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RUMST

INTERVIEW
WENDY WECKHUYSEN 
GEEFT BURGEMEESTERS-
SJERP DOOR

GOED GEZIND 

ONDERWEG

Redactie: Wendy, op 1 januari 
2016 gaf je de sjerp door aan uw 
opvolger. 

Wendy: Ja, zoals afgesproken bij de vor-
ming van de coalitie na de verkiezingen 
van 2012. Ik word nu eerste schepen 
met de bevoegdheden Mobiliteit, Milieu, 
Landbouw en Jaarmarkt.

Redactie: Hoe kijk je nu terug op 
de voorbije drie jaar?
Wendy: Het werd een fantastische erva-
ring die ik meedraag voor de rest van mijn 
leven. Zo verbaasde het mij dat inwoners 
met alles bij hun burgemeester komen 
aankloppen. Niet enkel praktische, maar 
ook privé zaken. Ik heb altijd geprobeerd 
als een centraal punt tussen de mensen te 
staan, eerder dan boven hen.  

Redactie: Was dat altijd even 
gemakkelijk?
Wendy: Het besef dat je nooit voor ieder-
een goed kan doen, maakte het mij soms 
moeilijk. Je neemt beslissingen die moe-
ten ten goede komen aan alle inwoners. 
Maar het blijft wringen wanneer iemand 
daar ontevreden mee is.

Redactie: En hoe werd de eerste 
vrouwelijke CD&V burgemeester 

in Rumst onthaald?
Wendy: Ik denk dat ik me als 
vrouw ook menselijker heb pro-
beren opstellen, waar de manne-
lijke collega’s het eerder zakelijk 
zullen houden. Een bepaald type 
mannen vond het -ook in 2015 
nog- vreemd dat ik als jonge 
vrouw de titel van burgemeester 
droeg, ja. Maar dat is meer hun 
probleem, niet het mijne.

Redactie: Je kreeg ook 
meteen te maken met 
“Tomorrowland”.
Wendy: Als burgemeester maakte 
ik meteen mijn “Tomorrowland” 
vuurdoop mee. Alle hens aan dek. 
We moesten het rampenplan af-
kondigen omdat de camping onder water 
stond. Daar stond ik dan, midden in de 
nacht met regenlaarzen aan in de modder, 
terwijl de festivalgangers rondom mij ge-
woon verder feestten.

Redactie: En Wendy, de 
toekomst?
Wendy: Ik ga me nu volledig inzetten 
voor de bevoegdheden die ik heb. Dit 
wou ik nog zeggen. Wat me soms wel 
frustreerde is hoe traag alles gaat. Er zijn 
zoveel stappen te zetten, adviezen in te 

winnen, vergaderingen bij te 
wonen, voor er nog maar één plan is uit-
gevoerd. Hierdoor verlies je veel tijd, en 
ik begrijp dat dit onze inwoners stoort. 
Veel projecten zitten nu in de pipeline, we 
gaan daar samen met onze coalitiepartner 
werk van maken.

Redactie: Wendy, hartelijk dank 
voor dit gesprek, en vergeet 
niet, de CD&V ploeg staat 
volledig achter u.

De redactie sprak met Wendy Weckhuysen 
over de burgemeester wissel.



2
4

Anja en Leen werden ontvangen en rondge-
leid door Chie, één van de vele werknemers. 
Die loodste hen door heel het opvangcen-
trum: het procedure lokaal met de “tracing-
wall” van het Rode Kruis, de computer-
ruimte met gratis WIFI, de grootkeuken en 
de kleine keuken waar de asielzoekers zelf 
iets kunnen koken, het klaslokaal waar men 
lessen Nederlands geeft, het lokaal voor kin-
deropvang en het vrouwenlokaal.

In de media is veel te doen rond hoeveel 
geld de asielzoekers zouden krijgen. Chie 
legde uit dat de bewoners 7,40 € per per-
soon per week ontvangen. Hiervan moeten 
ze dan al het extra (de bus, eens een snoepje 
of koekje voor de kinderen, …) betalen. 

Uiteraard zijn er ook al wel eens conflicten 
die vooral te wijten zijn aan frustraties en 
stress, maar door een goede begeleiding en 

veel gesprekken proberen ze 
ook die dingen zo goed mo-
gelijk aan te pakken.

Om de rondleiding af te slui-
ten vertelde Chie dat één van 
de emotioneelste momenten 
voor haar “de kleine intake” 
is. De mensen die hier toeko- m e n , 
hebben letterlijk en figuurlijk een lange 
moeilijke weg afgelegd en komen vaak, zo-
wel fysiek als mentaal, totaal uitgeput aan 
in het opvangcentrum. Daarom is het zeer 
belangrijk dat ze naast materiële steun ook 
menselijke warmte mogen voelen.

Zou je zelf graag je steentje willen bijdra-
gen? Het opvangcentrum is steeds op zoek 
naar materiaal. Het materiaal kan binnen-
gebracht worden in het opvangcentrum van 
Lint: Kapelstraat 1, 2547 Lint. Graag eerst 

een seintje op 03 460 30 90.

Noteer alvast ook de volgende activiteit in 
jullie agenda! Op 16/4/2016 zet CD&V 
“Vrouw en Maatschappij Rumst”, samen 
met de CD&V jongeren van de regio, het 
“Kind in beeld”. 
Het belooft een leuke gespreksnamiddag 
te worden met een aantal zeer interessante 
sprekers die over de bekommernissen en 
problemen waarmee kinderen te maken 
hebben wel het één en ander te zeggen heb-
ben. Meer info volgt!

Op 11 januari 2016 heeft Leen Van Dyck  de 
eed als OCMW-raadslid afgelegd, op de ze-
tel van het OCMW in Terhagen.  Daarmee 
treedt ze in de voetsporen van  haar moeder 
Jeannine Van Cauwenbergh die jaren voor-
zitter van het OCMW Rumst is geweest. 
CD&V Rumst wenst Leen van Dyck  van 
harte proficiat. Zij is uit het goede hout gesne-
den om deze voor de lokale gemeenschap be-
langrijke functie met goed gevolg te vervullen.   
De intrede van Leen Van Dyck maakt deel uit 
van de bevoegdheidswissels die tussen CD&V 
en N-VA, na de verkiezingen van 2012, zijn 
afgesproken.  Ilse Moons, OCMW voorzitter 
van 2013 tot 2015, wordt gemeenteraadslid.

Op 30/1 kwamen de 
inwoners van de Veld-
straat en de Kamiel 
Huysmansstraat samen 
voor hun jaarlijkse Win-
terdrink.  Ondanks de 
erbarmelijke weersom-
standigheden werd het 
een gezellige bedoening. 
Tweemaal per jaar organi-
seert het straatcomite De 
Zandroot een bijeenkomst 
voor de buurt. “In de zo-
mer organiseren wij een 
barbecue en in de winter een winterdrink”, aldus Ils van Crombruggen van het comité. 
“Het is een ideale manier om nog eens bij te praten met de buren. Het verhoogt de 
samenhorigheid in de buurt”.

CD&V juicht zulke initiatieven toe. Het brengt mensen samen. Er zijn verschillende 
gelijkaardige initiatieven in onze gemeente. Wist je dat je hiervoor ondersteund wordt 
door de gemeente? Het reglement kan je terugvinden op de site van de gemeente.

WIJ VOOR ZIJ ACTIE

LEEN VAN DYCK 
OCMW-RAADSLID

EEN LEUK WIJ-MOMENTJE 
IN TERHAGEN

Elk jaar in november/december organiseert Vrouw en 
Maatschappij de “Zij blij” actie waarbij de situatie van 
vrouwen onder de aandacht gebracht wordt. Omdat 2015 
het jaar was dat de vluchtelingen volop in het nieuws 
kwamen, zijn Anja en Leen van CD&V Rumst op bezoek 
gegaan bij het opvangcentrum in Lint. Voor de vrouwen 
namen ze giftbags mee met verzorgingsproducten. 
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Het opzet bestond erin de vele actieve vereni-
gingen die ons dorp telt in de bloemetjes te 
zetten voor hun jaren aan inzet en enthou-
siasme. Al deze verenigingen samen maken 
immers van Rumst een sfeervolle, gezellige, 
bonte buurt. 

De wedstrijd bleef spannend tot de laatste 
snik, maar uiteindelijk ging Chiro Jerubo 
Terhagen met de titel aan de haal (2326 
stemmen). Zij haalden het zeer nipt voor de 
Scouts 92ste (2116 stemmen) en Chiro Au-
rora (2025 stemmen).   

De groepsleiding van Chiro Jerubo 
werd uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie 
van CD&V Rumst en mocht daar een mooie 
prijs in ontvangst nemen: de ganse opbrengst 
van de Nieuwjaarstombola werd aan hun ver-
eniging geschonken. 

De voltallige partij CD&V Rumst wil alle 
verenigingen en stemmers van harte dan-
ken voor hun deelname maar ook voor 
hun voortdurende inspanningen. Moge het 
Rumstse verenigingsleven haar bloeiende le-
vensweg verderzetten!
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De gemeenteraad keurde onlangs het plan 
goed voor de aanleg van een rotonde in de 
Hollebeekstraat. Deze rotonde moet o.a. 
zorgen voor een betere ontsluiting van het 
bedrijventerrein Stuyvenberg. Via deze ro-
tonde wordt een rechtstreekse aansluiting 
voorzien van de achterliggende bedrijven-
terreinen.  Hierdoor kan de stelplaats van 
De Lijn van de Molenbergstraat verhui-
zen naar het bedrijventerrein. De huidige 
stelplaats wordt dan herleid tot een hal-
teplaats zodat de dienstverlening ongewij-
zigd blijft. De overige bussen kunnen dan 
geweerd worden uit het centrum. 

Om het dorpscentrum van Rumst te 
ontlasten van het zware verkeer wordt in 
samenwerking met de Provinciale Ont-
wikkelingsmaatschappij een studie uit-
gevoerd. Er wordt onderzocht op welke 
manier de verdere ontsluiting kan gerea-
liseerd worden richting E19.

NIEUWE ROTONDE 
VOOR ONTSLUITING 
BEDRIJVENTERREINEN

DE RUMSTSE VERENIGING
VAN HET JAAR
Op 1 oktober 2015 lanceerde 
JongCD&V Rumst de wedstrijd 
“Kies de Rumstse vereniging van 
het jaar”. Tot en met 31 december 
2015 kon iedereen stemmen op 
zijn of haar favoriete vereniging 
van Rumst-Reet-Terhagen. 
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

Uw lokale contactpersoon:
Marc Hellemans
marc.hellemans@proximus.be
www.rumst.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/CDenVRumst

 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden Ve
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Wendy Weckhuysen 
Schepen voor mobiliteit, 
milieu, landbouw en 
jaarmarkt

Eddy Huyghe  
Schepen voor ruimtelijke 
ordening, Patrimonium 
en juridische zaken

Geert 
Van der Auwera 
Schepen voor sport, 
erediensten, 
Wonen en ontwikke-
lingssamenwerking

Marc Verschueren
Fractieleider 
gemeenteraad 

Ilse Moons  
Gemeenteraadslid 

Els Segers  
Gemeenteraadslid

Marleen De Bruyn   
OCMW raadslid

Leen Van Dyck   
OCMW raadslid

Morenhoekstraat 36  2840 Rumst
0495 79 91 59 
wendy.weckhuysen@rumst.be

Eikenstraat 78 0.01
2840 Rumst
0475 69 94 91
eddy.huyghe@rumst.be

Kamiel Huysmansstraat 25
2840 Rumst
0476 43 60 97 
geert.van.der.auwera@rumst.be

Molenstraat 39/1 2840 Rumst
0473 45 09 28 
marc_verschueren@telenet.be

Netestraat 40
2840 Rumst
0474 88 68 03
ilse.moons@skynet.be

Rozenlaan 16 2840 Rumst
0496 50 67 75
elsjesegers@telenet.be

Markt 26 
2840 Rumst
0499 35 07 46  
marleen.debruyn@telenet.be Karl Marxstraat 29  

2840 Rumst
0499 75 59 602  
l.vandyck@telenet.be

ONZE MANDATARISSEN


