
De vakantie begon op politiek vlak 

niet rooskleurig. Persoonlijk ben ik 

zeer tevreden met mijn 3472 voor-

keurstemmen. Maar CD&V deed het 

op 13 juni niet goed. Onze nationale 

beleidsverantwoordelijken onderhan-

delen nu mee over de vorming van een 

nieuwe regering. 

Een nieuw werkjaar is aangebroken. 

Ik wil, net als vorig jaar, vragen om 

onze actie ‘Veilig schoolbegin’ te 

steunen. In 2009 was de af!checam-

pagne in onze gemeente een groot 

succes. 

Dit jaar willen we aandacht vragen 

voor de gemachtigde opzichters die 

dagelijks klaarstaan om onze jongeren 

veilig de straat te laten oversteken. 

Matig uw snelheid wanneer u de 

gemachtigde opzichters nadert en volg 

hun richtlijnen op. Zij staan op de 

gevaarlijkste plekken, op post in alle 

weersomstandigheden, om de veilig-

heid van onze kinderen te dienen. Dit 

verdient waardering en respect, een 

schooljaar lang. De af!ches kleuren in 

september weer vele ramen. 

Via deze weg wil ik alle deelnemers 

danken voor hun medewerking. De 

winnaars van de wedstrijd worden 

later uitgenodigd om hun prijs in ont-

vangst te nemen. 

Onze CD&V-afdeling heeft weer een 

pak plannen voor het nieuwe werk-

jaar. U leest er meer over in deze en 

volgende edities van Rumst.direct. 

Veel leesgenot.

Marleen De Bruyn

Voorzitter CD&V Rumst

Een nieuw        
    school- & werkjaar 

Vorig werkjaar sloten we af met de nationale ontbijtactie op 30 mei. 

Halfweg de bestuursperiode nodigden we alle inwoners uit op een babbel met onze man-

datarissen. Zo konden we, midden de mensen, van gedachten wisselen over het gevoerde 

beleid tot nu toe en de verwachtingen naar de toekomst. Het weer zat niet mee. Toch was 

er - tussen de buien door – een mooie opkomst.
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(van links naar rechts)

* Geert Van Der Auwera, schepen voor openbare werken en sport, * Wendy Weckhuysen, schepen voor milieu en landbouw, jeugd, gezin en onderwijs

* Marc Verschueren, CD & V - fractieleider in de gemeenteraad * Els Segers, nieuw gemeenteraadslid in onze fractie * Eddy Huyghe, burgemeester

* Hilda Huyghe, gemeenteraadslid en voorzitter van IMSIR.

U kan hen altijd aanspreken. Zij zijn er voor U.

De CD&V-fractie in onze gemeenteraad

In herinnering                       

Louis Herremans (1934-2010)
Op 1 augustus 2010 overleed ere-

schepen Louis Herremans. In 2010 

kende hij gezondheidsproblemen 

maar zijn overlijden kwam toch 

onverwachts.

Louis begon zijn politieke loopbaan 

in de C.O.O. en de gemeenteraad 

van Reet. In 1982 werd hij opnieuw 

gekozen tot gemeenteraadslid en 

fractieleider. Van 1989  tot 1997 was 

Louis schepen onder burgemeester 

Francis Van Den Eede,  eerst voor 

onderwijs en sociale zaken, later ook 

voor cultuur.

Louis was zeker trots op de onder-

steuning voor het onderwijs in onze 

gemeente en op de oprichting van 

het gebouw Predikherenvelden aan 

de Seringenlaan. Maar zijn politieke 

levenswerk zit in honderden “kleine” 

dossiers. Hij was een meester in het 

oplossen van het onoplosbare, de 

problemen van kleine en hulpeloze 

mensen.

Louis was een overtuigd christen-de-

mocraat. Hij vond het belangrijk om – 

als schrijnwerker – op een bescheiden 

wijze zijn werk te doen en opereerde 

zoals zijn voorbeeld, de H. Jozef, op de 

achtergrond, ook in de gemeenteraad. 

Maar o wee als iemand daar zijn fami-

lie, zijn Chiro, zijn LSA,  zijn overtui-

ging raakte. Dan kon hij met hand en 

tand verdedigen wat hem lief was.

Louis kende – anders dan sommigen in 

de politiek – intuïtief het verschil tus-

sen goed en kwaad. Hij was een voor-

beeld van inzet en gezond verstand. 

Daardoor had hij vele vrienden en een 

grote schare trouwe kiezers.

(Vrij naar de afscheidsrede, op 7 au-

gustus 2010 uitgesproken door burge-

meester Eddy Huyghe)

CD&V biedt zijn echtgenote, kinderen 

en kleinkinderen onze oprechte deelne-

ming aan. Louis was een goede vriend. 

Wij zullen hem niet vergeten.

Eerlijke handel graag
Fairtradegemeente. Deze titel wordt 

op 29 september 2010 of"cieel aan 

onze gemeente uitgereikt, kondigt 

schepen Wendy Weckhuysen aan. 

Fairtrade stelt bij de aankoop van 

producten eisen aan economische 

(minimumprijs plus een premie), so-

ciale (veilige en gezonde werkplaats, 

normale arbeidstijd) en milieucrite-

ria (vermijden vervuiling, beperken 

energieverbruik). De titel Fairtradege-

meente geeft aan dat de gemeente en 

haar inwoners fair trade een warm hart 

toe dragen èn er ook effectief werk 

van willen maken. 

De ambitie om deze titel te behalen 

werd goedgekeurd op de gemeente-

raad van 22 november 2007. Om de 

titel Fairtradegemeente te behalen 

moest de gemeente voldoen aan be-

paalde criteria. 
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Samen racen tegen borstkanker
Borstkankerpreventie ligt schepen voor Gezondheid, Wendy Weckhuysen, 

nauw aan het hart. Zij verwijst onder meer naar de mammobiel die al vele 

jaren de 50+-ers in onze gemeente screent, en naar de verschillende info-

avonden die door de gemeente werden georganiseerd rond mammobielbe-

zoek en borstkankerpreventie. 

Wij doen dan ook graag een warme 

oproep tot deelname aan “race for 

the cure” die op 26 september 2010 

in Antwerpen voor de tweede maal 

doorgaat. Dat is een groots evenement 

in het teken van borstkankerpreventie, 

georganiseerd door Think Pink. De 

opbrengst van dit initiatief gaat naar 

projecten rond preventie van borst-

kanker en nazorg van borstkankerpa-

tiënten. Het is meteen de start voor de 

“ internationale borstkankermaand” 

oktober in België.

De Race is een 3 km walk of 6 km run 

voor mensen van alle leeftijden en van 

elk �tness-niveau. De deelnemers vie-

ren hun overwinning op borstkanker, 

steunen wie nog altijd tegen de ziekte 

vecht en herdenken iedereen die aan 

borstkanker overleden is. Alle lotge-

noten dragen op de Race for the Cure 

een roze T-shirt. Familie, vrienden 

en sympathisanten krijgen een witte 

T-shirt.

CD&V Rumst wil deze actie steunen 

door met zoveel mogelijk inwoners in 

Antwerpen vertegenwoordigd  te zijn. 

Meer informatie vindt u op de web-

site www.raceforthecure.be en op de 

website van de gemeente.

Een plaats voor ’t Soot van Rumst
Op vrijdag 2 juli 2010 vond de of!ciële opening van Jeugdhuis ’t Soot 

plaats. Dit Jeugdhuis werd door enkele zeer gemotiveerde jongeren opge-

start in het pand gelegen in de Kamiel Huysmansstraat 1 in Terhagen.

Aan deze of�ciële opening ging 

meer dan een jaar hard labeur vooraf. 

Voorzitter Sam en enkele leden van 

het bestuur hadden Schepen van Jeugd 

Wendy Weckhuysen gecontacteerd 

met hun wens om in het leegstaande 

pand in Terhagen een jeugdhuis op te 

starten. Zij hadden een uitgetekend 

plan van het pand, een eerste begro-

ting en een visie over het belang van 

een jongerenwerking in Terhagen in 

overleg met de buurt. Dat ze het ern-

stig meenden, was  meteen duidelijk. 

Het College van Burgemeester en 

Schepenen besloot dan ook dit jonger-

eninitiatief een kans te geven. 

De eerste grote opknapwerken in het 

pand werden gedaan door de uit-

voerende technische dienst van de 

gemeente. De jongeren van Jeugdhuis 

’t Soot staken ook zelf de handen uit 

de mouwen en elke minuut van hun 

vrije tijd ging op aan het opknappen 

van het pand.  Daarnaast hebben ze 

zich vakkundig georganiseerd door de 

oprichting van de VZW.

Wij wensen hen succes met het jeugd-

huis. Moge het Jeugdhuis de jongeren 

van onze gemeente de tijd van hun 

leven bezorgen!

Zo wordt in het gemeentehuis steeds 

fairtrade geserveerd voor wijn, fruit-

sap, thee, kof�e en suiker. Er werd 

een trekkersgroep gestart met enkele 

zeer enthousiaste inwoners. Zij hebben 

actief promotie gevoerd bij scholen, 

verenigingen, horeca, winkels en 

bedrijven.

Ook het komende jaar hebben zij 

nog acties gepland zoals proeverijen, 

kooksessies en infomomenten. Dat 

aandacht voor eerlijke handel ook be-

trekking heeft op de voedselproductie 

in eigen gemeente, daar is de jaarlijkse 

plattelandsmarkt “’t is lekker, ’t is van 

hier” een mooi voorbeeld van, verdui-

delijkt schepen Wendy Weckhuysen.

De toekenning van de titel Fairtrade-

gemeente zal of�cieel worden gevierd 

bij de start van de fairtradeweek op 

woensdag 29 september. 

Meer info vindt u op : 

http://www.fairtradegemeenten.be/

gemeente/zoek/Rumst.html
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Goed nieuws / slecht nieuws voor Tuinwijklaan
In het budget van de gemeente 

Rumst voor 2010 werd een bedrag 

van 150.000 euro ingeschreven voor 

de Tuinwijklaan. Het eerste deel van 

de werken werden in het voorjaar 

uitgevoerd. 

Het resultaat oogt bijzonder fraai. 

Er werden 58 nieuwe parkeerplaat-

sen buiten de rijbaan aangelegd. Er 

werden ook 16 bomen en 450 heesters 

aangeplant. Enkele bomen en struiken 

hebben het niet gehaald, die worden 

in het volgende plantseizoen door de 

aannemer vervangen.

Het tweede deel van het werk aan de 

Tuinwijklaan betreft de aanleg van 

een garageweg. De mogelijkheid 

daartoe werd uitdrukkelijk opgeno-

men in de notariële akte bij de ver-

koop van de woningen met onpare 

huisnummers door bouwmaatschappij 

Goed Wonen Rupelstreek. De meeste 

betrokken eigenaars hebben trouwens 

ook schriftelijk hun toestemming ge-

geven voor de geplande werken.

Deze werken zijn inmiddels in uitvoe-

ring. Doel is een mooie weg te bou-

wen die de garages bedient, zowel van 

de huizen aan de Tuinwijklaan als de 

15 eengezins-woningen van WATER-

KANT ( project Vanhaerents). Ook 

daar werd voorzien in de aanplanting 

van bijkomende bomen en struiken.

Tenslotte was er op 10 augustus 2010 

een spijtig incident. De inwoners van 

een aantal huizen aan de Tuinwijklaan 

en de Oude Baan werden tot twee keer 

toe geconfronteerd met ondergelopen 

tuinen en kelders. Het probleem werd 

veroorzaakt doordat een juffer van 2 

m lang  de tweede terugslagklep op 

de Rupeldijk blokkeerde. Toen ook de 

terugslagklep in de rivier door enkele 

takken in het water geblokkeerd werd 

stroomde het Rupelwater bij hoog tij 

landinwaarts.

Het gemeentebestuur heeft inmiddels 

de betrokken getroffen inwoners ver-

schillende brieven gestuurd om te in-

formeren en te helpen waar mogelijk. 

Schepen voor Openbare werken Geert 

Van Der Auwera heeft alle betrokken 

instanties opgevorderd. Het gaat om 

Aqua�n, de Zeeschelde en Hidrorio. 

Zij dienen duidelijkheid te verschaf-

fen over ieders verantwoordelijkheid 

en over de maatregelen die kunnen 

genomen worden om deze problemen 

in de toekomst te vermijden.

Romeinen in Rumst
Op 23 april 2010 opende de tentoonstelling “Romeinen in Rumst”. In septem-

ber kan deze tentoonstelling bezocht worden in het “Hof van Crequi in Ter-

hagen”. In oktober is ze te bezichtigen in het rusthuis “Sint Jozef”. Wie meer 

wil weten over het Romeinse verleden van onze gemeente kan de prachtige 

brochure “Rumst-Molenveld” bestellen bij ‘marleen.debruyn@pandora.be. De 

brochure wordt u gratis thuis bezorgd.

Bezoek onze website

www.cdenvrumst.be


