
Wij kiezen voor de fiets!
Gezond, snel én klimaatvriendelijk EDEGEM

Een initiatief van 

v.u
.  

Geef je mening op onze Mobiliteitsbeurs

zaterdag 14 oktober  van 10u tot 14u 

De Schrans, Molenveldlaan 

Edegem

Sprokkels...

“Meer investeren door 900 000 euro te 
besparen” maakte het gemeentebestuur u 
wijs in het gemeenteblad. Het zal wel. In 2016 
werden voor €795 000 werken aan wegen 
en voetpaden die voorzien waren, NIET 
uitgevoerd. Goed voor de begroting, maar 
meer investeren?? De vernieuwing van de 
voetpaden staat op een heel laag pitje, en de 
weinige die nog gebeuren, worden amper 
opgevolgd.

Wist je dat N-VA op de gemeenteraad nog 
regelmatig klaagt dat de Lentelei niet goed 
genoeg is heraangelegd?  Maar ondertussen 
nog nooit één woord of budget voor het 
voetpad van de Zomerlei dat er 
schabouwelijk bijligt. Schande! 

Goed nieuws voor de bewoners van de Baron 
de Celleslaan: de straat krijgt een volledige 
vernieuwing. Maar de manier waarop men 
inspraak organiseerde, was een aanfluiting. 
Als je  een straat definitief enkelrichting 
maakt, moet je als gemeentebestuur echt 
wel met betere argumenten afkomen om de 
inwoners te overtuigen!

"Als ik kon toveren” voor de parking van Hof 
Ter Linden: door een parking op een 
speelruimte aan te leggen, maak je meer 
speelruimte! Wonderen in Edegem!

Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging en gezonde lucht, snelheid, 
veiligheid en makkelijk mensen aanspreken. Geen enkel ander vervoermiddel 
combineert zoveel voordelen. CD&V wil de fiets de plaats geven waarop hij recht 
heeft: als koning van de weg. Samen met de Edegemnaars wil CD&V op zoek 
naar manieren om dit verder te realiseren in onze gemeente en in heel de 
zuidrand van Antwerpen.  Het is een centraal thema in onze mobiliteitsbeurs op 
14 oktober, samen met de CD&V-afdelingen van de buurgemeenten. 
 
Om de fiets Koning te kunnen maken, moeten 
we werken aan rustigere woonwijken en 
veiligere straten. Een Koning Fietsbeleid kan dus 
niet zonder ook na te denken over auto en 
openbaar vervoer. Vlaams Parlementslid Dirk 
de Kort gaat met u het gesprek aan over het 
openbaar vervoer en de bovenlokale 
infrastructuur-projecten. Provincie-deputé 
Ludwig Caluwé luister wat nog mankeert aan bv.  
fiets-o-strades en fietsnetwerken. 
En natuurlijk staan onze eigen 
gemeenteraadsleden paraat over specifieke 
knelpunten  oplossingen in Edegem. Op onze 
mobiliteitsbeurs komen ook mandatarissen 
van onze buurgemeenten naar u luisteren.

Mobiliteitsbeurs
14 oktober 2017 van 10u tot 14u
De Schrans

CD&V IN DIALOOG: 
MOBILITEITSBEURS

Inzamelactie levert een berg speelgoed op
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 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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Wim Verrelst
(wim.verrelst@cdenv2650.be)
www.edegem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvedegem

in Edegem
edegem.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Edegem Augustus 2017

Terug naar School

Het is weer september. De scholen zijn 
terug opgestart. Ook voor kinderen die 
voor het eerst alleen de tocht 
aanvatten. Een grote stap die we 
allemaal moeten ondersteunen door 
nog beter op te letten onderweg.

Steun door de meegeleverde poster 
voor een veilig schoolbegin op te 
hangen, en maak kans op een mooie 
prijs. Eind september kiezen we de 
winnaar.

Wat loopt er spaak?  
Wat gesmeerd?

Huis Klaas en Voedselbanken Edegem 
hebben dankzij de inzamelactie van Vrouw 
en Maatschappij en Jong CD&V een  grote 
bestelwagen vol speelgoed kunnen 
verdelen.

Op 21 mei palmden V&M en Jong CD&V het 
gemeenteplein in. Iedereen kon er zijn steentje 
bijdragen door speelgoed af te leveren. Wij 
bezorgden het geleverde materiaal mooi bij 
Huis Klaas, een kassaloze winkel verbonden 
aan GZA en de Edegemse Voedselbank. Wie 
speelgoed bracht, kreeg een lekkere 
pannenkoek.  

Wij danken alle gulle gevers. Huis Klaas en 
Voedselbanken Edegem kunnen hierdoor 
weer een aantal  mensen vooruit helpen.

Gert belegt een smakelijke pannenkoek voor 

wie speelgoed bracht
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Vorig najaar openden de eigenaars  van Hof 
Ter Linden (Edegem, ANB en het provinciale 
Kempens Landschap) de nieuwe wandelweg 
tussen de Terlindenlaan en de Donk. Velen 
hebben al kunnen genieten van deze  nieuwe 
doorsteek. Een mooi stukje Edegem werd 
toegankelijk gemaakt. 

Helaas  wel niet voor iedereen. Voor mensen  
in een rolstoel is deze weg niet geschikt.  
Kruisen is voor hen zeer moeilijk, en de weg 
ligt nog erg bol. 
Zitbanken mankeren op het ganse traject: 
niet logisch voor een trage weg onmiddellijk 
naast een rusthuis! De kost van een bruggetje 
om er vanuit Immaculate te raken kon er 
oorspronkelijk ook niet af.   Jan Pszeniczko 

kaartte in de gemeenteraad deze problemen  
herhaaldelijk aan. Daardoor is er nu al wel een 
bruggetje gekomen, ... maar nog geen deftig 
pad tot  Immaculata. De wandelweg 
afwerken tot iedereen het kan gebruiken, is 
blijkbaar geen prioriteit. 

Twee jaar discussie en een procedure bij de 
Raad van State waren nodig om N-VA, Open 
VLD en GROEN  het ook te doen inzien: een bib 
in de kelder van een appartementsgebouw in 
de tuin van Huis Hellemans   is een draak. Waar 
ze ooit nog een toren van 17 meter hoog vol 
zelfzekerheid verdedigden, is dat in 
verschillende stappen ondertussen 
afgeslankt tot een gebouw van 6 meter (zie 
figuur: de hoogten tijdens alle stappen). 

Het is alvast een mooie overwinning voor het 
buurtcomité.  En jammer dat intussen het 
bestuur in totaal 250 000 euro Edegems geld  
verkwanseld heeft voor misplaatste 
ontwerpen. CD&V Edegem heeft  altijd op de 
ondoordachtheid van de plannen gewezen, 

en kreeg dus gelijk. 

Maar de bedreiging is niet weg! Het laatste 
plan is nog altijd geen goed idee. Een prefab-
gebouw kleiner dan de huidige bib. Nog  altijd  
een stuk van de tuin en de parking van de 
sporthal weg. Geen oplossing voor het 
parkeerprobleem... De nieuwe bib wordt nog 
altijd op de foute plaats gewrongen - hetgeen 
we van in het begin al zegden.

Wij blijven onze stelling verdedigen met 
duidelijke argumenten. Er zijn vele betere 
alternatieven voor een nieuwe en ruimere bib 
voor de toekomst !

Zie voor meer info  edegem.cdenv.be

De Lijn bestudeert opnieuw hoe er een 
tram naar Kontich moet rijden. Naast 
de Boniverlei komt nu ook de Prins 
Boudewijnlaan terug in beeld. En een 
heel ander spoor... 
 
Het is ondertussen al bijna 20 jaar geleden dat 
de Lijn nieuwe tramlijnen wilde aanleggen 
om de mobiliteitsdruk rond Antwerpen te 
verlichten. Daarbij ook een tramverlenging 
naar de Park & Ride-parking aan de E19 in 
Kontich. De beste oplossing bleek volgens De 
Lijn een tracé via de Boniverlei en de 
expressweg. Daarvoor was ook een 
verbindingsweg tussen de expressweg en 
Mechelsesteenweg noodzakelijk.
 
Dit voorjaar kwam De Lijn met  nieuwe studies 
voor die nieuwe tramlijn op de proppen. Er 
werden heel wat tracés bekeken. De meest 
haalbare pistes waren volgens De Lijn: (1) over 
de Boniverlei, (2) over de Prins Boudewijn-
laan en (3) een tracé dat helemaal niet naar 
Kontich rijdt, maar door de Lourdeslaan met 
een eindhalte aan de Basiliek. 

"Een tram door de Molenlei en 
de Lourdeslaan kan simpelweg 
niet."

Een eindhalte van een tram aan de Basiliek 
zou bijzonder grote impact hebben. Plaats is 

er alleen door de weide aan het Meihof op te 
offeren. In de Molenlei moet de tram door de 
smalle ruimte aan het KTA geperst. Voor ons 
is het duidelijk: dit kan simpelweg niet. Dit 
voorstel is een antwoord op een vraag die 
niemand stelde. 
 
De andere twee tracés hebben elk voor- en 
nadelen. Ze ontsluiten elk een specifiek deel 
van Edegem. Ze  bieden elk de kans om een 
gewestweg door onze wijken veiliger in te 
richten en  veiliger te doen oversteken.  Maar 
of er  nog plaats is voor bomen is  twijfelachtig. 
En bus 32 zou  niet meer hetzelfde blijven.

 "Is er wel geld om deze tram 
aan te leggen?"
 
Eén cruciale vraag werd alvast niet 
beantwoord: is er wel geld om deze tram aan 
te leggen? Als dat er niet is, is men dan geen 
bezorgdheid aan het scheppen om niets?  En 
natuurlijk blijft de vraag of een tram en de 
voorliggende tracés wel een oplossing bieden 
voor iets. Er is  duidelijk nood aan beter 
openbaar vervoer door de randgemeenten 
van Antwerpen. Probeer maar eens met het 
openbaar vervoer in Schoten of Wijnegem te 
raken. Maar lost een tram dat op?

Kortom: we zitten met nog heel wat 
onbeantwoorde vragen over de tram !

TRAM WEL?  TRAM NIET?

Vlaams Parlementslid 
en mobiliteitspecialist 
Dirk de Kort komt op 
onze mobiliteitsbeurs  
graag met u in gesprek 
over tram, Oosterweel 
en andere kwesties.

2

Hebt u suggesties? Bezorg ze ons via 
klaas.meesters@cdenv2650.be
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VTC ONDERTUSEN AL 
RUIM TIEN METER LAGER
Van draak ...  naar geen goed idee

Mooie wandelweg ... maar niet voor rolstoelen

Toekomstverbond ... en nu?

Dankzij de intendant zit iedereen nu 
op één lijn om de mobiliteits-
problemen rond Antwerpen op te 
lossen: er is een toekomstverbond 
afgesloten over de Ring. Maar waar 
zijn de oplossingen voor het zuiden  
van de stad naartoe? 
 
In het Masterplan 2020 (het oorspronkelijk 
compromis rond Oosterweel) stonden heel 
wat maatregelen over de ruimere regio rond 
Antwerpen. Er was sprake van de R11bis 
(upgrade van de "Militaire Baan"), van een 
verbinding tussen Liersesteenweg en het 
vliegveld van Deurne en van de verlenging 
van de expresweg voorbij Kontich tot aan de 
A12. Onze vorige burgemeester heeft toen 
ook de verbindingsweg tussen expresweg en 
N1 in de ruimere planning  laten opnemen. 
 
In 2014 kwam CD&V met een ondergronds 
Ampersand alternatief voor de R11bis. We 
benadrukten de noodzaak van deze 
maatregelen om de zuidrand beter te 
ontsluiten en onze woonwijken te ontlasten. 
Waar blijven de antwoorden? Wij blijven 
alvast hameren op een oplossing voor de 
zuidrand. De oplossingen liggen op tafel. Nu 
nog een bestuur dat in het belang van 
Edegem pleit.

Wat met E19 en R111bis? Is de 
verbindingsweg tussen Buizegem en 
Kontich een oplossing?  Discussieer 
mee op onze mobiliteitsbeurs!
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En natuurlijk staan onze eigen 
gemeenteraadsleden paraat over specifieke 
knelpunten  oplossingen in Edegem. Op onze 
mobiliteitsbeurs komen ook mandatarissen 
van onze buurgemeenten naar u luisteren.

Mobiliteitsbeurs
14 oktober 2017 van 10u tot 14u
De Schrans

CD&V IN DIALOOG: 
MOBILITEITSBEURS

Inzamelactie levert een berg speelgoed op
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 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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Wim Verrelst
(wim.verrelst@cdenv2650.be)
www.edegem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvedegem

in Edegem
edegem.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Edegem Augustus 2017

Terug naar School

Het is weer september. De scholen zijn 
terug opgestart. Ook voor kinderen die 
voor het eerst alleen de tocht 
aanvatten. Een grote stap die we 
allemaal moeten ondersteunen door 
nog beter op te letten onderweg.

Steun door de meegeleverde poster 
voor een veilig schoolbegin op te 
hangen, en maak kans op een mooie 
prijs. Eind september kiezen we de 
winnaar.

Wat loopt er spaak?  
Wat gesmeerd?

Huis Klaas en Voedselbanken Edegem 
hebben dankzij de inzamelactie van Vrouw 
en Maatschappij en Jong CD&V een  grote 
bestelwagen vol speelgoed kunnen 
verdelen.

Op 21 mei palmden V&M en Jong CD&V het 
gemeenteplein in. Iedereen kon er zijn steentje 
bijdragen door speelgoed af te leveren. Wij 
bezorgden het geleverde materiaal mooi bij 
Huis Klaas, een kassaloze winkel verbonden 
aan GZA en de Edegemse Voedselbank. Wie 
speelgoed bracht, kreeg een lekkere 
pannenkoek.  

Wij danken alle gulle gevers. Huis Klaas en 
Voedselbanken Edegem kunnen hierdoor 
weer een aantal  mensen vooruit helpen.

Gert belegt een smakelijke pannenkoek voor 

wie speelgoed bracht
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Raadslid Klaas Meesters op onze 

mobiliteitsbeurs in 2014 


