ELYSIAPARK: WAAR
BOMEN BUREN WAREN
Cynisme is ontwikkelaars niet vreemd. Reclame maken voor luxeappartementen tussen de
bomen, wanneer de bomen gekapt worden. Je moet het maar durven.
Niemand vertrok vanuit de idee dat er bijna 400 woningen op de gronden tussen het
Rubenspark en de Graaf de Granvellelaan moesten komen. Totdat NVA, Groen en Open VLD
meegingen in de plannen van de ontwikkelaar en het bestemmingsplan wijzigden. Deze
gronden waren als recreatie en KMO-grond ingekleurd. Door de jarenlange verwaarlozing had
de natuur meer en meer deze ruimte ingenomen
en ontstond naast Hof ter Linden een groene
ruimte.

Tevredenheid
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86% van de Edegemnaren is tevreden over
de gemeente. Goed nieuws, ware het niet dat
we in 2015 nog aan 95% zaten, in 2009 aan
97%. Toch een teken! Vele zaken blijven top,
maar andere dalen. Onze verklaring: de
dienstverlening verliest pluimen. O.a. de
huisvuilophaling werd duurder voor minder
ophalingen en gesukkel op appartementen;
het afstoten van poetsdienst en warme
maaltijden aan huis voor bejaarden; minder
onderhoud van voet- en fietspaden terwijl er
wel geld is voor prestige-projecten. Zelfs de
bomen sneuvelen momenteel overal, zoals
de kaalkap op het kerkhof zonder directe
vervanging. Dat kan beter!
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Waarom koos dit
gemeentebestuur voor bijna 400
appartementen?

naast een kale vlakte

Meihof: slechte communicatie?
In 2016 trok de gemeente zich volledig terug uit
het Meihof, en liet alle initiatief aan derden. Die
hebben het ondertussen al mooi opgeknapt.
Bij mooi weer is het gezellig toeven in het
Meihof. OCMW-voorzitster Goris beloofde toen
ook een formule met goedkope sociale
maaltijden in 't Meihof. Maar in januari steeg de
prijs van het goedkoopste menu plots met 50%.
Maandenlang waren er geen sociale
maaltijden meer, en OCMW-raadslid Ann De
Cleyn maakte zich er boos over op de raad. Nog
een maand later was alles zogezegd een
misverstand. De goedkopere maaltijden
blijven toch bestaan voor OCMW-cliënten.
Alleen waren de uitbaters, de maatschappelijk
assistenten én mensen zelf hier maandenlang
niet van op de hoogte! Slechte communicatie,
of was er meer aan de hand??

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:
Wim Verrelst
(wim.verrelst@cdenv2650.be)
edegem.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvedegem

Ann De Cleyn in het Meihof

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

Hoe kunnen we het wonen en leven in
Edegem de komende jaren verbeteren?
Daarover hebben wij met CD&VEdegem flink nagedacht. We willen
graag met u over onze ideeën in
gesprek. Dat betekent dat we meer dan
ooit de baan op gaan. Misschien komen
we ook bij u langs?
Volg alles over onze ronde via:
Edegem.cdenv.be/rondevanedegem
Facebook.com/cdenvedegem
#rondevanedegem

Toppers op dreef!
“Onze eerste vijf kandidaten zijn een
mix van ervaring en vernieuwing. Niet
alle uittredende raadsleden staan
vooraan. Zo waarderen we opkomend
Edegems talent.”
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Elysiapark aan de Boudewijnlaan: cynisch
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CD&V heeft altijd gepleit voor minder woningen
op deze plaats, omdat dit de kans zou bieden
om lager te bouwen en meer groene ruimte te
bewaren. Deze grote ruimte had de potentie om
het "Bos van de Baron" voelbaar te maken tot
op de Prins Boudewijnlaan. Dat zal met 390
appartementen en gebouwen tot 24m hoog niet
meer waar zijn. Het gemeentebestuur met haar
bouwzucht heeft helaas niet gekozen voor een
bescheidener ontwerp, noch voor behoud van
de bomen.

Bart Breugelmans, lijsttrekker CD&V

JONG CD&V EDEGEM
KUIST FORT 5 OP
Basisonderhoud gemeente schiet te kort

VOLLE GAS VOORUIT
VOOR EDEGEM
In het vernieuwde koetshuis van Hof ter
Linden kozen onze leden begin mei de
eerste namen voor de komende
verkiezingen. CD&V Edegem maakt
een resolute keuze voor vernieuwing
en zal met een combinatie van
ervaring en verjonging naar de kiezer
trekken.
Lijsttrekker wordt Bart Breugelmans. Bart is
bankdirecteur, getrouwd met Natalie en
vader van twee zonen. Hij is fractieleider en
zetelt al 18 jaar in de gemeenteraad. Tussen
2006 en 2012 was hij schepen voor o.a. jeugd,
gezin, feestelijkheden en lokale economie.
Bart kent dus het reilen en zeilen van onze
prachtige gemeente zeer goed.

BART:

"Ons doel: een gezonde
groene woongemeente
met een krachtig
verenigingsleven, en
inwoners die oog
hebben voor elkaar."

Ann De Cleyn, OCMW-raadslid, komt op
plaats 2. Ze is diensthoofd bij GZAziekenhuizen. “Met Ann willen we het belang
van een degelijk sociaal beleid door de
gemeente benadrukken”, aldus de
lijsttrekker. “Op dat vlak is er immers nog veel
werk te doen.”
Op de derde plaats staat Adrian De Weerdt.
Als jongerenvoorzitter organiseerde hij o.a.
acties voor beter fietsbeleid. Hij kent de
noden van jeugdverenigingen als oud bondsleider bij KSA . Hij is advocaat gespecialiseerd
in ruimtelijke ordening en milieurecht.

Pascale Swolfs komt op de vierde plaats.
Pascale is een bezige bij in verschillende
verenigingen. Ze vertolkte de voorbije jaren
in de gemeenteraad vaak bezorgdheden die
ze tussen de Edegemnaren hoorde.

“Het Fort is bij momenten gewoon vuil. Komt
dit doordat de parkwachters zijn afgeschaft
en er daardoor minder controle maar ook
minder dagelijks onderhoud is?” vraagt
Adrian De Weerdt, voorzitter van Jong CD&V
Edegem, zich af.

De top 5 wordt vervolledigd door Wim
Verrelst, van 2006 tot 2012 schepen van
openbare werken, leefmilieu en parken: een
periode met bijzonder veel realisaties. Wim is
in Buizegem actief in ’t Forum. Hij is expert op
het kabinet van viceminister-president Hilde
Crevits.

“Wij blijven alleszins niet passief en hebben
een eerste keer de handschoen en de vuilzak
opgepakt en het zwerfvuil rond Hangar 27
opgeruimd. Het is opvallend hoeveel
zwerfvuil we konden verzamelen op een uur
tijd. Afval niet laten rondslingeren in de
natuur is de taak van iedereen. Samen met de
inwoners en de vele verenigingen willen wij in
ieder geval werken aan een proper Fort. Wij
sporen
de
gemeente
aan
haar
basisonderhoudstaak ten volle uit te
oefenen!”
De actie werd opgepikt door Gazet van
Antwerpen en Radio Frekwent
Adrian De Weerdt
jongerenvoorzitter CD&V Edegem

We moeten de sterktes van Edegem
behouden. Een gemeente waar iedereen
graag woont en leeft, met veel verenigingen
en engagement onder de mensen. Waar
ondanks bebouwing veel groene ruimte
bewaard bleef. Een droom van een gemeente
dus. En dat is ontegensprekelijk een
verdienste van continu CD&V-bestuur dat op
termijn dacht. Zo zorgde de aankoop van Hof
Ter Linden in 2012 voor een geweldig
openbaar park midden in de gemeente.
Onze vernieuwde ploeg treedt met volle
goesting in de sporen van haar voorgangers.
Die steunen overigens uitdrukkelijk de lijst .

Onze lijst van slechte voet- en fietspaden in Edegem is lang. Dat
moet beter! Geef uw suggesties door: info@cdenv-edegem.be

Vernieuwing ’t Forum
Op 15 april startten Sanne en Shemona als
nieuwe uitbaters van ’t Forum. Beide
energieke vrouwen hebben jaren ervaring in
’t Forum. Het goede voortzetten en tegelijk
nieuwe impulsen geven: dat is hun doel.
Toog, plafond en muren kregen al een
opfrissing, en na de kinderspeelhoek volgt
binnenkort het interieur.
In tegenstelling tot berichtgeving van
anderen zijn het dus twee uitbaatsters die de
volle uitdaging aangaan. De zoektocht naar
nieuwe uitbaters ging niet zonder slag of
stoot. Vooral de rol van sommigen bij N-VA
was bedenkelijk. Maar die bladzijde kon
gelukkig omgeslagen worden. Met ruime
openingsuren, een mooi terras en speeltuin,
maaltijden aan democratische prijzen, en als

Wist je dat...
• Je sinds 1 januari de afvalkalender weer
moet bestuderen om geen fouten te maken?
In 2006 was het grote punt van EdegemAnders - de partij van Koen Metsu toen – om
alle afval op één dag op te halen. CD&V kon
dat realiseren. Wat bezielt N-VA in godsnaam
om het terug moeilijk te maken?
• In februari de gemeenteraad nog gauw 9
verkeersingrepen over de hele gemeente
goedkeurde, met als voornaamste
voorwaarde: dat ze moeten klaar zijn op 30
september? Geraamd budget: 753 000 euro.
Beschikbaar: 600 000 euro. Met andere
woorden: voor minstens 1/5 is het geld er
niet, en dat is nog zonder de extra dure
periode gerekend – vlak voor verkiezingen.
Pure aankondigingspolitiek dus. Het is dus
nog erger dan we in ons vorig nummer al
signaleerden.

Toekomst

Betere Edegemse voetpaden!
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Een lege fles rosé, een lege fles wodka,
kapotte bierglazen, peuken, spijkers,
afvalhout, papiertjes, plastic en zelfs het
deksel van een schatkist: dit was de buit van
slechts een uurtje afval rapen in Fort 5. Jong
CD&V Edegem kon dit niet meer aanzien en
stak de handen uit de mouwen. Met prikker,
vuilzak en handschoenen gingen zij aan de
slag.

trefpunt voor jong en oud van Buizegem blijft
't Forum na 17 jaar een inspiratievoorbeeld
voor andere wijken. De voorbije weken
baadden alvast in de zon, net als toen 12 jaar
geleden Kristien en Mizze de zaak
overnamen. We wensen ze veel succes!

Shemona en Sanne met Wim Verrelst

• Dat één van de 9 projecten de heraanleg van
het Sint-Goriksplein is? Ondertussen al de
derde poging. Hopelijk eindelijk de goede..
• Dat men 6 jaar heeft nodig gehad om de
slechte asfalt tussen Noulaertsplein en Hof
Ter Linden aan te pakken? Wij hadden in 2011
nog de vergunning aangevraagd, en hebben
het meermaals op gemeenteraad gevraagd.
Dit wordt een wonderlijk jaar!
• We nog altijd hopen dat “onze” heraanleg
van de Drie Eikenstraat (ook al in 2011
aangevraagd) snel blijft vorderen. (Groot)
Molenveld kijkt ernaar uit.
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