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CD&V-EDEGEM
NIEUJRSBRUNCH
MET SMMY MHDI
Zondag 12 januari in cafetaria van Den Willecom

Over de partij CD&V zegt hij: "de partij staat
op een keerpunt, groeien of wegzakken.
Een aartsmoeilijke opdracht, maar ik geloof
dat het kan. Een authentiek verhaal dat
kiezers opnieuw overtuigt, partijstructuren
die onze lokale afdelingen beter
ondersteunen en een verhoogde inbreng
van de leden."
" De perceptie van CD&V moet een troef

TSJEVENQUIZ OP 14 FEBRURI ORDT
EEN VLENTIJNSQUIZ
at is er gezelliger en Vlaamser dan
samen te gaan quizzen? CD&V Edegem
redt je van het commerciële
valentijnsgebeuren.
Op vrijdag 14 februari organiseren we een
algemene quiz met een hart voor Edegem in
Hangar 27. Wij zorgen voor een gamma aan
drank en hapjes, zorg jij voor een ploeg tot 6
personen. Deelname in de kosten is 20 EUR
per ploeg. Er zijn leuke prijzen te winnen.
Inschrijven kan op onze website
edegem.cdenv.be/kalender met je eigen
naam en de ploegnaam, of stuur een mailtje
naar thomasgorp@hotmail.com.

worden voor onze afdelingen. Mensen
overtuigen om trots deel uit te maken van
onze partij is een bijzonder zware klus. De
communicatie moet volkser, de sociale
media moet strakker, de perceptie moet
frisser."

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Verking in onze gemeente? Of heeft u
een suggestie voor at beter kan? arzel niet en
ga de conversatie aan!
U lokale contactpersoon:
Bart Breugelmans
(raadslid.breugelmans@edegem.be)
edegem.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
.facebook.com/cdenvedegem.
U nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
etstraat 89 - 1040 Brussel
.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid orden van CD&V is heel eenvoudig:
.cdenv.be/ie-zijn-e/doe-mee/
lid-orden

v.u.: nnick De Jongh, Ter Borchtlaan 90, 2650 Edegem

Voor 2020 stappen we af van de klassieke
nieuwjaarsreceptie en kiezen we voor een
frisse nieuwjaarsbrunch. We verwachten je
op zondag 12 januari tussen 10 en 13 uur in
het cafetaria van Den Willecom. Meer details
lees je op onze website, waar je ook van
tevoren kunt inschrijven. Misschien een
goed idee, want we verwelkomen dan
gastspreker Sammy Mahdi.

()arm
Edegem!
in koude dagen

SOCILE KRUIDENIER
LIEVER IN EIGEN
GEMEENTE
Voedselbank verdijnt in Edegem

HRD OF HRT
VOOR EDEGEM?
Ongeveer een maand geleden daverde Edegem op zijn grondvesten. Op 12 november
onthulde de burgemeester en zijn schepenen hun plan voor de toekomst van Edegem. Een
hard plan dat onze mooie gemeente raakt in het hart. Niet alleen een catastrofe voor het
gemeentepersoneel en de verenigingen, de Edegemnaar gaat het op termijn ook nog eens
voelen in de portemonnee, ant alles ordt duurder. En kouder ...

Beloftevolle toekomst
Edegem is steeds een mooie, groene en
bruisende gemeente geweest, waar het steeds
goed was om te wonen. Toen wij 9 jaar geleden
het kasteeldomein Hof ter Linden aankochten en
de financiën in evenwicht hielden, leek niets een
nog mooiere toekomst voor Edegem in de weg te
staan.
Door
als
burger,
vereniging,
gemeentepersoneel en bestuur degelijk samen te
werken, was de toekomst van onze gemeente op
alle vlak verzekerd. We staan nu 7 (!) jaar verder
en van die hoop blijft niet veel meer over.

al sociale kruideniers opgericht als
alternatief voor de huidige voedselbanken.
Voor CD&V Edegem gaat de opdracht van
een sociale kruidenier ruimer dan
voedingsmiddelen goedkoper aanbieden.
Het is een sociale ontmoetingsplek en een
vorm van integratie. Daarom willen we een
sociale kruidenier in onze eigen gemeente
om mensen in armoede uit hun isolement
te halen en de toegankelijkheid zo groot
mogelijk te houden.

inwoners te verliezen.
CD&V Edegem heeft een andere, mooiere
toekomst voor ogen. Tot nog toe was de
Edegemse dienstverlening en ondersteuning van
onze verenigingen een voorbeeld voor andere
gemeenten. We moeten dat behouden door voor
ons personeel, onze verenigingen en alle
inwoners te blijven zorgen. Investeren in de
inwoners in plaats van in zinloze prestigeprojecten waar alleen projectontwikkelaars en
bouwpromotoren beter van worden.

EEN GEMEENTE IS GEEN
BEURSGENOTEERD BEDRIJF;
INVESTEER IN DE INONERS

il jij op de hoogte blijven en meeerken
aan een arm edegem?
Kijk op onze website edegem.cdenv.be, onze Facebookpagina facebook.com/cdenvedegem of laat het ons
weten en mail naar annick.dejongh@telenet.be.

Oranjetipjes
De tweede zondag van december was
het overal in de wereld weer
Wereldlichtjesdag. Ook in Edegem
waren heel wat mensen naar de
kinderbegraafplaats gekomen om
samen met muziek, woord en stilte de
overleden kinderen te herdenken.
Geen kind is zo aanwezig, als het kind
dat wordt gemist.
CD&V Edegem hielp mee aan het
planten van 15000 bomen tijdens de
boomplantactie van Natuurpunt,
goed voor 6 hectare nieuw bos voor
Edegem en Kontich.
Wist je dat burgemeester Koen Metsu
afwezig was op het ATV-debat over
Edegemse besparingen, terwijl hij
normaal gezien wel bijzonder graag op
het scherm verschijnt?

Zorg dat je gezien ordt!

Het vertrouen verdienen
Een gemeente is geen beursgenoteerd bedrijf.
Een gemeentebestuur heeft uiteraard een
financiële verantwoordelijkheid, maar dat is niet
het enige. Het heeft de plicht te investeren in de
gemeenschap, in sport, cultuur, gezinnen en
jeugd. Anders riskeer je het vertrouwen van je

Siegrid De Smedt is lid van het Bijzonder
Comite van het OCMW binnen onze
gemeente en al jaren werkzaam binnen de
sociale sector. Ze krijgt regelmatig te maken
met armoede en mensen die moeite
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
Ook in Edegem doen gemiddeld 55
gezinnen wekelijks beroep op de
voedselbank. Door de nieuwe plannen met
het domein rond De Schrans verliest de
voedselbank zijn locatie in Edegem. Maar
voor vele gezinnen in armoede maken ze
wel het verschil. In andere gemeenten zijn er

Ik ben Jeannine Bekaert, al 30 jaar
gemachtigd opzichter in Edegem. In donker
herfst- of winterweer is het minder veilig op
de weg als voetganger of fietser.
Zorg daarom alsjeblieft voor een fluohesje
of op zijn minst een aantal reflecterende
accessoires. Op de fiets is goede verlichting
een must. Zorg dat die fel genoeg is zodat je
zelf ook ziet waar je rijdt!
Ik ben blij dat onze CD&V-jongeren in
Edegem jaarlijks een veilig-terug-naarschool-actie doen. We staan bovendien
voor een veiliger fietsbeleid in Edegem.
Onze gemeente kan nog wel een tandje
bijsteken: zo stellen we onder andere voor

om in de Doelveldstraat en Strijderstraat
een fietsstraat in te voeren, zone 30 in de
Patronaatstraat en natuurlijk veilige
fietspaden en rechte voetpaden voor zowel
Hovestraat, Oude-Godstraat en Drie
Eikenstraat graag!

De Edegemse jeugdverenigingen zijn
drie keer het slachtoffer van het kille NVA-beleid: er komt een daling van
werkingssubsidies, de gemeentelijke
uitleendienst wordt stopgezet én
Hangar 27 wordt geprivatiseerd. Ze zijn
hun ongenoegen dan ook gaan uiten
aan het gemeentehuis.
Voor het nieuwe restaurant The Stable
aan Hof Ter Linden werd een parking
aangelegd, illegaal want zonder
vergunning. Het gemeentebestuur
deed niets dus is de politie de werken
komen stilleggen. Iedereen gelijk voor
de wet.

