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Mensen helpen

Een gesprek met Ilse Moons, voorzitter van het OCMW 
van Rumst.

Lees het hier, op pagina 4!

5 + 1 = 6
Onze ploeg heeft de voorbije vijf  jaren 
hard gewerkt. De resultaten zijn er. In 
alle beleidsdomeinen werden de voor-
stellen uit het CD&V-programma voor 
2007–2012 uitgevoerd. Er werd voorna-
melijk ingezet op:
1.Een propere gemeente
2.Communicatie met de inwoners, 
vooral bij problemen, werken of mani-
festaties
3.Onderhoud van fietspaden en voetpa-
den.
4.Hulp voor wie hulp echt nodig heeft. 
Uit onze enquête blijkt dat dit ook de 
prioriteiten zijn bij de bevolking. En de 
meeste inwoners begrijpen dat – met 
beperkte middelen – niet alles tegelijk 
kan gedaan worden.
Recent kon ik een kijkje nemen in 
het nieuwe Gemeentelijk Technisch 
Centrum. Het is een indrukwekkend ge-
bouw geworden van waaruit de techni-
sche diensten efficiënter kunnen werken. 
Ik vernam dat alle inwoners van onze 
gemeente daar begin 2012 uitgenodigd 
worden voor de jaarlijkse nieuwjaarsre-
ceptie. Voordien verwacht ik nog veel 
bezoekers op onze CD&V–stand op de 
jubileum–jaarmarkt. Die viert inderdaad 
in 2011 haar 100–jarig bestaan.
Er rest ons nog 1 jaar voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2012. CD&V 
bereidt die verkiezingen intern grondig 
voor. Wij vragen daarvoor de hulp aan 
al onze leden. En alle inwoners kunnen 
ons aanspreken over wat voor hen van 
belang is om opgenomen te worden 
in ons programma voor de periode 
2013–2018. 
Wij houden u zeker op de hoogte.

Marleen 
De Bruyn

Voorzitter 
CD&V Rumst
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- Welke diensten biedt het 
OCMW zoal aan?
Ilse Moons: We houden ons o.a. 
bezig met de begeleiding en de 
financiële steunverlening van cli-
enten met achterstallige gas- en 
electriciteitsrekeningen. De bud-
getmeter blijkt hierbij een inte-
ressante oplossing. De gebruiker 
herlaadt telkens z’n kaart in één 
van de oplaadterminals: het ge-
meentehuis van Rumst of  in de 
lokalen van Imsir te Boom. Op 
die manier kan hij z’n verbruik 
op de voet volgen. Daarnaast 

helpen onze maatschappelijk as-
sistenten de cliënten die de hoge 
schuldenlast niet meer kunnen 
dragen; dit gebeurt via budgetbe-
heer en budgetbegeleiding.

- Er is ook nog de samen-
werking. met Imsir, geves-
tigd in de Col. Silvertop-
straat in Boom?
Ilse Moons: Door die samen-
werking kunnen onze cliënten 
gebruik maken van vele diensten. 
Ik denk hierbij aan gezinszorg, 
poets- en opfrissingswerken, 
maaltijden aan huis, poetshulp 
via dienstencheques, tewerkstel-
ling voor gehandicapten  of  laag 
geschoolden, opleiding en stages 
voor verzorgende, de minder 
mobielencentrale en de ‘Rolkar 
Rivierenland.’

- Het OCMW levert ook een 
aantal toelagen. 
Ilse Moons: Inderdaad. Ik denk 
hierbij aan de Sociaal pedagogi-
sche toelage voor mindervalide 
kinderen tot 25 jaar en de stook-
olie-, mantelzorg- en thuiszorg-
premies. Alle info hier omtrent 
verschijnt bijna jaarlijks in onze 

brochure of  kan u vinden op 
onze website OCMWRUMST.BE

- Zijn er ook nieuwe initia-
tieven?
Ilse Moons: Sinds kort bestaat 
er een nauwe samenwerking met 
Welzijnsschakels . Zij leveren 
groenten bij hulpbehoevenden 
en organiseren een 2 maandelijks 
restaurant in ons dienstencen-
trum het Hof  Van Crequi. De 
volgende data zijn 27 oktober en 
22 december en dit telkens voor 
1 euro. Binnenkort gaan we zeker 
ook onze steun verlenen aan “De 
zoeten inval”, een vereniging 
waar armen het woord nemen, en 
die kortelings in het dorpshuis 
van Terhagen, in samenwerking 
met het gemeentebestuur , zal 
worden opgestart.

- Ook zullen in de loop 
van volgend jaar 24 seni-
orenwoningen worden ge-
bouwd…
Ilse Moons: Dit kadert binnen 
het sociaal gemengd project 
“Hoogvelden” in de deelge-
meente Reet. De plannen liggen 
klaar , het is nog enkel wachten 

Mensen helpen 
Een gesprek met Ilse Moons, 

voorzitter van het OCMW van Rumst

Ilse Moons werd voorzitter 
van het OCMW op 1 janu-
ari 2009. Zij had toen al 6 
jaar als gemeenteraadslid 
en 2 jaar als OCMW-raads-
lid gezeteld: “Ik merkte 
meteen dat binnen de 
OCMW-raad de verschillen 
tussen de politieke par-
tijen veel minder speel-
den,” getuigt Ilse, “Ieder 
OCMW-raadslid heeft 
vooral een goede, efficiën-
te werking voor ogen. Het 
doel is zoveel mogelijk 
mensen helpen.”
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Een overzicht van de be-
langrijkste resultaten
De hoogste score noteren we 
bij de vraag: “Rumst is bij de 25 
gemeenten met laagste belastin-
gen.Uw mening?” 92 mensen op 
100 antwoorden: “zeer goed” of  
“goed”. 
Als je daaraan   de meer dan be-
hoorlijke dienstverlening koppelt 
die het bestuur op vele vlakken 
voor de bevolking organiseert, dan 
stemt dit resultaat tot tevreden-
heid.
Maar niet alleen de centen tel-
len, ook een gezond leefmilieu is 
van groot belang. Dat bewijzen 
de volgende resultaten. 82 onder-

vraagden op 100 willen dat het 
bestuur de inspanningen voor 
meer bossen verder zet. Maatre-
gelen om de vrachtwagens uit de 
dorpskernen te weren krijgen ook 
veel steun (72%). Daarbij aanslui-
tend: 84 mensen op 100 vinden 
het belangrijk te kunnen wandelen 
langs veld- en kerkwegen. Terecht 
heeft het bestuur daarvoor veel 
aandacht.
Gezonde leefomgeving, daar horen 
ook goede rioleringswerken bij. 
74% van de ondervraagden vinden 
die werken zeer goed of  goed. 
De werking van het containerpark 
krijgt waardering van 77%.
En wat te denken over de komst 

van nieuwe bedrijven in de ge-
meente? Maar liefst 76 onder-
vraagden op 100 appreciëren dat 
25 nieuwe bedrijven een plek kre-
gen in nieuwe gebouwen. Werk in 
eigen streek blijft een belangrijke 
prioriteit.
Andere resultaten stemmen tot na-
denken. Slechts een nipte meerder-
heid (53%) vindt de netheid van 
zijn straat goed. Een belangrijke 
minderheid antwoordt “minder 
goed” of  “niet goed”. De aankoop 
van kunstwerken voor verfraaiing 
van straten krijgt steun van 49 op 
100 mensen, 43% vindt dit minder 
belangrijk. Voor wijkvergaderingen 
zijn er veel meer voorstanders dan 
tegenstanders, maar meer dan de 
helft van de ondervraagden kent 
dit initiatief  nog niet. 
Tot zover de resultaten. Aan het 
gemeentebestuur om tot conclu-
sies te komen. 

Lage belasting, goede dienstverlening… sterke troeven
De enquête die CD&V in juni deed in onze gemeente, 
was een succes: 448 mensen werkten er aan mee. Dat 
is veel, als je bedenkt dat de opiniepeilingen naar de 
kiesintenties, die in de kranten zoveel aandacht krij-
gen, op nauwelijks 1.000 antwoorden steunen

op de wegenwerken. Ten slotte 
gaan in de loop van augustus ook 
de omgevingswerken rondom 
de 17 nieuwe flats van het Hof  
Van Crequi van start. Er komt 
meer parkeergelegenheid voor de 
bewoners en het ganse project 
krijgt een mooie afwerking.

- Hoe kijk je zelf op die 2,5 
jaar als voorzitter terug?
Ilse Moons: Ik zie het als een 
voorrecht deze taak op mij te 
nemen en zo mensen te kunnen 
helpen. Ik kan hierbij rekenen 
op een goed team van Raads- 
en personeelsleden die iedere 
vraag op een correcte manier 
behandelen.Ik heb echter nog 
één wens. Ik hoop dat mensen 
veel sneller bij ons  langs komen.
Vaak wacht men te lang en is het 
kwaad al geschied.De deur van 
het OCMW staat voor iedereen 
open. Bij ons wordt niet geoor-
deeld maar geholpen.

De winnaar
Bij  onze enquête van juni busten onze medewerkers ongeveer 6.000 
formulieren. Daarvan keerden er 448 ingevuld terug. Antwoorden op de 
schiftingsvraag varieerden van 85 tot 11.729. Het beste antwoord op de 
schiftingsvraag is 450. Dit antwoord komt van Sylvain De Cleen, Veer-
straat 69 bus 5. Voorzitter Marleen de Bruyn bezorgde hem persoonlijk 
de eerste prijs, een digitaal fototoestel.

Prijswinnaar Sylvain De Cleen



Burgemeester Eddy Huyghe wandelde samen met député Rik Rötger het domein van 
het nieuwe retentiebekken Molenbeek in. Dit nieuwe provinciale domein werd gefinan-
cierd met de steun van Europa. De gemeente kreeg - zonder één euro te betalen - een 
mooi natuurgebeid cadeau.
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Burgemeester Eddy Huyghe 
beloofde extra aandacht voor de 
netheid van onze straten. Daar-
om werd de TIP-ploeg opgericht. 
Deze ploegen zullen - met elek-
trische auto’s - instaan voor het 
leegmaken van de vuilnisbakjes, 
het bestrijden van zwerfvuil en 
het bestrijden van sluikstorten.
De burgemeester ging op de 
eerste werkdag van de TIP-ploeg 
mee op pad.

Beleidsvoorstellen
• Meer politie en controle op 
foutparkeren, nachtlawaai en sluik-
storten
• Harder optreden tegen zwaar 
verkeer en snel verkeer
• Meer groen en meer bomen 
• Geluidsbermen langs autowegen
• N171 (expressweg) dringend 
aanleggen
• Meer parkeerplaatsen, rustbanken 
en goede fietspaden
• Meer sociale woningen en service-
flats
• Nog beter zorgen voor veiligheid, 
netheid en onderhoud

Straffe  uitspraken
• Breek café Belle-Vue af  en leg 
daar een rotonde aan
• Leg de politici aan een leugende-
tector 
• Luister enkel naar mensen met 
gezond verstand
• Minder rekening houden met 
negatief  ingestelde inwoners
• Een fusie met Waarloos
• Sluit die hangjongeren allemaal op 
• Verplicht inwoners met garage 
hun auto binnen te zetten
• Verbied tankwagens met stookolie 
in onze straat

Netheid in 
onze straten

In de CD&V-enquête van  juni werd de vraag gesteld: 
“Stel dat u burgemeester was, wat zou u eerst voor de 
gemeente doen?” We grasduinen even in de voorstel-
len en straffe uitspraken…deze laatste zijn volledig 
voor rekening van de schrijver.

Dat is sterk…


