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Mobiliteit in Reets dorpscentrum

IN DEZE WIJ(K)KRANT

Activiteiten
in ons dorp

Het verkeer in ons dorspcentrum en haar invalswegen hebben we langzaam maar zeker zien
toenemen. Oplossingen zijn niet makkelijk te vinden maar toch is er licht aan het einde van
de tunnel. Wij spraken erover met André Gielis, geboren en getogen Retenaar en bevoorrecht
getuige.

Mobiliteit is een groot probleem in vele gemeenten. Onze gemeente is daar geen uitzondering
op. Daarom zijn er ingrepen gebeurd om het verkeer te ontmoedigen in de dorpskern.

André Gielis: "Iedereen kan vaststellen dat het centrum van de deelgemeente Reet een
grondige facelift heeft ondergaan. Deze zware investeringen moeten de mobiliteit en
veiligheid van alle weggebruikers ten goede komen. Wanneer alle noodzakelijke signalisatie
zal aangebracht zijn, zal iedereen zijn plek vinden op het kruispunt.

Hopelijk wordt het zware verkeer ontmoedigd om onnodig door het centrum te rijden en zal
dit via andere wegen zijn bestemming moeten vinden. In de toekomst zal de aanleg van een
extra parking aan de Expresweg er voor zorgen dat dit zwaar verkeer daar een
parkeerplaats vindt en niet meer op zoek moet gaan naar een veilige parking.

De heraanleg van de Steenweg op Waarloos zal ook steevast voor een ontlasting van het
centrum zorgen van het zware verkeer dat de industriezone aldaar moet bereiken of verlaten.
Reet centrum zal dan maar prachtig zijn als het kerkplein oordeelkundig heringericht zal
worden."
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Er zijn grondige ingrepen nodig in
de dorpskernen om doorgaand en
zwaar verkeer te ontmoedigen.
Reet centrum is hiervan een
voorbeeld.
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We worden regelmatig geconfronteerd met de
gedachte dat verenigingen het steeds lastiger
hebben om mensen te begeesteren laat staat
vrijwilligers te vinden die engagement wensen
op te nemen.

Het Gildenhuis wordt door een 20-tal lokale
verenigingen (leden) met een divers publiek
en speciiek jaarprogramma op regelmatige
basis gebruikt. Nog een 10-tal andere
groeperingen maken sporadisch gebruik van
deze infrastructuur. Onze plaatselijke
samenleving is dan ook nog vrij goed
verankerd en vertrouwd met het
verenigingsleven.

Recente studies in Vlaanderen (*) wijzen uit
dat actief lidmaatschap, het opnemen van
verantwoordelijkheid als bestuurslid en het
verrichten van onbetaald vrijwilligerswerk niet
in crisis is. Echter, socio-culturele en
maatschappelijke verenigingen trekken minder
actieve leden, tegenover sport-,
ontspannings- en lokale verenigingen die de
wind in de zeilen hebben.

We zien ook wel hoe elke vereniging haar
‘eigen’ uitdaging(en) heeft wat allicht met
onderlinge verschuivingen tussen het type
van vereniging te maken heeft of het al dan
niet kunnen rekenen op een natuurlijke
instroom. Dit laatste kan ook demograisch

gerelateerd zijn, vermits ons dorp al heel wat
verandering heeft ondergaan. Sommige
verenigingen zijn al meer dan een eeuw
‘onderbroken’ actief, andere volgen in
gezwind tempo, verwijzend naar de vele
jubilea die de voorbije jaren al gepasseerd
zijn en wat nog komen moet. Dit zijn wel
degelijk opportuniteiten die bestuursleden
kunnen aangrijpen om inspirerend te werken,
nieuwe engagementen en bekendheid bij een
breder publiek aan te wakkeren.

Verder besloot dezelfde studie zij die zich
engageren, minder individualistisch ingesteld
zijn, voelen zich minder politiek machteloos
en hebben meer vertrouwen in hun
medemens. Laat ons dit laatste, als puur
fundament van het WIJ gevoel, uitdragen en
actief bijdrage leveren om het
gemeenschapsgevoel in ons dorp blijvend,
toekomstgericht en actief te stimuleren.

Dit is ook onze motivatie en missie om het
verenigingsleven bruisend te houden. We
wensen alle verenigingen een succesvol en
inspirerend nieuw werkjaar toe !

Marc Leemans

(*) bron : Boek ’20 jaar peilen in Vlaanderen’ - hoofdstuk 2
Verenigingen en vrijwilligers: hardnekkige fenomenen
Luk Bral en Guy Pauwels

Een nieuw schooljaar ...

Leen Van Dijck op bezoek bij Lydia De Loenen in de servicelats
"Hof van Crequi"

Op 3 september zwaaien in de 7 scholen die onze gemeente rijk is, de
deuren opnieuw open. Ons kostbaarste bezit, de toekomst van onze
maatschappij, neemt dan met tonnen frisse verhalen opnieuw plaats
op de schoolbanken.

Deze talentjes moeten zich, in de school van hun keuze, op een veilige
manier verder kunnen ontplooien. Hier laten we de school en haar
schoolteam hun werk doen, zij zijn immers het best geplaatst om dit op
een pedagogisch uitdagende manier aan te pakken.

Scholen die het beste uit hun leerlingen en leerkrachten willen halen,
moeten zorgen voor een veilig schoolklimaat. Hier stopt het niet, onze
jeugd moet zich niet alleen ‘in’ maar vooral ook 'rond' de school veilig
voelen. De vraag is echter of deze taak alleen door de school moet
opgenomen worden? Gezien scholen veilige havens moeten zijn, lijkt
hier een taak weggelegd voor meerdere actoren.

Naast het ondersteunen van de scholen op vlak van verkeersveiligheid
of het opzetten van mobiliteitscampagnes kan en moet een
gemeentebestuur meer durven bieden. Zij zijn het onze jeugd verplicht
naast meetbare, feitelijke (on)veiligheid ook in te zetten op hun
(on)veiligheidsgevoel.

Net voor en na schooltijd verandert het straatbeeld in de omgeving van
onze 7 scholen danig, een verkeersveilige schoolomgeving is een
gedeelde verantwoordelijkheid waar een taak is weggelegd voor het
gemeentebestuur, de politie, de school, maar ook de leerlingen en hun
ouders.
Auto’s staan op de stoep geparkeerd, stoppen in het midden van de
straat om kids snel uit te laten stappen of op te pikken,
kindonvriendelijke oversteekplaatsen kunnen onveilige situaties
veroorzaken. Hierdoor is de schoolomgeving vaak onoverzichtelijk en
hierdoor onveilig. Gemeenten, scholen en ouders wijzen naar elkaar als
het gaat over verantwoordelijkheden. Dit terwijl juist door
samenwerking problemen kunnen worden opgelost. Scholen moeten
niet langer de kar van de sensibiliseringscampagne alleen trekken dit
moet een 'WIJ'-verhaal worden!

Het gemeentebestuur en de politie is mee verantwoordelijk voor ‘de
weg van huis – school & terug’ en moet hier in de toekomst gericht op
inzetten. Scholen moeten hiervoor een beroep kunnen doen op besturen
met ervaring, expertise en bevoegdheid!

Gaat jou kostbaarste bezit op 3 september opnieuw naar school, neem
dan samen nog even de tijd om de schoolomgeving te verkennen, sta
open voor afspraken die scholen trachten te maken met ouders in het
kader van ‘haal-breng’ gedrag. Doe mee met de luo-
sensibiliseringsacties als de school deze op poten zet. Ga in op vragen
voor vrijwillige rij- of oversteekbegeleiding. Gemeentebestuur en politie
mag en kan hier niet achter blijven en zal zich van zijn taak meer dan
moeten kwijten.

Het in kaart brengen van ‘haal-breng’ gedrag kan een eerst stap zijn in
een veel groter geheel waar we mee aan de slag willen.

Tania Van Poyer

... een nieuw begin!

Het verenigingsleven bruisend houden ...
een noodzakelijke missie !

Actief lid zijn
van een
vereniging
draagt bij tot
een versterking
van een aantal
waarden in onze
samenleving.
Dit willen wij
100% en
blijvend
ondersteunen!

Scholen moeten veilige havens zijn,
onze jeugd heeft hier recht op !
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Groene energie, zijn 'we' er klaar voor ?
“Door het uitvallen van Doel 4 liggen alle reactoren in de kerncentrale
stil” staat vooraan het nieuws van 10 juni 2018. Dit is een fenomeen
waar we tegenwoordig steeds vaker mee geconfronteerd worden.
Tijdens deze pannes voeren we electriciteit in uit onze buurlanden
omdat we nog steeds over onvoldoende alternatieven beschikken en
royaal electriciteit blijven verbruiken. Het begint ook bij ons met het
aanpassen van kleine alledaagse dingen om een kleinere voetafdruk na
te streven. Laten we hier als gemeente alvast het goede voorbeeld
geven en voldoende initiatieven nemen om het voor onze bewoners
eenvoudiger te maken om te participeren.

Het landbouwerskoppel Guy en Christel Lemmens uit de
Borzestraat droegen alvast hun steentje bij en installeerde een
pocketvergister. Kunnen jullie even uitleggen hoe dit in zijn werk
gaat?
Met deze vergister wekken we groene stroom op uit koeienmest.
Vergisting van mest in een silo zorgt voor biogasproductie, de mest
verblijft gemiddeld 20 dagen in de zak. Het geproduceerde biogas
wordt verbrand in een motor die een generator aandrijft zodat de
energie uit het biogas wordt omgezet naar electriciteit en warmte. Via
een warmtewisselaar wordt een deel van de warmte gebruikt om de
mest in de reactor op temperatuur te houden. Warm water wordt via
buizen continu door de mest gepompt.

Is jullie bedrijf nu volledig zelfvoorzienend inzake electriciteit?
We zijn niet volledig zelfvoorzienend aangezien dit een hele investering
vereist. Bij installatie van een grotere pocketvergister en natuurlijk een
grotere investering zouden we een overschot aan electriciteit
geproduceerd hebben. Aangezien er momenteel geen vergoedingen
bestaan voor het overschot aan stroom dat je op het electriciteitsnet
plaatst, zijn we gegaan voor de eerste optie.

Bestaan er reeds subsidies voor het plaatsen van zulke
pocketvergister?
We ontvangen hiervoor groene stroomcertiicaten.

Het is spijtig dat deze initiatieven die op zich meer energie zouden
kunnen leveren afgeblokt worden omdat er nog geen vergoedingen
voor bestaan. Het was de bedoeling dit in te voeren in 2018 samen
met het slimme datasysteem ATRIAS die dit kan registreren. Er is
echter vertraging op de invoering hiervan en de eerstvolgende datum
dat dit ter discussie staat is 2020.

Met dank aan Guy en Christel.

Ingrid Mermans

Als 21-jarige zijn 'kinderen en jeugd' mijn
absolute topprioriteit. Wij zijn de toekomst
voor later.

Als vroegere leiding van KLJ Reet en
begeleidster bij de speelpleinwerking vind ik
dat de gemeente nog beter kan
ondersteunen door meer buitenspeelruimte,
buitenspeelgoed te voorzien voor kinderen.
Zo wordt buitenspelen voor iedereen leuker.

Het is tijd dat we voor de jeugd iets
ondernemen. We zouden bijvoorbeeld in
samenspraak met de jeugdverenigingen een
zomerbar kunnen organiseren en hiervoor

subsidies voorzien. Zo kunnen de
verschillende verenigingen kennismaken en
samenwerken met elkaar en worden drempels
lager.

Joni Boumon

Sociale huisvesting in Reet

In onze gemeente zijn heel wat projecten opgestart
om nieuwe, bijkomende sociale huur-en
koopwoningen te bouwen. Onze gemeente heeft
echter nog een sociaal objectief te realiseren. In
onze deelgemeente Reet zullen er ook projecten
opgestart en verwezenlijkt worden.

Zo hebben we een project aan Begijnenbossen 52
waar 15 kamers/studio’s verhuurd zullen worden
aan sociale huurders met een beperking en die
tevens lid zijn van Pegode vzw. Om het
samenwonen te ondersteunen zijn er steeds één of
twee begeleiders, die niet wonen in het project,
aanwezig. Dit project, wat een proefproject
experimentele woonvormen betreft, heeft een
gunstig advies gekregen en zal wellicht gestart

worden in de loop van 2019.
Voor een tweede project, tevens in de
Begijnenbossen tussen nummers 15 en 17, is de
architect een ontwerp voor de bouw van 13 sociale
huurappartementen aan het opmaken. Na de
goedkeuring van VMSW voor subsidies in dit
dossier zal dit project uitvoering kunnen krijgen in
de 2de helft van 2019.

In de Hoogvelden zullen eindelijk de
omgevingswerken kunnen aanvatten. Deze zullen
gerealiseerd worden in de tweede helft van
augustus 2018.

Wij willen u ook nog meegeven dat de gronden
verworven zijn en de projecten gerealiseerd zullen
worden door Goed Wonen Rupelstreek.

André Gielis

De jeugd: onze toekomst ...

Het jeugdig enthousiasme in
ons dorp is een sterke troef !

Ook in onze deelgemeente Reet dient
een sociaal objectief voor sociale
woningbouw gehaald te worden. Hier
wordt aan gewerkt !

Het begint ook bij onszelf met het aanpassen van kleine,
alledaagse dingen ...



4 Reet : landelijk en groen ...

Uw gedacht.....
Wij kennen graag uw mening. Hebt u bepaalde ideeën over uw buurt of straat, kunnen er bepaalde dingen
anders of beter? Aarzel niet om ons te contacteren. Wij komen ook graag bij u langs om hierover een gesprek
te hebben.

Onze contactegevens vindt u hieronder:

André Gielis, Dennenlaan 8, email: andre.gielis@hotmail.be, gsm: 0475/23.6230

Tania Van Poyer, J. Boschlaan 6, email: tania.van.poyer@telenet.be, gsm: 0475/57.45.41

Marc Leemans, Begijnenbossen 74, email: marc.leemans62@gmail.com, gsm: 0475/34.34.03

Joni Boumon, Eikenstraat 13 , email: joni.boumon@hotmail.com, gsm: 0494/66.08.56

Ingrid Mermans, Rumstsestraat 16, email: ingridmermans2@gmail.com, gsm: 0474/56.82.85

Marc Verschueren, Molenstraat 39 bus 1, email: marc_verschueren@telenet.be, gsm: 0473/45.09.28

We zullen onze land- & tuinbouwers blijven ondersteunen. Ook via
de landbouwraad behouden zij inspraak in het gemeentelijk beleid.

Marc Verschueren, voorzitter Landelijke Gilde Reet, sprak met enkele bestuursleden over ons dorp, ruim 125 jaar actief voor boer, tuinder en het
landelijk leven.

'Reet een landelijk dorp', is dit altijd zo geweest?
Jazeker, vanaf het ontstaan was Reet een zeer landelijk dorp. De inwoners waren voornamelijk landbouwers of hoveniers (tuinders). Het “volkse”
leven speelde er een belangrijke rol. Zang, toneel, feesten, burensamenkomsten kwamen veelvuldig aan bod. In het centrum van Reet was het éne
café naast het andere.

Dit is ondertussen toch wel wat veranderd en zijn er vele woonwijken bijgekomen?
Inderdaad. Woonwijken zoals Matexiwijk, Beekvelden, Wilgenveld, Fazantenweg en onlangs nog Hoogvelden heeft de Reetse bevolking een ander
uitzicht gegeven.

Heeft het 'volks' leven en het landelijke groen dan moeten inboeten?
Wees gerust! Het volkse leven speelt nog altijd een zeer belangrijke rol. Dat bewijst het rijke verenigingsleven in ons dorp. Ondanks de inname
van verschillende percelen om deze woonwijken te bouwen, is ook het groene karakter gebleven. In elke wijk is er wel een open ruimte voorzien
voor kinderen om te spelen of gezellig te babbelen met de buren. Ook het Kon. Astridpark in het centrum blijft een open, groene ruimte. Een
opknapbeurt voor is wel dringend nodig.

Ook het aantal land- en tuinbouwers zijn toch wel sterk verminderd?
Dat klopt, maar de land- en tuinbouwers blijven in ons dorp een belangrijke rol spelen. Hoewel zij het steeds moeilijker krijgen om hun bedrijf
inancieel gezond te houden, doen zij alle inspanningen om de land- en tuinbouw in onze gemeente te bewaren. In 2008 hadden zij, samen met
de landelijke verenigingen en alle inwoners van ons dorp en gemeente het dwaze idee van de Vlaamse regering een halt toegeroepen. De
Vlaamse regering stelde voor om op de grens met Reet en Kontich een 85 Ha landbouwgrond om te vormen naar industriezone. Wie herinnert
zich niet de actie 'Blij met de wei'? Meer dan 10.000 personen hadden een bezwaar ingediend. De land- en tuinbouwers zijn al deze mensen nog
steeds zeer dankbaar.

Allé, het landelijke Reet leeft?
De twee landelijke verenigingen in Reet, KVLV (Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen, 'vrouwen met vaart') en LG (Landelijke Gilde
'samen beleef je meer') met totaal meer dan 400 leden (en hun gezin) zijn een bewijs dat het landelijke leven in Reet 'leeft'. Vorig jaar vierde
KVLV haar 100-jarig bestaan. Volgend jaar zal LG zijn 125-jarig bestaan vieren. Dan zullen in de Nederickxhoeveweg terug de vijfjaarlijkse feesten
plaatsvinden.

Dat is één van de openbare activiteiten van LG, zijn er nog zo?
Elk jaar organiseert LG Nationaal de derde zondag van september 'de Dag van de Landbouw
'. Die dag stellen verschillende land- en tuinbouwbedrijven in gans vlaanderen hun bedrijf open
voor bezoekers. Elk bedrijf ontvangt 3 à 4.000 bezoekers. Dit jaar zal een bedrijf uit ons dorp
'HANAPLANT' deelnemen. Het bedrijf van Dries en Elke Hadermann–Nagels is gevestigd in de
Begijnenbossen 88 waar een 70-tal kruiden geteeld worden. Van pit tot klaar voor verkoop in
alle tuincentra en winkels. Het loont de moeite te ontdekken hoe dit proces verloopt. Uiteraard
speelt automatisatie in dit bedrijf een belangrijke rol. Iedereen is welkom op ZONDAG 16
SEPTEMBER 2018 (10-18u).

Landelijke Gilde is nauw verwant met KLJ. Noteer alvast 25 augustus 2019 !
Inderdaad, KLJ is de jeugd- en jongerenbeweging binnen de landelijke beweging in Vlaanderen.
Vele LG leden zijn vroeger actieve Reetse KLJ-ers geweest. Onze plaatselijke KLJ afdeling heeft
de eer om in 2019 het 28e Landjuweel te mogen organiseren. Ruim 1.500 KLJ-ers uit de 5
Vlaamse provincies zullen mekaar bekampen in de 5 KLJ sporten : dans & ritmiek (op muziek),
vendelen (vlaggenzwaaien met grote kleurrijke vlaggen), wimpelen (met kleinere vlaggen),
piramide bouwen en touwtrekken. KLJ Reet presteert in vendelen, wimpelen, dans & ritmiek
reeds decennia lang op hoog niveau. De organisatie is in handen van KLJ Reet, oud-KLJ Reet en
ook LG zal haar steentje bijdragen.

Marc Verschueren,
voorzitter Landelijke Gilde Reet
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