
ECOPARK 
TERUG 
AANGEPAST

Raadsleden Wim Verrelst en 
Pascale Swolfs tevreden aan de 
groencontainer van het ecopark.  
Onder druk van CD&V trok het 
schepencollege een aantal domme 
veranderingen na een jaar terug in. 
Het lossen van tuinafval en papier 
gebeurt nu exact op de manier 
zoals CD&V had gesuggereerd 
tijdens haar ludieke actie in no-
vember.  
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BART 
BREUGELMANS 
NIEUWE 
FRACTIELEIDER

Bart Breugelmans neemt de fakkel als frac-
tieleider voor CD&V in de gemeenteraad 
over van Jan Pszenizcko. In een interview 
op de middenpagina’s kijken ze samen te-
rug en vooruit. 
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We hebben uitgebreid kunnen lezen dat 
er een ontwerper is aangeduid voor het 
nieuwe vrijetijdscentrum. Eerder gaven 
we al aan dat er in dit verhaal mooie 
kansen gemist zijn, omdat men het 
lintje absoluut voor volgende verkiezin-
gen wilde knippen, en de tuin van Huis 
Hellemans dan de enige plek was die 
in aanmerking kwam. Tegen de eufori-
sche berichten in willen we toch even 
met gezond verstand naar het winnende 
voorstel kijken. Is dit echt wel wat we 
willen?

Huis Hellemans zal haar aanbouw met 
keuken, sanitair en een stuk tentoon-
stellingsruimte verliezen. Blijft het con-
cept van Huis Hellemans dan nog wel 
haalbaar?   

Het oppervlak van de nieuwe biblio-
theek zou in het (voorlopige) ontwerp 
kleiner zijn dan  de huidige bib in 
Hovestraat en Elsdonk samen. Was de 
hoofdreden voor de nieuwbouw niet 
dat de bib te klein was?   

De nieuwbouw veegt alle parkeerplaatsen 
op de hoek Strijdersstraat-Terelststraat 
weg en ook een deel van de parking aan 
de sporthal. Geeft dat geen probleem?

Parking, Huis Hellemans en bibliotheek 
zouden dus kleiner worden. Maar nog 
andere dingen blijken nogal krap bere-
kend. Er zouden geen middelen voorzien 
zijn voor een grondige opwaardering 
van Huis Hellemans, noch voor de bui-
tenaanleg (tuin, herstel Terelststraat en 
parking).  Het voorziene budget voor 
het VTC zelf is ook onrealistisch klein: 
dat vertelde de winnende ontwerper met 
zoveel woorden op de publieke voorstel-
ling. Daarom voorziet hij zes apparte-
menten bovenop het VTC om 1 mil-
joen euro extra te vinden. Ondertussen 
gaan de geruchten dat er nog een extra 
penthouse bovenop moet komen om het 
budget rond te krijgen.  

Er blijven dus nog veel vragen.  We ho-
pen dat er snel een duidelijk antwoord 
op komt.

ONTWIKKELING KASTEEL 
OP SCHEMA 
MAAR SCHIMMIGHEID 
OVER PARKING

De ontwikkeling van Hof Ter Linden 
zit op schema: onderhoud van het bos, 
restauratie van de koetshuizen, uitbater 
voor nieuw restaurant en brasserie. Het 
moet gezegd:de provinciale vzw Kem-
pens Landschap is mede-eigenaar en 
heeft met haar expertise een fantastische 
meerwaarde gebracht.  

Minder duidelijk is echter het verhaal 
van de parking van 140 plaatsen die de 
gemeente heeft beloofd aan de nieuwe 
concessiehouder van het kasteel. Al een 
klein jaar probeert het schepencollege 
die parking achter de beschermde muur 
naast de Dreef te krijgen. De scouts wor-
den met geld verleid om een stuk terrein 
af te staan om de auto’s door te laten. 
De groene speelweide van kleuters en 
lagere school van de Patronaatstraat zou 
grotendeels verdwijnen. En tennisclub 
De Dreef, een club met meer dan 1 000 
leden, zou zoveel terreinen moeten afge-
ven dat haar leefbaarheid in het gedrang 
komt.  

Waarom wil men in hemelsnaam recre-
atiegrond van anderen afnemen voor de 
ontwikkeling van een kasteel met 55 ha 
grond dat men zelf bezit? Vlakbij zijn er 
bovendien terreinen van OCMW en het 
rusthuis met heel wat mogelijkheden. 
Om één of andere duistere reden heeft 
het schepencollege die optie nooit willen 
bekijken. Waarom?

Moeten Edegemse kleuters, scouts en ten-
nisclub nu echt wijken voor een parking 
van een businessclub?

WAAKZAAM VOOR NIEUWE 
VRIJETIJDSCENTRUM

Elke Tindemans en Klaas Meesters op de plek van het nieuwe VTC
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Bart Breugelmans werd door de 
CD&V-raadsleden unaniem aan-
geduid als nieuwe fractieleider. Hij 
neemt de fakkel over van Jan Psze-
nizcko die deze taak vervulde sinds 
januari 2013. Ondertussen weet 
Edegem dat CD&V ook vanuit de op-
positie waakt over de gemeente.

Jan, hoe kijk jij terug op de voorbije 
twee jaar? “Door een raar politiek spel 
geraakten wij eind 2012 met 9 op 27 
raadsleden toch in de oppositie. Wij 
bleven echter niet bij de pakken zitten. 
Onze grote groep heeft recht van spreken 
en dat doen we regelmatig: wat goed is 
steunen we, wat niet goed is klagen we 
aan.”

Wat betekent dat concreet? “CD&V 
heeft in Edegem altijd voor de lange ter-
mijn bestuurd. We hadden verschillende 
projecten op gang gebracht, waarvan 
we logischerwijze voorstander blijven: 
nieuwbouw gemeenteschool, verkave-
ling GB-site, ontwikkeling kasteel Hof 
Ter Linden, grootschalige vernieuwing 
van straten, pleinen, voet- en fietspaden, 
… “

Wat waren de belangrijkste punten 
van kritiek? “Van meet af aan waren we 
verwonderd over de aanpak van de ge-
meentefinanciën. Het huidige bestuur 
maakt enkele foute keuzes. Ze verhoog-
de bijvoorbeeld zowat alle belastingen en 

tarieven met ruim 30 % en startte een 
volledige uitverkoop van gemeentelijke 
gronden. Dat laatste helaas niet om situ-
atie van de gemeentefinanciën te verbe-
teren, maar om nieuwe prestigeprojecten 
mogelijk te maken. Dit gaan we later 
nog bekopen.”

Jan, jij was jarenlang schepen van 
Sport.  Je hebt heel wat vragen bij de 
gang van zaken nu?  “Op sportgebied 
gebeuren er inderdaad spijtige zaken. 
We speelden de rugbyclub kwijt omdat 
het gemeentebestuur haar alle kansen tot 
ontwikkeling weigerde. Een verarming 
voor Edegem. Voor de heraanleg van de 
atletiekpiste is er onnodig twee jaar tijd 
verspild. En vooral hoe sportclubs nu op 
verschillende manier moeten bijdragen 
bij investeringen, is een regelrechte dis-
criminatie.”

Bart Breugelmans is 41, gehuwd 
en vader van twee flinke zonen. Hij 
heeft ervaring als gemeenteraads-
lid en schepen en weet dus goed 
hoe het reilt en zeilt op het gemeen-
tehuis.

Bart, hoe zie jij je nieuwe opdracht? 
“Het is in eerste instantie mijn bedoe-
ling om de interne werking van onze 
fractie verder uit te bouwen in de door 
Jan ingeslagen richting. We hebben een 
prachtige groep met een mooie mix van 
ervaring en nieuwe inzichten. 

Daarenboven is het uiteraard de taak 
van de hele fractie om de gemeentelij-
ke actualiteit te blijven volgen. Net als 
de voorbije 2,5 jaar zullen we op een 
constructieve manier vanuit de oppo-
sitie meewerken aan een leefbaar Ede-
gem -zonder daarbij onze eigenheid te 
verloochenen.  Zo blijven we bezorgd 
over de gemeentelijke financiën, over de 
verdere -hopelijk democratische- ont-
wikkeling van Hof Ter Linden, over de 
plannen voor de nieuwe bibliotheek en 
over de toekomst van de speelterreinen 
van de Edegemse jeugd.

Maar bovenal willen we met positieve 
ideeën en input het beleid mee sturen, zo-
als we hebben gedaan sinds 2013. Dank-
zij onze tussenkomsten beloofde het be-
stuur bijvoorbeeld de voorbije maanden 
opnieuw te zorgen voor een feestelijke 
kerstverlichting en werd de domme rege-
ling op het ecopark aangepast.”

Er wordt gefluisterd dat je wat kilo’s 
kwijt bent? “Valt dat niet op ? (glimlacht) 
Acht jaar geleden kocht ik een racefiets 
en beklom met een aantal KSA-vrienden 
voor de eerste maal de Mont Ventoux. 
Ik ben het blijven doen met de Ventoux-
ploeg van Edegem. In juni gaan we er 
weer voor. En enkele weken later staan 
ook Vogezencols op het programma. 
Mijn fiets staat weinig op stal!”

Bedankt Jan. Succes Bart! 

Interview
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COLOFON
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  WWW.CDENV.BE

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:  
Bart Meesters
(bart.meesters@cdenv2650.be) 

VERNIEUWDE VOLKSTUINEN
ONAFHANKELIJKSSTRAAT IN GEBRUIK

Naast Glacé Jozef geniet een mooi nieuw 
volkstuincomplex van haar eerste plant-
seizoen. Met de nieuwe wandel- en fiets-
doorsteek naar de Oude-Godstraat gaat 
een kleine droom van jaren ruimtelijke 
planning in vervulling. Het project is 
een onderdeel van de nieuwe ontwikke-
ling van de omgeving en kon genieten 
van 15 000 euro subsidie van Vlaams 
minister Joke Schauvliege. 

UIT DE GEMEENTERAAD …

Er gebeurt heel wat op de gemeen-
teraad wat u van de meerderheid 
nooit zal horen.
 
Wist u dat …
• N-VA op de gemeenteraad van april 

pleitte voor een loopparcours voor jog-
gers, maar in 2013 wel een nieuwe Finse 
looppiste afvoerde? Nochtans had hun 
eigen minister van Sport er subsidie voor 
toegekend. Begrijpe wie kan…

• 6 nieuwe appartementen bouwen 1 mil-
joen netto winst oplevert? Zo leert toch 
de begroting voor het nieuwe VTC.

• een Edegemse projectontwikkelaar ap-
partementen bouwt op twee plaatsen 
in de Hovestraat, telkens op de plek van 
een vroeger NVA-hoofdkwartier?   

• de exclusieve formule van de business-
club in Hof Ter Linden (www.htlneuf.
be ) zoals ze nu wordt voorgesteld nooit 
op deze vorm aan de gemeenteraad werd 
toegelicht?

FEEST MENEERKE WEER SUCCES
Een opvallende stoet door de wijk, een origineel toneelstukje op het podium, am-
biance op de zangavond in’t Forum, veel (jong) volk op de namiddag en een sma-
kelijke barbecue als afsluiter.  Meneerke van Buizegem was weerom een top-feest!

40 JAAR WERELD- 
DANSFESTIVALEDEGEM
Het Edegems Volkskunstkomitee orga-
niseert van 5 tot 12 augustus haar 40ste 
festival. Proficiat aan alle medewer-
kers die met dit festival van vreugde en 
vriendschap aan de wereld Edegem leren 
kennen. Voor enkele dansgroepen zoe-
ken ze nog gastgezinnen. Interesse? Bel 
Veerle D’Huyvetter 0474 34 79 81. 

Zomerbar 
Edegem krijgt vervolg

De gemeenteraad besliste om het grasveld aan het begin van de Drie Eiken-
straat te verhuren voor een zomerbar. Dit jaar gaan de vrijwilligers van Bar-
ON en het jongste Edegems café ‘Den Olifant’ de handen in elkaar slaan.  
Bar-ON was twee jaar geleden de opvolger van de succesvolle Parkavon-
den.  Een mooi initiatief blijft zo de zomer in Edegem 
levendig houden!


