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NIEUWE HUISVUILOPHALING NIET OK!
Hopelijk heeft u de brief niet gemist die ergens in augustus in de bus belandde,
want voor 10 september moest u beslist hebben. Gedaan met de grijze afvalzakken: vanaf 1 januari 2016 komt er een nieuw systeem met rolcontainers en
chip. Met dit nieuwe systeem van DIFTAR (gedifferentieerde tarifering) wil het
schepencollege minder restafval, maar ze gaan een paar keer flink uit de bocht.
Wij laten onze raadsleden WIM VERRELST en MICHE DE RIDDER aan het woord.

GEEN PARKING
OP TERREINEN
SCOUTS, SCHOOL
EN TENNIS!
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“Het gemeentebestuur plant een
nieuwe parking aan Hof ter Linden.
De komst van een kasteelrestaurant
en later de businessclub maakt
parkeren op wandelafstand
noodzakelijk. Maar een
parking inplanten in de sporten recreatiezone aan de
Patronaatsstraat is echt geen goed
idee.” Dat zeggen onze raadsleden
KOEN SNYDERS en KLAAS MEESTERS
die beiden dit dossier op de voet
volgen.

GEEN PARKING OP TERREINEN SCOUTS,
SCHOOL EN TENNIS, WEL SCHOOLERF EN PARKDREEF
Klaas Meesters: Zoals we in ons vorig nummer al meldden, heeft het gemeentebestuur
aan de concessiehouders op het kasteel extra parkeerplaatsen beloofd.
Ze hebben aan de gemeenteraad meegedeeld dat die nieuwe parking er komt op de
speelweide van de kleuterschool en op een deel van het tennisterrein
(zie nr. 2 en 3 op de schets). De in- en uitrit zou aan het begin van de dreef komen,
en dan achter de muur, los over het scoutsterrein (nr. 1).
Om te beginnen: is er nood aan
bijkomende parking?
Koen Snyders: Ja, voor een verdere ontwikkeling van het kasteeldomein zal er bijkomende parking moeten komen. Maar
parkeerbehoeften zijn afhankelijk van het
soort van bezoekers. Voor een restaurantbezoeker is de gewenste loopafstand liefst
niet te groot. Voor bezoekers van het park
kan je verder zoeken.
Speelterreinen van derden
afpakken is heel drastisch. Heeft
CD&V goede alternatieven?
Koen: Heel het domein zelf is al 55 ha
groot. En errond ligt nog gemeentegrond.
Natuurlijk er is ruimte genoeg om alle parkeerproblemen op te lossen zonder anderen lastig te vallen! Maar daarvoor ontbrak
blijkbaar de nodige creativiteit.

van de Patronaatstraat een “schoolerf” willen maken waar spelen centraal kan staan.
Dan kan je een kiss & ride maken op een
andere plaats, bv. op de hoek van de Patronaatstraat, zodat niet elke ouder meer tot
voor de schoolpoort rijdt.
Koen: De huidige oplossing bedreigt
rechtstreeks de kwaliteit van een school en
twee grote verenigingen. Iedereen ziet dat,
en toch weigert men halsstarrig om be-

paalde alternatieven degelijk te bekijken.
Men lijkt vooral moeite te doen om die
niet te moeten bekijken.
Meer weten?
Website http://edegem.cdenv.be/nieuws/
ons-alternatief-voor-parking-hofter-linden
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Klaas: Er is een heraanleg van de Terlindenlaan gepland voor een betere waterafvoer. Welnu, maak daar een dreef van. En
maak van de Patronaatstraat een woonerf.
Gebruik op een slimme manier de ruimte
aan OCMW en Immaculata om het parkeerprobleem op te lossen.
Hof ter Linden is, samen met Fort 5, een
groen eiland te midden van de bebouwing.
Nergens in de Oude Godstraat voel je echter dat je vlak bij een groot groen domein
bent. Door de dreef langs de boerderij door
te trekken over de Terlindenlaan maak je
Hof ter Linden zichtbaar aan de Oude
Godstraat. In de buurt van het OCMWgebouw kan perfect een parking aangelegd
worden op redelijke afstand van het kasteel
(zie plannetje).
De Patronaatstraat is een plek waar veel
jeugd komt. De school, scouts en tennis
brengen in de week en het weekend vele
kinderen en jongeren op de been. Vandaag
is de Patronaatstraat ‘s morgens een kluwen
van ouders met fiets en wagen. Wij zouden
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Kasteel
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DIFTAR: HAASTWERK EN ONWAARHEDEN
Over minder dan 3 maanden is het zover. De ophaling van restafval verandert compleet.
Wij horen veel mensen met vragen en klachten. Toch wordt dit met zeven mijlslaarzen doorgevoerd.
Waarom en waarom zo snel?
Wim Verrelst: Neen, niemand verplicht de
gemeente om dit ingewikkelde systeem in
te voeren. Meer zelfs: de bestaande regeling
met huisvuilzakken is ook een vorm van
DIFTAR. Iemand die veel afval heeft,
moet meer zakken kopen. Heb je weinig
afval, dan volstaan de kleine zakjes van 30
liter. Het is een eenvoudig en goedkoop
systeem, en perfect conform de Vlaamse
richtlijnen.
Is het nieuwe systeem dan
geen besparing, zoals het
gemeentebestuur beweert?
Wim: Neen. Zowel voor de gemeente als
voor de inwoners gaan de kosten stijgen.
Als inwoner kan je niet direct vergelijken,
door dat ingewikkelde systeem van betaling per container, per lediging en per gewicht. Maar als je de oefening maakt (op
onze website vind je enkele voorbeelden),
zie je dat je volgend jaar dubbel zo veel
gaat betalen. Om te besparen zou je dus je
restafval moeten halveren. Dat lukt nooit!
Eigenlijk is dit een goed verpakte tariefverhoging.
Bespaart de gemeente dan niet?
Wim: De grootste besparing voor de gemeente zit gewoon in die tariefverhoging.
Want tegelijk de belastingen verlagen doen
ze natuurlijk niet. De gemeente hoopt te
besparen door minder restafval te moeten
afvoeren, maar dat effect is veel kleiner
dan de tariefverhoging. En daarvoor moet
ze investeren in 9 000 rolcontainers, in
ondergrondse containers, in de ombouw
van huisvuilwagens. We spreken van ca.
400 000 euro dit jaar! En elk jaar zijn er
nog eens 114 000 euro administratiekosten aan IGEAN.
Miche De Ridder: Dit is de zoveelste verhoging van de prijs voor dienstverlening
die vooral de zwakkeren in de gemeente
treft. Er is wel een regeling voor uitkeringstrekkers, maar alleenstaande ouders
met kinderen en gezinnen met een laag
inkomen krijgen het hard te verduren…
Hallo Groen??
De dienstverlening zelf wordt ook afgebouwd. Voortaan komt men uw restafval
maar om de twee weken ophalen omdat
dat DIFTAR-systeem veel meer tijd vraagt

voor de ophalers. Maar voor gezinnen in
kleine appartementen, woningen zonder
garage, mensen met incontinentieproblemen is dat geen evidente aanpassing! Voor
ouderen met een rollator is zo’n container
moeilijk te hanteren. En blijkbaar wordt
de ophaling van tuinafval ook bijna volledig afgebouwd. Zaken waar het bestuur
veel te licht over gaat!
Het gemeentebestuur zegt dat
Edegem achterloopt en de andere
gemeenten moest bijbenen?
Wim: Maar nee! In Wilrijk, Mortsel en
Kontich blijven ze bij huisvuilzakken. Alleen Hove gaat ook containers met chip
invoeren.

leen het schepencollege beslist echter wie
wel en wie niet, en hoeveel dan. Dit moet
rechtvaardiger!
Wim: Die “piekzakken”, die je zou mogen
buitenzetten als de container te vol is: voor
niemand is dat duidelijk. De prijs weet
niemand. Ook het schepencollege niet,
want ze hebben die blijkbaar in augustus
nog een keer veranderd.
Miche: De mensen in grote appartementsblokken zoals Rubenspark of Mariahof
zijn niet respectvol behandeld. Eigenlijk
hebben ze recht op een ondergrondse betaalcontainer zoals het Sint-Goriksplein.
Wim: Ook de verenigingen hebben te
weinig tijd gekregen. Op enkele weken
tijd in de vakantie beslissen om een container te bestellen: doe maar!

Wat kunnen we nu nog doen ?
Wim: Het invoeren van deze regeling
is een politiek akkoord tussen N-VA en
GROEN. Ze kunnen niet terugkeren op
hun stappen. Maar we kunnen wel nog
correcties verkrijgen. Zo is ons dat op het
ecopark ook gelukt.

Haast en spoed is zelden goed?
Wim: Heel deze aanpak is allemaal hals
over kop met veel onduidelijkheden en
wijzigingen tot op de laatste moment. Je
zou denken dat het bestuur geleerd had
uit de overhaaste veranderingen op het
ecopark vorig jaar. Maar nee dus.

Welke dan?
Miche: Er zijn kortingen mogelijk “om
medische en professionele redenen”. Al-

Meer info en reacties
wim.verrelst@cdenv2650.be;
miche.deridder@cdenv2650.be

CD&V Edegem voorziet een extra
info-moment over DIFTAR
op woensdag 14 oktober om 14u30
in zaal de Basiliek (Hovestraat).
Iedereen welkom!
3
5

BEELDEN UIT EDEGEM
Jaarmarkt
Iets minder weer, maar de pret
kon niet gedrukt op de jaarmarkt
2015. We bezochten alle kramen
van Edegemse verenigingen en
zelfstandigen. En sloten naar
traditie af met een spaghetti
van KSJ Parsival, sinds kort “KSA
Lancelot”.

Kaffée Allée
De nieuwe zomerbar Kaffée Allée
was een schot in de roos, en
trok zowel jong als minder jong.
Op de foto raadslid Marc Van
Leemput als barbecuemeester.

Buurtfeesten bloeien

WIST U DAT…
• Er in juni een grote stap is gezet naar een nieuwe bioklas? Maar wat een staaltje
van participatie alweer! Net als het vrijetijdscentrum is de nieuwe locatie beslist in
achterkamertjes, zonder inspraak van enige adviesraad of burger. Inspraak is er enkel
over details…
• De schepen van cultuur graag in boekjes komt? Natuurlijk wist u dat! Maar was het
nu echt nodig dat hij bij een gedichtenactie de beste plek reserveerde voor een kladje
van zichzelf?
• Het bosbeheerplan van het fort 5 en van de zandbergen afgerond zijn? Beide dossiers
zijn nog onder vorige bestuur gestart. Zo kan op het buitenfort eindelijk het nieuwe
speelbos ingericht worden.
• Er geruchten gaan waarom het vuurwerk op de jaarmarkt dit jaar zo pover uitviel?
Foute afspraken met de vuurwerkmaker, verbod op luchtpijlen… Gaat nu ook het
vuurwerk sneuvelen, na de feestverlichting met de kerstdagen? Bruisend Edegem !?
• De helfies (die vergeelde affiches op percelen
van vastgoedmakelaars) verdwenen zijn op het
moment dat erkende vluchtelingen
hulp nodig hadden?
• Gazet van Antwerpen (afkorting GVA) op termijn
verandert in “Nieuwsblad van Antwerpen”?
Hoe zouden ze zich dan gaan afkorten, denk je?

4
8

COLOFON
Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&Vwerking in
onze gemeente? Of heeft u een suggestie
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de
conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon:
Koen Snyders
(koen.snyders@cdenv2650.be)
www.edegem.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/edegem.cdenv
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

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: HAH-blad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

Waar men gaat langs Edegemse wegen,
komt men in de zomer wel een buurtfeest tegen.
Blij om in Edegem te wonen!

