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Samen is super
CD&V gaat de lente en zomer in 
met de slogan “Samen is Super”. 
Hiermee willen we de klemtoon leg-
gen op wat ons als mensen bindt en 
niet op wat ons verdeelt.  Dit willen 
we uitdragen door dingen in bewe-
ging te zetten, de mensen met el-
kaar te verbinden om te komen tot 
een warmere samenleving. CD&V 
staat midden de mensen, we kiezen 
voor verbondenheid met verenigin-

gen en organisaties. Zo mocht op 
onze nieuwjaarsreceptie Welzijns-
schakels de volledige opbrengst van 
de tombola, 652 euro, in ontvangst 
nemen. 

In onze gemeente voert CD&V een 
beleid dicht bij de mensen. Hier 
wordt bijzonder hard en kwaliteits-
vol gewerkt. Dit nummer is hiervan 
eens te meer een heldere illustratie. 

En doe jij ook mee met CD&V? 
Want samen is super.  

De aanleg van het Sleutelhof  (zij-
straat van de Schoolstraat) is van start 
gegaan. In een eerste fase worden de 
nutsleidingen en de wegen aangelegd. 
Aansluitend zal SBK Arro hier 15 

sociale koopwoningen bouwen.
Voor het dorpsplein in Rumst werd 
een ontwerper aangesteld. 

vervolg lees p.4

Investeren in onze 
gemeente

Recent zijn een aantal grote 
werken opgestart in onze 
gemeente. Bovendien staan 
er nog een aantal andere 
werken in de startblokken.

Marleen De 
Bruyn

voorzitter 
CD&V Rumst

Burgemeester Eddy Huyghe en schepen voor openbare werken Geert Van Der Auwera ga-
ven in februari het startschot voor de werken aan het Sleutelhof
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Het festival Tomorrowland in 
het Provinciale Domein De 
Schorre werd 6 jaar geleden voor 
de eerste keer georganiseerd 
voor 10.000 bezoekers. In enkele 
jaren groeide dit evenement naar 
meer dan 100.000 bezoekers. 
Tomorrowland is in geen tijd 
onwaarschijnlijk populair gewor-
den in binnen- en buitenland. 
Tomorrowland werd vorig jaar 
verkozen tot het favoriete zo-
merfestival van de luisteraars van 
Studio Brussel. In Frankrijk werd 
het verkozen tot beste Europees 
festival en recentelijk in Miami 
(USA) genomineerd voor de jaar-
lijkse Oscars van de muziekin-
dustrie als beste event ter wereld.
Dit jaar gaat het festival door op 

vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 
24 juli 2011.
Het jaarlijks festival veroorzaakt 
voor onze inwoners overlast, 
zowel op vlak van verkeer, zwerf-
vuil als geluidshinder. Daarom 
heeft onze burgemeester Eddy 
Huyghe in onderhandeling met 
de organisatoren van het festival 
bekomen dat:
- de organisatie garanties geeft 
voor veiligheid en netheid
- de  jongeren uit onze gemeente 
een fikse korting krijgen op hun 
tickets voor Tomorrowland. De 
tickets werden verkocht op de 
Jeugddienst van de gemeente te-
gen het sterk gereduceerd tarief  
van 90 euro. 

Zo kan onze jeugd met een fikse 
korting genieten van het festival, 
en draagt onze gemeente niet al-
leen de lasten maar ook de lusten 
van deze driedaagse, verduide-
lijkt Schepen voor Jeugd, Wendy 
Weckhuysen.

vervolg van p.1
Een nieuwe, eigentijdse inrichting van 
het plein voor de kerk en de Markt 
dringt zich op. Ook voor het plein 
aan de Lazaruskapel werd een ont-
werper aangesteld. Na het plaatsen 
van nieuwe verlichting zal ook het 
Lazarusplein worden heringericht.
Recent werden heel wat voetpaden 
vernieuwd in het dorpscentrum van 
Reet. In een volgende fase zullen de 
voetpaden in de Rumstsestraat wor-
den heraangelegd. 
In maart zijn we gestart met de wer-
ken in de Clemenshoek. Hier wordt 
een gescheiden rioleringsstelsel aan-
gelegd. Ook alle andere nutsleidingen 
en de openbare verlichting worden 
vernieuwd. De nieuwe weg zal o.a. 
worden uitgerust met een dubbelrich-
tingsfietspad.
Voor de Beekvelden staan er dit 
jaar nog rioleringswerken op het 

programma. In samenwerking met 
Hidrorio zal er geïnvesteerd worden 
in een regenwaterriolering die het ri-
sico op wateroverlast in de toekomst 
drastisch moet verminderen.
Op de begraafplaats in de Reet werd 
fase 2 voltooid. Nieuwe wegen en 
beplanting werden aangelegd.  Er 
zal bovendien nog een prieel wor-
den gebouwd waar mensen waardig 
afscheid kunnen nemen. Ook voor 
de begraafplaats in Rumst staan er 
werken op het programma. Het 
gebouw, inclusief  het dak, zal volledig 
worden gerenoveerd. Voor Terhagen 
wordt een ontwerp gemaakt voor een 
nieuwe toegang en een renovatie van 
het gebouw.
Over de Kapelstraat en de Piet Van 
Akenstraat  in Terhagen leest u elders 
meer.
Inmiddels schieten de werken aan 
het nieuwe gemeentelijk technisch 

centrum in de Korte Veerstraat 
aardig op. Aansluitend zal ook gestart 
worden met de aanleg van de buiten-
omgeving. CD&V hoopt dat  alle 
inwoners einde 2011 dit immense 
werk kunnen komen bekijken.
Er wordt in onze gemeente ook heel 
wat geïnvesteerd in sportinfrastruc-
tuur. Een aantal maanden geleden is 
de VZW Judoschool Reet gestart met 
de bouw van een gevechtsportenzaal 
aan de Processieweg. Naast deze zaal 
bouwt het autonoom gemeentebe-
drijf  Rumst momenteel een sport-
schuur.  Nog in de Processieweg zal 
binnenkort gestart worden met het 
bouwen van nieuwe klassen voor de 
school Eikenlaar.

Heb je vragen over één van deze pro-
jecten? Aarzel dan niet om één van 
onze mandatarissen te contacteren.

Investeren in onze 
gemeente

Tomorrowland, geen lasten zonder lusten!



5

Deze brochure is een schat aan in-
formatie voor jonge mama’s en pa-
pa’s. Zij geeft praktische informatie 
over alle mogelijkheden van kinder-
opvang die op dit moment in onze 
gemeente bestaan. Zowel voor-
schoolse opvang voor de kinderen 
van 0 tot 2,5 jaar als de opvang voor 
kinderen van 2,5 tot 12 jaar tijdens 
het schooljaar en in de vakanties, 
komen aan bod. Ook de opvang 
van zieke kinderen en gehandicapte 
kinderen wordt in het licht gesteld. 
Daarnaast vind je in deze brochure 
ook een deel over opvoedingsonder-

steuning. Opvoedingsondersteuning 
betekent niet ouders voorschrijven 
hoe zij hun kinderen moeten opvoe-
den, maar wel de opvoedingscom-
petentie versterken. Het gaat hier 
zowel om preventie als om concrete 
ondersteuning in problematische 
opvoedingssituaties. 

Een kwaliteitsvolle kinderopvang 
is in onze huidige maatschappij 
erg belangrijk voor elk gezin met 
kinderen. Onze gemeente heeft de 
Barcelonanorm* voor kinderopvang 
gehaald. Dat wil niet zeggen dat er 
niet elke dag moet verder gewerkt 
worden aan de opvolging van de ac-
tuele noden. We werken ook verder 
aan de uitbreiding van de opvang-
mogelijkheden in het woonproject 
in de Kerkstraat (Rumst) en in het 

project Hoogvelden (Reet), aldus 
schepen Weckhuysen.

* Deze norm hebben EU-leiders in 2002 in 
Barcelona vastgesteld, met name om de kansen 
op de arbeidsmarkt voor vrouwen te verbete-
ren. De Barcelona - norm zegt dat voor dagop-
vang  (= voorschoolse opvang, tot 3 jaar) men 
voor 33 kindjes op 100 in een gemeente of  
regio een opvangplaats zou moeten hebben. 
Voor Rumst is dat cijfer nu 38,3 %. 

Onlangs was Vlaams minister Hilde 
Crevits op uitnodiging van CD&V 
te gast in onze gemeente. Burge-
meester Eddy Huyghe vroeg aan de 
minister naar de stand van zaken in 
verschillende dossiers: 
de aanleg van de N 171
de bouw van geluidsschermen en 
een carpool-parking langs de E 19
de verbetering van de fietsbruggen 
over de E 19 op de Steenweg op 
Waarloos en de Slijkenhoefstraat.
Minister Crevits beloofde dat zij bij 
haar administratie deze dossiers zou 
verdedigen.

Luc Beghin, verantwoordelijke voor 
de ledenwerving en voorzitter Mar-
leen De Bruyn zetten de 100-jarige 
Philomena Thomas, beter gekend 
als moe Zelda in de bloemetjes. 
Ze is reeds vele jaren trouw lid en 
we hopen dat ze dit nog lang mag 
blijven. 

In het kader van “700 jaar Reet 
“ was het op 23 maart 2011 weer 
feest. Het boek “ Laarhof, Kasteel 
van Reet “ van Leo Vermeulen en 
Jan Bleys werd  voorgesteld. Graaf  
Harold le Grelle ontving in zijn kas-
teel minister - president Kris Peeters 
en burgemeester Eddy Huyghe. 
Natuurlijk waren ook de auteurs, de 
vele medewerkers en de uitgever - 
het Davidsfonds van Reet - present.

Op initiatief van schepen 
voor Kinderopvang, Wendy 
Weckhuysen, werd recent 
een nieuwe brochure kin-
deropvang verspreid. 

Nieuwe brochure kinderopvang

Minister Crevits 
op bezoek Moe Zelda 100 jaar

700 jaar Reet
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Weg- en rioleringswerken in 
de Kapelstraat 
De weg- en rioleringswerkzaamheden 
in de Kapelstraat zullen half  mei van 
start gaan. Deze werken verlopen in 3 
fasen. In een eerste fase wordt een talud 
aangelegd. Deze talud moet de stabiliteit 
van de baan garanderen. Dit zal weinig 
hinder met zich meebrengen voor het 
doorgaan verkeer. 
Aansluitend kan de 2de fase van start 
gaan: de heraanleg van de weg, inclusief  
dubbelrichting - fietspad en een ontdub-
beld rioleringsstelsel ( voor vuil water en 
voor regenwater) tussen de Kardinaal 
Cardijnstraat  en de Pompstraat. Ter 
hoogte van de Korte Veerstraat zal een 
rotonde worden aangelegd. Er is ook 
heel wat “groen” voorzien in dit project. 
Bomen, struiken en planten zullen de 
straat een frisse aanblik geven. Tijdens 
deze 2de fase is doorgaand verkeer 
onmogelijk. Er zal ongetwijfeld hinder 
zijn. Onze mandatarissen zullen er op 
toezien dat er voldoende wordt gecom-
municeerd en dat de hinder, in de mate 
van het mogelijke, beperkt blijft.
De derde fase, de weg- en rioleringswerk-
zaamheden tussen de Pompstraat en 
de grens met de gemeente Boom, volgt 
later. Er dienen nog een aantal knelpun-
ten weggewerkt te worden.

Piet Van Akenstraat
In het najaar starten de werkzaamheden 
aan de Piet Van Akenstraat. Deze nieuwe 
straat verbindt de Boereweg met de Put-
straat en de Korte Nieuwstraat.  Zowel 
de Boereweg als de Putstraat zijn van-
daag nog smalle, doodlopende straten. 
Een vlottere doorstroming van het plaat-
selijke verkeer dringt zich op. Meermaals 
waren er problemen met bijvoorbeeld de 
vuilniskar. Ook de hulpdiensten waren 
vragende partij voor een betere ontslui-

ting. Het idee om deze straten met elkaar 
te verbinden bestaat al enkele jaren. Het 
bestuur heeft succesvol onderhandeld 
met de verschillende eigenaars van de 
gronden. Er werd een plan ontworpen.
Naast de verbinding van de 3 straten 
hebben onze mandatarissen ook aange-
drongen op de aanleg van bijkomende 
parkings. Maar liefst 39 bijkomende 
parkings zullen voorzien worden. Later 
volgen hopelijk nog garages en bijko-
mende parkeerplaatsen

In 2011 staan er een aantal 
werken in Terhagen op het 
programma.

Werken in Terhagen

Eddy Huyghe Burgemeester eddy.huyghe@skynet.be
Geert Van Der Auwera Schepen openbare werken en sport geert.vanderauwera@rumst.be
Wendy Weckhuysen Schepen onderwijs en leefmilieu w.weckhuysen@telenet.be
Marc Verschueren Fractieleider gemeenteraad marc_verschueren@telenet.be
Hilda Huyghe Gemeenteraadslid hilda.huyghe@telenet.be
Geert Antonio Gemeenteraadslid geert.antonio@n-va.be
Els Segers Gemeentraadslid elsjesegers@skynet.be
Ilse Moons Voorzitter OCMW ilse.moons@telenet.
Luc Beghin Raadslid OCMW luc.BEGHIN@post.be
Marleen De Bruyn Raadslid OCMW marleen.debruyn@pandora.be

Onze mandatarissen tot uw dienst

Bezoek onze website www.cdenvrumst.be V
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