heeft voor de toekomst. 
Als mens wil ik streven naar een maat-
schappij waar {iedereen inbegrepen} is, 

en wil ik vooral een beleid dat samen 
met en tussen de mensen werkt.
Op al deze vlakken voel ik me thuis bij 
CD&V. Ook onze afdeling zet zich in 
voor deze punten, als één ploeg, waarbij 
ieders inbreng gewaardeerd wordt. Dat 
onze afdeling daarenboven bestaat uit 
toffe en interessante mensen, zowel 
jong als oud, man als vrouw, ervaren als 
onervaren, vind ik een enorme meer-
waarde.
Dit alles maakt dat ik kies voor CD&V!

Anja De Ceuster
Dit jaar heb ik me aangesloten bij 
CD&V Rumst, mijn interesse in 
politiek sluimerde al een aantal jaren 
onderhuids. Door mijn studierich-
ting – ik volg rechten- werd het ech-

ter nog meer aangewakkerd. Ik koos 
voor gemeentepolitiek om dicht bij de 
burger te staan, om alles uit de eerste 
hand te horen over het reilen en zeilen 
van onze gemeente. Eens mijn besluit 
vast stond om in de politiek te gaan, 
moest ik een politiek partij kiezen. Ik 
heb voor CD&V gekozen omdat deze 
partij in Rumst al aardig wat bestuurs-
ervaring heeft. Dit kan mij helpen een 
beter mens en een betere Rumstenaar 
te worden. Een leuke bijkomstigheid: 
het eerste jaar CD&V lidmaatschap is 
gratis. Lekker meegenomen voor een 
student die toch wat minder geld heeft 
dan de werkende volwassene.
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Ilse Moons licht de accenten in het bestuursakkoord toe.

Twee jongeren die voor CD&V kozen en deelnamen aan de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2012, getuigen over hun engagement.
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Een nieuw speelbos

CD&V in gemeente en OCMW

De Lions club Aartselaar Cleydael, de Lions 
clubs van zone 22 en de gemeentelijke 
milieuraad verleenden hun medewerking. 
Het nieuwe speelbos kwam er  tussen de 
Clemenshoek en de Schensbossen  op een 
oppervlakte van 1,8 hectare. Meer dan  185 
kinderen uit onze gemeente kwamen mee 

planten!
Het speelbos is ideaal gelegen tussen de ver-
schillende woonwijken en het centrum van 
Reet. Vlakbij huis zorgeloos ravotten in het 
bos. Een verademing voor zowel kinderen 
als ouders! 
Voor de aanplantingen gebruikte men  au-
tochtoon plantmateriaal.  
Dit zijn streekeigen planten  gekweekt met 
zaad van oude lokale bomen en struiken. Er 
worden in totaal 1500 bomen en bosgoed 
aangeplant. 

Wendy Weckhuysen
w.weckhuysen@telenet.be
Burgemeester
Bevoegd voor algemene coördinatie en 
protocol, burgerlijke stand en bevolking, 
veiligheid, personeel en milieu

Eddy Huyghe
eddy.huyghe@skynet.be
Schepen
Bevoegd voor ruimtelijke ordening, 
patrimonium en juridische zaken

Geert Van der Auwera
Geert.Van.Der.Auwera@telenet.be
Schepen
Bevoegd voor sport, mobiliteit, 
erediensten,wonen, ontwikkelingssamen-
werking en jaarmarkt

Ilse Moons
ilse.moons@skynet.be
Schepen en voorzitter OCMW
Bevoegd voor OCMW en sociale zaken

Marc Verschueren
marc_verschueren@telenet.be
Fractieleider en gemeenteraadslid

Els Segers
elsjesegers@skynet.be
Gemeenteraadslid

Marleen De Bruyn
marleen.debruyn@telenet.be
Raadslid OCMW

Op zondag 18 november 2012 
heeft het gemeentebestuur van 
Rumst een nieuw wandel- en 
speelbos aangeplant.  

Rumst valt 2 keer in de prijzen 
bij de wedstrijd ‘Groene Lente’

De gemeente Rumst behaalde een zeer 
verdienstelijke 2de plaats in de categorie 
“Begraafplaatsen” met de vernieuwde 
begraafplaats in de Rumstsestraat. De eerste 
plaats was voor Hasselt en de derde plaats 
voor Kortrijk. Schepen Geert Van der 
Auwera, die deze werken liet uitvoeren, is 
terecht fier op deze realisatie. 
In een eerste fase werd de ene helft van de 
begraafplaats nagenoeg voor 90% ont-
ruimd. Op de vrijgekomen oppervlakte kon 
men een grondige herinrichting doorvoe-
ren. Het ontwerp voorzag in het creëren 
van vijf  nieuwe kamers met telkens een 

andere functie. Zo kwam er een nieuwe 
strooiweide, columbarium, urnenveld en 
een rust-en bezinningspark. De verschil-
lende kamers werden met elkaar verbonden 
door klinkerpaden. Deze zijn afgeboord 
met grasdallen om kleine voertuigen nog 
doorgang te verlenen tijdens het on-
derhoud. Elke kamer is omzoomd met 
beukenhagen en voorzien van de nodige 
hoogstammige bomen. Binnenin de kamers 
bedekken vaste planten de bodem volledig.
Er zijn zitbanken geplaatst om te kunnen 
genieten van een aangename en rustge-
vende sfeer. Gazons lopen als een ‘groene 

draad’ over de begraafplaats. 
In een tweede fase plaatste men op de 
centrale kruis-as een moderne, eigentijdse 
overkapping. Bij een uitvaart kunnen de 
nabestaanden daar op een serene manier 
afscheid nemen van de overledene.
Onze gemeente viel een 2de maal in de prij-
zen in de categorie “Bloemengemeente”. 
De jury beloonde Rumst met 2 bloemen-
symbolen. In 2011 haalde onze gemeente 
voor het eerst 1 bloemensymbool. In 2012 
deden we het dus nog beter. Een pluim 
voor onze groendienst is hier zeker op zijn 
plaats.

De Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) organiseert 
jaarlijks de wedstrijd Groene Lente. Gemeenten die lovenswaardi-
ge bloemeninitiatieven of nieuwe groenprojecten  hebben gereali-
seerd, kunnen meedoen aan de wedstrijd. 


