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Rumst heeft een lange traditie in het herdenken 
van “Den Grooten Oorlog”. Dit jaar ging de 
herdenking door op het kerkhof  van Reet. 

Op pagina 4 lezen we een ingekorte versie van 
de toespraak van burgemeester Wendy Weck-
huysen.

11 november 
in Rumst

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel

Burgemeester Wendy Weckhuysen legt bloemen neer aan het 
herdenkingsmonument.
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11 november in Rumst
Elk jaar opnieuw, als de dagen korter worden en de winter nadert, 
komen we samen op 11 november. Dit jaar doen we dat op een 
speciale wijze. Want straks zal het honderd jaar geleden zijn dat 
de ‘Groote Oorlog’ door onze streken raasde.

Vol idealisme trokken jonge mensen 
van bij ons naar het front. Niet uit haat 
wilden zij vechten, maar om hun geloof  
in een betere toekomst.

Als er iets is dat ik blijf  bewonderen in 
onze oudstrijders van toen en van later, 
is het dat geloof. Wie na vier jaar leven 
aan de hel van het IJzerfront, of  na de 
verschrikkingen van Blitzkrieg en bom-
bardementen, of  na de onzekerheid van 
Korea, Libanon of  Afghanistan nog in 
staat is te geloven, is sterk.

Terugdenken aan de ‘Groote Oorlog’, 
maar ook aan al die andere conflicten, 
is voor ons allemaal een les in beschei-
denheid. We beseffen hoe kwetsbaar de 
vrede is, en hoe diep oorlog en conflict 
verborgen zitten in het hart van de 
mens. 

Terugdenken is ook een les in dank-
baarheid. We begrijpen dat de periode 

van vrede en relatieve welvaart, die 
straks zeventig jaar zal geduurd hebben, 
er niet zomaar is gekomen. Ze is het ge-
volg van de inzet en de waakzaamheid 
van zovelen, die niet wilden toegeven 
aan de gemakkelijke illusie dat vrede er 
vanzelf  komt.

Terugdenken is ten slotte een les in 
vertrouwen. Ondanks alle pijn, on-
danks alle angst, ondanks alle tegenslag, 
kunnen mensen blijven geloven in een 
leven dat zinvol is, in een leven dat 
beter is. Aan vrede moeten we samen 
bouwen, door te onderhandelen, com-
promissen te sluiten en zodoende een 
gemeenschappelijk doel te dienen.

Die drievoudige les van bescheidenheid, 
dankbaarheid en vertrouwen brengt ons 
samen op 11 november”. 

Onze gemeente valt in de prijzen
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Hans Heeman bij de ramp op de Filipijnen
Begin november verwoestte de tyfoon “ Haiyan” steden en dor-
pen op de Filipijnen. Hans Heeman, voorzitter van JONGCD&V 
Rumst, was er bij.

De verschikkelijke beelden van de ver-
woestende tyfoon staan nog op ons 
netvlies gebrand. Het gaat om de meest 
krachtige winden die ooit werden geme-
ten, tot meer dan 300 km per uur. Talrijke 
initiatieven zijn al opgestart, zowel vanuit 
de overheid als privé.
Financiële steun bieden is prima en nood-
zakelijk, maar niet voldoende, lieten ook 
de Filipijnse autoriteiten weten. Ter plaatse 
moet het gebeuren. Veldhospitalen opzet-
ten, gewonden verzorgen, lijken bergen 
om epidemieën de kop in te drukken, de 
vele daklozen opvangen …het zijn maar 
enkele zaken waar ook hulp voor nodig is. 
Om hierbij te helpen is het B-Fast team 
uitgezonden naar het rampgebied. Hans 
Heeman reisde mee als attaché van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn 
opdracht was ter plaatse de toestand 
verkennen en met de Filipijnse autoriteiten 
een geschikte plaats vinden om het veld-
hospitaal op te starten. Die is gevonden 
op de “grote markt” voor de kerk van het 
plaatsje Palo. Het veldhospitaal fungeert 
nu als enig werkend hospitaal voor de pro-

vincie Tacloban. Maar het is niet al slecht 
nieuws, er werd ook al een kindje geboren.
Via sms had CD&V Direct contact met 
Hans. Telefonisch contact was in die eerste 
dagen zo goed als onmogelijk, enkel via 
satelliet telefoon. Hans bevestigde de 
beelden die op onze TV schermen te zien 
waren. De situatie is zeer ernstig en snelle 
internationale hulp is meer dan noodza-
kelijk.
Hans bevestigde nog dat zijn optreden 
ter plaatse voornamelijk tot doel heeft de 
hulpverlenende taak van het B-fast team 
voor te bereiden en te vergemakkelijken. In 
een tweede fase dient hij voor Buitenland-
se Zaken, samen met de Belgische Consul 
in Manilla die ook ter plaatse is, te zoeken 
naar overlevende Belgen. Hij rekent er 
alvast op, samen met het ganse team, bij-
gedragen te hebben tot het herstel van de 
zwaar getroffen Filipijnse gemeenschap. 
Onnodig te zeggen dat de dagelijkse 
confrontatie met het menselijk leed, een 
diepe indruk op Hans heeft nagelaten. Een 
ervaring die hij zijn ganse leven zal mee 
dragen.

Proficiat Hans.

Hans Heeman, 
voorzitter JONG CD&V-Rumst.

Rumst ook in 2013 
“Sportelgemeente”
In het kader van de sensibiliseringscam-
pagne Sportelen, Beweeg zoals je bent, 
organiseerde Bloso in 2012 de eerste 
editie van de actie Sportelgemeente.  
Gemeenten die voldeden aan de 6 
basiscriteria (o.a. overleg organiseren 
tussen lokale actoren, organisatie van 
min. 1 gemeentelijke Sportelactiviteit,...) 
ontvingen de titel “Sportelgemeente 
2012”. Onze gemeente behaalde deze 
titel.
Ook in 2013 wordt de actie terug geor-
ganiseerd. Bloso liet al weten dat onze 
gemeente opnieuw geselecteerd werd 
als “Sportelgemeente 2013”. Proficiat 
aan onze schepen voor Sport, Geert 
Van der Auwera. Samen met een goed 

werkende sportraad en sportdienst 
zetten zij het sportieve gebeuren op de 
kaart in onze gemeente.

Rumst is laureaat in de wed-
strijd “Groene Lente” van 
VVOG
Reeds meer dan 30 jaar organiseert 
de Vereniging Voor Openbaar Groen 
(VVOG) een animatieproject voor 
de gemeentelijke groenvoorziening. 
Gemeenten die lovenswaardige bloe-
meninitiatieven, nieuwe groenprojecten 
of  voorbeeld stellende pesticiden vrije 
projecten hebben gerealiseerd, kun-
nen meedoen aan de wedstrijd Groene 
Lente.
De VVOG liet onlangs aan onze ge-
meente weten dat wij bij één van de 3 

laureaten zijn in het kader van het wed-
strijdthema “Groene gemeente, beste 
groenproject 2013”. Het ronde punt 
“Moës” ter hoogte van de Steenberg-
hoekstraat, Nieuwstraat, Catenbergs-
traat werd hiervoor geselecteerd. 
Ook in het kader van de bloemenac-
tie in onze gemeente, heeft schepen 
Geert Van der Auwera in het verleden 
heel wat initiatieven genomen. In 2012 
behaalde Rumst nog 2 bloemen in de 
categorie “Gemeente in bloei, beste 
bloemenprojecten”. Ook voor 2013 
is onze gemeente genomineerd in deze 
categorie. Op 12 december vindt de 
proclamatie plaats. 

Alvast een dikke proficiat aan onze 
groendienst!

Schepen van Ontwikkelings-
samenwerking, Geert Van der Auwera, 
vroeg aan de gemeenteraad op 28 
november 3000 euro noodhulp vrij 
te maken voor de Filipijnen.
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De vrijetijdscheque en vrijetijdskorting
Sociaal zwakkere gezinnen hebben vaak de financiële middelen 
niet om deel te nemen aan het verenigingsleven. Ze hebben het 
geld niet om lid te worden van een vereniging of deel te nemen 
aan vrijetijdsinitiatieven. Daarom werd er gezocht naar een uit-
breiding voor alle leeftijden met grotere aandacht voor hen die dit 
steuntje in de rug echt kunnen gebruiken.

Het gemeentebestuur geeft sinds 2008 
toelagen aan inwoners met een laag inko-
men om vrijetijdsparticipatie en maat-
schappelijke integratie te bevorderen. 
Het systeem werd recent vernieuwd. Het 
aangepaste reglement werd goedgekeurd 
op de agenda van de gemeenteraad van 
24 oktober.
Inwoners met een Omniostatuut en 
gezinnen die door het OCMW worden 
begeleid, vragen een vrijetijdscheque aan 
via het OCMW. Dit kan tot een bedrag 
van 150 euro per jaar , tot 
80 % van het lidgeld of  deelnamegeld 
van een erkende Rumstse vereniging. Wie 
net buiten het Omniostatuut valt, maar 
toch moet rondkomen met beperkte mid-
delen, krijgt met het vernieuwde systeem 

een extra financieel duwtje in de rug om 
aan het verenigingsleven deel te nemen. 
Hier gaat het om een vrijetijdskorting 
voor mensen met een belastbaar inkomen 
van 20 000 euro per jaar, vermeerderd 
met 3 000 euro per persoon ten laste. 
Een nieuwigheid is dat men met de vrije-
tijdscheques en vrijetijdskorting nu ook 
terecht kan bij cultuurverenigingen en op 
verschillende activiteiten van de dienst 
Vrije Tijd. Voorheen betrof  dit enkel de 
sport- en jeugdsector.
Bovendien bestaat nu ook de mogelijk-
heid om kortingen te cumuleren tot een 
maximumbedrag van 30 euro of  zelfs tot 
100 euro voor jongeren tot 18 jaar. Voor-
dien kon men slechts 1 keer per jaar een 
tegemoetkoming krijgen bij deelname aan 

een activiteit. De aanvraagformulieren 
worden verspreid onder de verenigingen 
en zijn verkrijgbaar op de dienst Vrije 
Tijd in het gemeentehuis, waar ze ook 
worden bezorgd. 
Ilse Moons, schepen Sociale zaken en 
OCMW-voorzitter, hoopt met dit initia-
tief  het verenigingsleven nog toegankelij-
ker te maken voor alle gezinnen!

Ilse Moons, schepen sociale zaken
en OCMW-voorzitter.

Energie en duurzaamheid
“Sinds ik in 2007 mijn man-
daat als schepen begon,” zegt 
Wendy Weckhuysen, “werd ik 
bevoegd voor leefmilieu, en dat 
ben ik nu als burgemeester nog 
steeds.”

Onze gemeente zet mooi in op duur-
zaamheid en energie. Een duurzaam 
energiebeleid heeft vele verschillende 
acties. Zo worden er acties onderno-
men voor de gemeentelijke gebouwen, 
maar ook voor de inwoners.

Het project Sociale REG loopt al ver-
schillende jaren. De Sociale REG houdt 
in dat er, in overleg met de gezinnen en 

het OCMW, energiescans uitgevoerd 
worden bij deze gezinnen. Daarop 
volgt de uitvoering van concrete ener-
giebesparende maatregelen.

De gemeente Rumst kent ook heel wat 
premies toe in kader van duurzaamheid, 
waaronder de premies voor energie-
vriendelijke investeringen. De voor-
bije 10 jaar zijn reeds meer dan 
3 000 premies toegekend aan inwoners 
voor energiezuinige investeringen, zoals 
bijvoorbeeld isolatie en hoogrende-
mentsglas.

De gemeente Rumst neemt haar voor-
beeldfunctie erg serieus, zegt onze 

burgemeester. Sinds enkele jaren is er 
ook de aankoop van 100 % groene 
stroom voor de eigen gebouwen en 
openbare verlichting.

Rumst laat ook geen kans onbetuigd 
om duurzaam omgaan met energie 
in de kijker te stellen. Zo neemt de 
gemeente deel aan de Nacht van de 
Duisternis en Dikketruiendag. Inwo-
ners worden geïnformeerd en gesensi-
biliseerd.

De meest duurzame energie is diegene 
die je niet verbruikt!

CD&V Rumst wenst alle lezers 
een zalig kerstmis en een gelukkig nieuwjaar.

Bezoek onze website: rumst.cdenv.be


