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Verkeersveiligheid voor  
kinderen prioritair!

Het is voor kinderen niet gemakkelijk om elke dag veilig op pad te 
gaan in het hectische, drukke verkeer.
Het is daarom zeer belangrijk ze zo goed mogelijk voor te bereiden. 
Op dinsdag 22 en donderdag 24 april 2014 ging in Rumst het ‘grote 
fietsexamen’ door. Alle zesdejaars uit de Rumstse scholen konden in 
het centrum van deelgemeente Rumst een parcours afleggen in het 
“echte” verkeer. De leerlingen werden op verschillende controlepos-
ten getest op het uitvoeren van een aantal essentiële vaardigheden 
die nodig zijn om zich veilig in het verkeer te verplaatsen. Zo moes-
ten ze een stilstaande hindernis passeren, voorrang geven, op een 
correcte manier links of rechts afslaan…
Lees het hier, op pagina 4!



Kinderen die met de fiets naar school 
gaan, moeten gebruik kunnen maken 
van een goede weginfrastructuur, vult 
schepen voor Mobiliteit Geert Van der 
Auwera aan. Het gemeentebestuur zet 
daarom extra in op de aanleg van veilige 
en waar mogelijk afgescheiden fietspaden. 
De voorbije jaren werden de fietspaden 
in de Clemenshoek, Hollebeekstraat, 
Kapelstraat en Tiburstraat al aangepakt. 
Nu wil het bestuur zo spoedig als mogelijk 
werk maken van de fietspaden in bijvoor-
beeld de Kerremansstraat, Monniken-
hofstraat, Steenweg op Waarloos, Petrus 
Van der Taelenstraat. Ondertussen wordt 
verder gezorgd voor een goed onderhoud 
van de bestaande fietsinfrastructuur.

Aan kinderen en jongeren die met de bus 
naar school gaan, biedt de gemeente een 
financiële tussenkomst. Het bestuur sloot 
een derde betalersovereenkomst af  met 
De Lijn. Daardoor krijgen de inwoners 
een aanzienlijke korting op de aankoop 
van een busabonnement. Rumstse inwo-
ners jonger dan 25 jaar krijgen 50 % kor-
ting op de Buzzy Pazz. De korting wordt 
automatisch afgetrokken van de kostprijs.
Als je Buzzy Pazzen met dezelfde aan-
vangsdatum en geldigheidsperiode koopt 

voor meerdere personen (jonger dan 
25 jaar) in hetzelfde gezin, krijg je extra 
gezinskorting.

Het gemeentebestuur draagt de verkeers-
veiligheid, ook speciaal voor kinderen, 
hoog in het vaandel.

Hebt u zelf  nog suggesties om de 
verkeersveiligheid voor de kinderen te 
verbeteren, aarzel niet onze mandata-
rissen hierover aan te spreken! 

De “moeder aller verkiezingen” van mei 
lijkt al ver weg. De Vlaamse regering met 
N-VA, CD&V en Open VLD is een feit. 
Het is nu uitkijken naar het najaar met een 
nieuwe begroting en de herstelmaatregelen 
die deze regering plant. 

Kris Peeters heeft zijn handen vol met de 
vorming van een federale regering. Wel-
licht wordt dat september. Ook hier wacht 
men op de nieuwe wind die zuurstof  aan 
de bedrijven geeft maar tevens onze soci-
ale verworvenheden veilig stelt.

Even toch nog de verkiezingsuitslagen. 
Voor het Vlaams parlement, het belang-
rijkste objectief  voor CD&V, was de score 
behoorlijk. Bijna 21 %, een pak meer 
stemmen dan SP.a, Open VLD, Groen 
en Vlaams belang. Op federaal vlak haalt 
CD&V 13 %, maar wint 2 % vergeleken 
met 2010.

CD&V-Rumst met burgemeester Wendy 
Weckhuysen, kan op een mooi resultaat 
terugblikken. Zowel op kantonnaal als 
gemeentelijk vlak, haalde zij een behoorlijk 
aantal stemmen. Vanop een rechtstreeks 

onverkiesbare plaats als tweede opvolger, 
hield zij er aan onze partij optimaal te 
ondersteunen.

CD&V-Rumst 
kijkt met ver-
trouwen naar de 
eerstvolgende 
afspraak: de 
gemeenteraads-
verkiezingen van 
2018.

Het gemeentebestuur organi-
seerde het fietsexamen samen 
met de verschillende Rumstse 
lagere scholen en PolitieZone 
Rupel. Het kadert in een opti-
male verkeerseducatie van kin-
deren, zo licht onze burgemees-
ter Wendy Weckhuysen toe.
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Verkeersveiligheid voor  
kinderen prioritair!

Verkiezingen voorbij… 
aan het werk



Op woensdag 25 juni 2014 vond het 
startmoment plaats. Een BIN is een 
netwerk van buurtbewoners die een 
oogje in het zeil houden in de buurt. 
Het gaat vooral om vandalisme en in-
braak in huizen of  voertuigen. Zodra er 
iets verdacht gezien wordt, neemt men 
contact op met de 101 en wordt ieder-
een die ingeschreven heeft voor het 
BIN, verwittigd. Opletten en verdachte 
handelingen signaleren is de boodschap. 
Hoe meer buren zich dus inschrijven, 
hoe efficiënter het netwerk wordt. 

Het BIN verloopt in samenwerking met 
de PolitieZone Rupel en het gemeente-
bestuur van Rumst. 

In de herfstmaanden van vorig jaar 

steeg het aantal inbraken en pogingen 
tot inbraak in Rumst opvallend sterk. 
Dat was op de Vosberg niet anders. 
‘Hier moet iets aan gedaan worden’, 
meende Bart Moons die aan de Hoge 
Vosbergstraat woont, toen. ‘Ik ging 
daarom op zoek naar informatie over 
een buurtinformatienetwerk’, vertelt 
Bart, coördinator van het BIN.

Op alle invalswegen van de wijk zijn 
ook de kenmerkende BIN-borden 
geplaatst. Deze borden zijn meteen een 
waarschuwing voor potentiële inbre-
kers. Hopelijk wordt dit voorbeeld van 
BIN snel gevolgd in andere wijken 
in onze gemeente, zegt burgemeester 
Wendy Weckhuysen. 

Mocht u zelf  een BIN in uw wijk 
wensen te starten, aarzel niet u bij 
onze mandatarissen hierover te 
informeren.

Het eerste BIN, oftewel Buurt 
Informatie Netwerk, in onze ge-
meente zag het levenslicht op 
de wijk Vosberg-Lazernij. 
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Het eerste BIN in onze 
gemeente is geboren

Meer dan 40 wijkbewoners woonden de startvergadering 
van het BIN op 25 juni 2014 bij.

Bart Moons, initiatiefnemer van het 
eerste BIN in Rumst: “Toen er in 

november 2013 een grote plaag van 
inbraken was op Vosberg dacht ik: 

hier moet iets aan gedaan worden.”
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking 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@cotrain.be)
www.rumst.cdenv.be

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

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

In augustus was het al “fitness” wat de 
klok sloeg. De inwoners kregen een unieke 
kans om hun fysieke conditie op te krik-
ken. De gemeente huurde fitnesstoestellen 
en liet ze tijdens de maand augustus een 
rondreis maken in de gemeente. Ze trek-
ken van wijk tot wijk en blijven telkens een 
kleine week staan.

“Ideaal om vrijblijvend kennis te ma-
ken met enkele fitnesstoestellen,” aldus 
schepen van Sport Geert Van der Auwera 
(CD&V). De crosstrainer, legpress, pony 
en rower werden geplaatst in verschil-
lende buurten waar de doelgroep jonge-
ren sterk vertegenwoordigd is. “Op die 
manier leveren ze een mooie aanvulling op 
de gemeentelijke speelterreinen voor de 
kinderen tot 12 jaar. Maar iedereen kan er 
uiteraard gebruik van maken, bijvoorbeeld 
ouders terwijl hun kinderen spelen op het 
speelpleintje, senioren… “ licht Geert toe.

Een mooi initiatief  dat voor herhaling 
vatbaar is.

Fit en wel in Rumst

Zoals u misschien gemerkt hebt aan de 
3 borden in de deelgemeenten of  reeds 
gelezen in verscheidene publicaties, is de 
gemeente Rumst sinds vorig jaar de 2de 
Think Pink-gemeente van Vlaanderen. 
Dit betekent dat we via allerlei initiatie-
ven willen sensibiliseren en informeren. 

Ik wil daarom van de gelegenheid ge-
bruik maken om al promotie te maken 
voor twee komende activiteiten in dit 
kader. 

Op zondag 28 september nemen we 
deel aan ‘The race for the cure’. In de 
verschillende deelgemeenten worden de 
deelnemers met de bus opgehaald en 
ook teruggebracht. Meer info en moge-
lijkheid tot inschrijven zal u vinden in het 

gemeentelijk infoblad van september. 
Daarnaast zal ook de gemeente de voor-
stelling: “De Roze draad” naar Rumst 
halen. Martine Jonckheere en Jo Lemaire 
geven dan samen met een 4-tal muzikan-
ten het beste van zichzelf. De bedoeling 
is vrouwen te laten stilstaan bij alles wat 
de problematiek van borstkanker te weeg 
brengt. De voorstelling zal doorgaan op 
20 november in het dorpshuis in de deel-
gemeente Terhagen. De inkom bedraagt 
15 euro.

We hopen op veel deelnemers aan deze 
verschillende initiatieven!

Alvast bedankt en tot dan!

Ilse Moons 
Schepen Sociale zaken

Geachte inwoner


