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in EDEGEM

VTC:  
wordt gemeentebestuur  
stilaan wijzer?

VijfTig 
TinTen 

gezond

Colofon
 
Heeft u een opmerking over het gemeentebe-
leid of de CD&Vwerking in onze gemeente? 
Of heeft u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Heb je nog vragen of opmerkingen, mail ze dan 
gerust door naar wim.verrelst@cdenv2650.
be  of spreek één van onze raadsleden aan in 
je buurt. 
 
Uw nationale contactpersoon
tom@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

Een nieuwe kinderspeeltuin naast het terras van de Schrans.   
Uitbater Mark Platukhin zette er met eigen middelen zelf 
een klimrek, schuif-af en enkele schommeltjes neer. Met 
diezelfde mankracht kapte hij er enkele bakken fijn wit zand 
onder, die een zachte landing garanderen. Zijn zoontje is 
alvast een enthousiaste beoefenaar van de klimsport.    De 
speeltuin heeft Mark er niet alleen voor zijn klanten gezet.  
Ook de kinderen uit de buurt zijn welkom om er te ravotten.   
De buurt verjongt met steeds meer gezinnen met kinderen. 
Zij kunnen elkaar, samen met ouders en grootouders, alvast 
leren kennen aan de speeltuin!

Miche De Ridder,  
OCMW-raadslid

nieuwe sCheuTen 
Voor de sChrans

Melding Van een lezeres

exTra sChoolgebou-
wen in edegeM  dankzij  
hilde CreViTs  
 
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft onlangs Ede-
gem 4,1 miljoen euro toegekend om de capaciteitsnoden in het 
basisonderwijs op te vangen. Met dit krediet kunnen de onder-
wijsnetten in Edegem schoolbouwprojecten realiseren om drei-
gende tekorten aan plaatsen in de klassen op te vangen.  Zowel 
het gesubsidieerd Vrij Onderwijs als het Gemeenschapsonderwijs 
grijpen dit extra krediet met beide handen aan om extra schoolca-
paciteit te creëren.  Concreet betekent dit dat aan Ingenieur Hae-
saertslaan, Baron de Celleslaan en Jan Verbertlei extra klassen zul-
len kunnen gebouwd worden.

Bert Van Herwegen, OCMW-raadslid

exTra sChoolgebouwen 
in edegeM  dankzij  
hilde CreViTs 

Een lezeres meldde ons dat ze na een zware val over een voetpaddal 
bij de gemeente wou aankloppen, maar dat die haar niet kon of 
wilde helpen. Ze vroeg ons om volgende melding op te nemen in 
ons blad, hetgeen we graag doen:  “Mensen, als je valt over een 
voetpad in slechte staat en daardoor ernstig verwond raakt, zorg 
er dan voor dat je getuigen hebt van die val en het voetpad.  Alleen 
zo maak je enige kans om de verzekering van de gemeente aan te 
spreken.”   
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Barbecue  
CD&V Edegem  

Zondag 26 juni

Vrouw & maatschappij Edegem 
zet de lezingenreeks ”vijftig tinten 
gezond” verder.  Op 16 juni behan-
delen ze het te weinig erkende pro-
bleem van het leven met een jong-
demente partner.
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uiT de  
geMeenTeraad 
Op de gemeenteraad van januari...

had zelfs meerderheidspartij Groen kritiek op 
de inspraak over de heraanleg van de Jan De 
Bodtlaan.  

Werd de mogelijkheid om nog tafels en stoelen 
van de gemeente te ontlenen sterk ingeperkt.  
Tot onze verbazing noemde de burgemeester 
in volle publiek naam en adres van iemand die 
veel van dat systeem gebruik maakte.  Bleek 
dat iemand van N-VA in het publiek met die 
persoon een eitje te pellen had. 

Beslissing over de aanleg van nieuwe paden 
ten westen en ten oosten van Hof Ter Linden.  
Maar tegelijk was er geen budget meer om de 
bestaande “bultenweg” naar het Noulaerts-
plein aan te pakken.  

Begrepen we niet waarom het pad aan kant 
van Immaculata dan niet voor fietsers wordt 
gemaakt.  Uitgerekend daar was dit een mooi 
alternatief voor alle jeugdig verkeer dat nu 
over de Oude-Godstraat dokkert.

Op de gemeenteraad van februari...

probeerde burgemeester Metsu uit te leggen 
waarom hij de politie had afgestuurd naar de 
mensen die met hun bezwaren tegen het VTC 
in de krant stonden.  Zogezegd om die men-
sen duidelijk te maken wat ze volgens het po-

litiereglement mogen, en wat niet.  En “omdat 
we de initiatiefnemers beter wilden leren ken-
nen.”  De N-VA-ja-knikkers slikten zijn mooie 
woorden.  Alle anderen begrepen dat dit ge-
woon om pure intimidatie ging.   

verklaarde schepen Verstraeten ons dank-
baar te zijn voor onze kritiek destijds op de 
meerwaardebelasting verkavelingen na een 
bestemmingswijziging.    Ter info: in 2014 ge-
bruikte het gemeentebestuur zelfs het offi-
ciële gemeenteblad om ons hierover zonder 
wederwoord zwart te maken.  Wij zijn NOOIT 
tegen een meerwaardebelasting geweest. Wel 
over de manier waarop die inkomsten te voor-
varend in de meerjarenbegroting waren gezet.  

Op de gemeenteraad van maart...

stelden we een vraag over de vergunnings-
aanvraag voor de pluktuin achter de Post, net 
zoals half Edegem zich afvroeg waarover die 
plakkaten gingen terwijl de palen er al ston-
den. Groen zei dat ze niet wist dat de boer de 
palen al ging planten. Een pijnlijk moment, 
want in november hadden ze er al breed mee 
uitgepakt, mét foto van de palen erbij.   Een 
pluktuin in het hart van Edegem is overigens 
een goed idee. Maar je moet het dan wel goed 
aanpakken!

een overeenkomst met een projectontwik-
kelaar voor de Gevaert-site aan Jacob De 

Roorestraat/Minervastraat. Maar over de buf-
fering van regenwater vanuit de Beekstraat 
ging de uitleg alle kanten op.  Onduidelijkheid 
troef, terwijl iedereen weet dat een goede op-
vang daar cruciaal zal zijn om de waterover-
last in Beekstraat/Volhardingstraat een defi-
nitieve oplossing te geven. 

Op de gemeenteraad van april...

een klimaatactieplan 2012 -2020 met 170 ac-
ties waarvan iedereen weet dat er nog niet de 
helft van zal uitgevoerd worden. De voorbije 
jaren is alle moeite gedaan om de adminis-
tratieve planlast voor de gemeenten te ver-
minderen, maar door Groen komt het via een 
zijdeur terug.

Op de gemeenteraad van mei...

bekloeg raadslid Jan Pszeniczko zich opnieuw 
over de problemen met de voetpadvervan-
ging in de Collegewijk.  Ontnuchterend: de 
probleem-aannemer had nog altijd geen 
schriftelijke vermaning gekregen.  

De gemeente heeft 
ondertussen eindelijk 
het Berkenhof kunnen 
aankopen.  Maar wel 
aan een forse meerprijs 
tegenover 2011, enkel 
en alleen omdat Guy 
Van Sande toen, met 
financiële hulp van een 
immobiliënmakelaar, 
opbood tegen de gemeente.   

Bedankt Guy!     
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VTC
Stel je voor. Je koopt in het centrum 
van Edegem een klein huisje, knapt 
het op om een gezin te stichten. Te-
gen dat je huis echt je thuis wordt, 
duiken er ideeën op voor een biblio-
theek achter je tuin. Welwillend 
als je bent, heb je niets tegen een 
bibliotheek. Vol goede moed stap 
je mee in het zoekproces naar een 
architect. Als de keuze voor een ar-
chitect dan valt, is er sprake van 
een laag appartementen bovenop 
de bibliotheek. Een half jaar komt 
het echte ontwerp. De bibliotheek 
verdwijnt grotendeels in de kelder-
verdieping, en bovenop komen 3 
bouwlagen met appartementen. 
Een gebouw van 13,5 meter hoog 
komt op 2 meter van je tuin.  En het 
slokt 30  parkeerplaatsen op. 

Dit aanvaardt niemand, en dat is ook dui-
delijk geworden. Bijna 400 bezwaarschrif-
ten werden er ingediend tegen het RUP dat 
de bouw van het vrijetijdscentrum (VTC) 
mogelijk moest maken. Bezwaren werden 
geuit tegen een gebouw in het beschermd 
dorpsgezicht, het verdwijnende groen, de 
verdwijnende parkeerplaatsen, de hoogte 
van het gebouw, de plaatsing ten opzichte 
van de buren…

Als je de hele waslijst met bezwaren bekijkt, 
kan je enkel besluiten dat dit niet de juiste 
locatie is om een vrijetijdscentrum te bou-
wen. Het wordt tijd dat het bestuur enkele 
stappen terug zet en de zoektocht naar de 
juiste locatie op een open, objectieve ma-
nier voert. De nieuwe bibliotheek is er voor 
minstens tientallen jaren.  Gemeentebe-
stuur, er is dus maar één verstandige optie: 
plannen van tafel, opnieuw beginnen en nu 
fatsoenlijk a.u.b.!

Klaas Meesters, gemeenteraadslid

Vijftig tinten gezond:  leven met 
een jong-demente partner 
Op 16 juni komt Luc Neyrinck getuigen als ervaringsdeskundige.  Toen bij hen acht jaar 
geleden de diagnose viel, bleef hij niet bij de pakken zitten. Hij zocht deskundigen op en 
informeerde zich diepgaand in de problematiek.   Vooral het aspect “leven met” wil Luc 
ons belichten:  veel samen blijven doen, het belang van goed contact met vertrouwensarts, 
familie, vrienden en andere mantelzorgers.  Verder wil Luc het besef benadrukken dat er 
nog te weinig gebeurt voor personen met jong-dementie.   De vragen die er zeker zullen 
zijn, beantwoordt Luc na de pauze.

Donderdag 16 juni om 20u  
(deuren 19u30)  
Hotel Basiliek Trooststraat Edegem  
Gratis en iedereen welkom   

nieuw leVen 
in Meihof  
Een groot buurtfeest op 20 mei in het Mei-
hof.  VZW Pegode en het Rekreatief heb-
ben een erfpachtovereenkomst afgesloten 
met de eigenaar, het Dekenaat Rupel-Nete, 
om het Meihof een nieuwe toekomst te ge-
ven.  Rekreatief is een sociaal tewerkstel-
lingsproject gevestigd aan de Doornstraat. 
Pegode laat o.a. mensen met lichamelijke 
beperkingen zelfstandig wonen in de Grote 
Dries.  Het Rekreatief neemt  het cafeta-
riagedeelte voor haar rekening.  Er zullen 
goedkope en gezonde maaltijden geser-
veerd worden door vier werkkrachten die 
zo de kans krijgen om vanuit langdurige 
werkloosheid door te stromen naar het re-
guliere arbeidcircuit. Pegode zal het groen 
en de speeltuin onderhouden. Het park- en 
bosgedeelte krijgt o.a. een belevingspar-
cours met rolstoelvriendelijke paadjes.

Dit is een fantastisch initiatief dat onze volle 
steun geniet. Toch vinden we het spijtig dat 
de gemeente haar bestaande erfpachtover-
eenkomst volledig uit handen heeft gege-
ven en niet als derde partner mee in zee is 
gegaan. Gelukkig hebben we vertrouwen 
in de beide organisaties om het Meihof blij-
vend voor iedereen toegankelijk te houden. 
 
Ann De Cleyn, OCMW-raadslid


