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{iedereen inbegrepen}
CD&V maakt zich klaar voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2012. Onze “modellijst” werd
met ruime meerderheid goedgekeurd
in het partijbestuur en daarna in mei
door de CD&V-leden in onze gemeente.
De CD&V-lijst wordt getrokken door
onze 4 uitvoerende mandatarissen:
Eddy Huyghe, Wendy Weckhuysen,
Geert Van Der Auwera en Ilse Moons.
Daarna komen fractieleider Marc
Verschueren, partijvoorzitter Marleen De Bruyn, gemeenteraadslid Els
Segers en partijsecretaris Marc Hellemans. De lijst wordt geduwd door
uittredend schepen Hilda Huyghe en
OCMW-raadslid Luc Beghin. Het partijbestuur zal in de komende maanden de andere plaatsen invullen.
Wij zullen een ploeg voorstellen met
kandidaten van alle leeftijden en uit
alle wijken van onze gemeente. Onze
kandidaten engageren zich in én naast de politiek. Ze weten wat er leeft
en zijn een aanspreekpunt. Dit is de
essentie bij gemeenteraadsverkiezingen: mensen kiezen dan voor lokaal
bekende en aanspreekbare medemensen die lokaal iets in beweging
zetten.
Bovendien heeft CD&V zes jaar lang
de gemeente mee bestuurd, met vele
mooie resultaten. De kwaliteit van
wonen en leven in onze gemeente is
voortreffelijk.
Hierover kon en kan u weer uitgebreid lezen in dit blad, dat regelmatig
in uw brievenbus valt.

Marleen De Bruyn
Voorzitter CD&V Rumst

Grote onderscheiding
voor Rumst

De krant “Het Laatste Nieuws
publiceerde op maandag 19
maart het financieel rapport
van de gemeente Rumst. Onze
gemeente kreeg een indrukwekkende score: 9/10!
Professor Herman Matthijs
van de VUB/Universiteit Gent
loofde het gemeentebestuur
voor de afbouw van de schuld
van 1000 tot 400 euro per persoon. “Daarmee is de Rupelgemeente een opvallende – positieve uitschieter in Vlaanderen.
De schuld in Rumst bedraagt
maar een derde van het gemiddelde elders.”

Ons gemeentebestuur voerde
de voorbije 10 jaar een verstandig financieel beleid. We
hielden de belastingen laag, investeerden op een verstandige
manier en bouwden ook nog
reserves op. Als schepen van
financiën legde Eddy Huyghe
dat jaar na jaar uit aan de gemeenteraad. Als burgemeester
dankte hij de gemeenteontvanger Daniel Lemal en alle leden
van de gemeenteraad voor
deze inspanningen. Het rapport
van de krant is een mooie beloning voor deze volgehouden
inspanning.

Bedrijven investeren in onze gemeente
Recent opende de Amerikaanse
multinational Cummins haar
nieuwe Europese
vestiging in Rumst.
Op verzoek van bedrijfsleider Hilde Scheers
werd het openingslint officieel geknipt door
de Amerikaanse ambassadeur Howard
Gutman, burgemeester Eddy Huyghe en
Vlaams minister-president Kris Peeters.
Bij Cummins Rumst werken nu al meer
dan 300 mensen. Het bedrijf - dat filters en
motoronderdelen produceert - verwacht in
de volgende jaren nog een forse groei op de
campus Catenberg.

Kringloopwinkel in Reet
Op de gemeenteraad van april stelde raadslid Els Segers de vraag
naar de toekomstige bestemming van de gebouwen van de vroegere drankhandel “statiedrink” in de Eikenstraat in Reet.
Schepen voor milieu,Wendy Weckhuysen, kondigde aan dat kringloopwinkel
Wrak de gebouwen heeft gekocht. Er
zal een filiaal van deze kringloopwinkel
worden gevestigd. De doelstelling van
een kringloopwinkel is het verzamelen
van herbruikbare spullen om ze in de
kringwinkels voor een zachte prijs te

slecht beeld
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verkopen. Voor het ophalen, sorteren,
herstellen en verkopen kan men beroep
doen op laaggeschoolden.
Doordat de kringwinkel werkt met
hergebruikte goederen is er tevens een
gunstig milieu effect. De winkel in Reet
opent op 2 juni

Investeringen
in sporthal
Terhagen
Schepen Geert Van der Auwera,
bevoegd voor sport, kondigde
in de gemeenteraad van maart
investeringswerken aan de
sporthal ‘Uitgedekt Schoor’
aan.
Er komt een bergruimte onder de
tribunes. De ganse inkomhal is aan renovatie toe, onder meer met een sas bij
het binnenkomen. De toiletten worden
volledig vernieuwd. Ook de keuken van
de cafetaria neemt men onder handen:
uitbreiding is broodnodig. En als kers
op de taart legt men een overdekt terras
aan.
Deze investeringen zullen bij de talrijke
gebruikers en bezoekers van de sporthal ongetwijfeld in goede aarde vallen.

Heraanleg plein Lazaruskapel
De Lazaruskapel en omgeving zijn
beschermd als monument en dorpsgezicht. In de jaren negentig vond een
restauratie van de kapel en de aanpalende woning plaats. Het gebouw werd
nadien eigendom van de gemeente
Rumst. Nu staan er omgevingswerken
op stapel. Deze werken zijn erop gericht de omgeving terug een historisch

kader te geven. De Lazarusstraat wordt
ter hoogte van de kapel heraangelegd.
De vormgeving van het plein aan de
kapel en de materiaalkeuze moeten het
historisch kader accentueren.
De bedoeling is een pleingevoel te
creëren en de historische kapel en de
lazaretten volop in de kijker te plaatsen.

Subsidies voor
groendaken
Op de gemeenteraad van 22 maart 2012
keurden de CD&V raadsleden een subsidiereglement voor groendaken goed.
Onze schepen voor milieu, Wendy Weckhuysen, wil hiermee het “ecologisch
dak-systeem” promoten.
Een groendak is een daksysteem met vegetatie, zoals vetplanten, mos, gras en/of
kruiden. Dit systeem verhoogt de ecologische waarde van een dak. Groendaken
komen niet enkel ten goede de biodiversiteit, maar ook de waterhuishouding
ten goede. Ze geven ook een verkoelend
effect in de zomer. De subsidie bedraagt
maximum € 31 per vierkante meter
groendak. ze subsidie dient voor het
uitvoeren van de werken aangevraagd te
worden. Het aanvraagformulier en subsidiereglement zullen beschikbaar zijn op
het gemeentehuis of op www.rumst.be

10 jaar fiets- en wandelbruggen.
Een succesverhaal
Het was toenmalig burgemeester
Francis Van den Eede (CD&V) die het
initiatief nam om fiets- en wandelbruggen te bouwen over de Nete en de
Dijle. Precies 10 jaar geleden werden
zij officieel geopend. Het is een trekpleister voor vele wandelaars en fietsers.
Het provinvciebestuur van Antwerpen
voerde onlangs tellingen uit langs fietsknooppunten in de provincie. Hieruit
bleek dat ter hoogte van de bruggen in
Rumst de meeste fietsers werden geteld.
Op 15 maart passeerden er bijna 3000
fietsers!
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Aanleg Piet
De zelfende sloefenmaaksters
Van Akenstraat
Bij het Hof van Crequi aan de Nieuwstraat in Terhagen is het beeldhouwwerk ‘de zelfende sloefenmaaksters’ van
kunstenares Francien Maas onthuld.
Eddy Huyghe heeft van bij zijn aanstelling als burgemeester een punt gemaakt
van kunst op straat.

Op vrijdag 23 maart 2012 volgde dan
de officiele voorstelling van peter
en meter van de ‘zelfende sloefenmaaktsers’. Peter werd Jos Roelandts.
Hij leverde het basismateriaal voor de
beeldhouwster aan. Actief Terhagen
stelde Nancy Van Der Wildt als meter
voor. .

Schrijf mee aan de toekomst van onze gemeente
Hoe denk jij over de toekomst? Hoe moet onze gemeente er morgen uitzien? Welke dienstverlening
is OK en wat kan verbeteren? Wij haden graag hierover jouw mening gekend.
Neem deel aan deze enquête op
www.schrijfmee.be en schrijf mee de toekomst van onze gemeente!

Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-werking in onze
gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en
neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Mon Lambrechts
(edmond.lambrechts@telenet.be)
www.rumst.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Op 2 mei zijn de werken gestart. Deze
straat zal een verbinding vormen tussen
de Korte Nieuwstraat, de Putstraat en de
Boereweg. Daardoor kan het verkeer in
deze smalle woonstraten van Terhagen
anders en beter georganiseerd worden. Er
zijn ook een aantal bijkomende parkeerplaatsen voorzien, zodat de parkeerdruk in
de omgeving vermindert.
De naam van de straat verwijst naar de
bekende schrijver Piet Van Aken. Hij werd
in Terhagen geboren en woonde er het
grootste deel van zijn leven.
De aanleg van de straat verloopt in 2
fasen. Fase 1 omvat de afbraak van de
garages en het ophogen van het terrein.
Deze werken zullen normaal gezien voor
het bouwverlof voltooid zijn. Daarna
volgt er een pauze, tijd om de opgehoogde grond te stabiliseren. Fase 2 start
na het bouwverlof. Het betreft de aanleg
van de nutsleidingen, rioleringswerken en
de aanleg van de weg. Begin oktober 2012
zullen de werken, bij normale weersomstandigheden, voltooid zijn.

