
PROPER EDEGEM
EEN GEMEENTE WAAR JE GRAAG BUITENKOMT

 » Beter onderhoud van het groen
 » 40 km vernieuwde voet- en fietspaden
 » Grondige bijsturing DIFTAR huisvuilophaling
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Lynn Hendricx, 20ste plaats 
Mia De Schamphelaere, lijstduwer  
Greet Marivoet, 6de plaats  
Jeannine Bekaert-Van Herck, 18de plaats

Onderhoud van  
het groen in perken 
en parken

Straatbomen en de vele parken en perken 
schenken Edegem een mooi groen karakter. 
Maar dat vraagt natuurlijk ook om een extra 
inspanning.

De bladkorven werden te voortvarend afgeschaft. 
Jaar na jaar lukt het de gemeente niet om overal 
de bladeren deftig te komen opruimen. Er zijn 
heel wat mensen die graag willen meehelpen hun 
voetpad proper te maken! Voor ons komen er dus 
opnieuw gemeentelijke bladkorven: daar waar 
de mensen het willen. 

Veel straathoeken hebben ondertussen 
plantvakken gekregen met kleurrijke permanente 
bloemen. Edegem is een trotse bloemengemeente 
geworden! De nieuwe perken moeten wel beter 
bijgehouden worden.

Willen we het karakter van Edegem met zijn vele 
straatbomen bewaren, dan moet je ze ook durven 
vernieuwen. Bomen vragen wortelruimte, of het 
voetpad wordt opgedrukt. In de Boniverlei is de 
helft van de Japanse kerselaars al weggevallen 
en het voetpad lamentabel. Graag een heraanleg, 
met nieuwe, gezonde Japanse kerselaars.

Op vele plaatsen staat het gras veel te hoog en 
tiert het onkruid welig. Niet alle grote grasvelden 
moeten inderdaad altijd kort gemaaid worden. 
Maar het groenonderhoud kan beter.

  Klaas Meesters & Pascale Swolfs

40 KM vernieuwde voet- en fietspaden

Voetpaden in Edegem vragen om speciale aandacht. 
Veel zijn ruim vijftig jaar oud en daarom dringend 
aan vervanging toe, stuk voor stuk. Helaas is er 
de voorbije jaren te weinig voetpadvernieuwing 
gebeurd. Mensen struikelen. Straten krijgen een 
verloederd uitzicht. Over heel Edegem krijgen wij 
meldingen over voetpaden in slechte staat: Ernest 
Jouretlaan, Boniverlei, Zomerlei, Posdijk, Pastoor 
Denslaan, Van de Poelestraat, en ga zo maar door.  

Daarom willen wij opnieuw een geloofwaardig 
voetpadenplan: problemen opsporen, prioriteiten 
stellen, willen investeren en werken goed uitvoeren. 
Ook vele fietspaden zijn aan heraanleg toe. De 
volgende zes jaar moet minstens 40 kilometer voet- 
en fietspaden vernieuwd worden. Er moet een on-
line kaart komen waarop je zelf meldingen kan 
ingeven, én kan volgen wat ermee gebeurt, zoals “Fix 
my street” in Brussel.

Veilige, comfortabele fietspaden waarover 
je je kind alleen durft laten rijden: dat moet 
een topprioriteit zijn. Op dat vlak lopen we 
danig achter in Edegem. Ook ons volledig 
afgewerkt plan voor de vernieuwing van 
de Drie Eikenstraat tussen brug en lichten 
bleef vijf jaar liggen.

De Fietserbond was terecht kritisch over 
het fietsbeleid in Edegem (Fietsrapport 
16/5/2018). De Oude Godstraat, Hovestraat, 
Boniverlei en het overblijvende stuk Drie 
Eikenstraat moeten echt dringend, ten 
laatste tegen 2022, een veilig afgescheiden 
en comfortabel fietspad krijgen.

Een veilige fietservaring

De Prins Boudewijnlaan moet veiligere 
oversteekplaatsen krijgen. Het groen 
daar kort houden is een begin. Tussen 
Rubenspark en Carrefour moet er een 
zebrapad en verkeerslicht met drukknop 
komen. Hetzelfde voor de Boniverlei aan 
de Hagedoornlei.

Alle Edegemse woonstraten zouden 
zone 30 moeten worden. Dat doe je niet 
door alleen bordjes te plaatsen. De straten 
moeten er ook op ingericht worden.

De Strijdersstraat en de Doelveldstraat 
blijven onveilig voor fietsers. Wij zien 
een fietsstraat als haalbare optie: 
fietsers hebben er voorrang. We zijn ook 
voorstander van schoolstraten bv. in 
de Patronaatstraat. Bij het begin en het 
einde van de schooldag is er dan aan de 
schoolpoort geen toegang voor ouders met 
de auto. Maar dit kan enkel in overleg met 
school, oudercomité en buurtbewoners.

Fietspaden: 
demarrage nodig! 
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Ophaling van restafval:  
opnieuw meer keuzevrijheid 
en comfort

  Marijke Harding-Wieërs, Annick De Jongh, 
Tatiana Lyssakova, Johan Scheldeman

DIFTAR, het nieuwe ophaalsysteem in Edegem, zorgde 
voor verplichte containers in plaats van zakken, maar ook 
voor een andere manier van betalen. Het resultaat is een 
verdubbeling van de restafvalprijs en een halvering van 
het aantal ophaalrondes. Ondertussen hebben we zicht op 
de algemene rekening: het DIFTAR-systeem kost Edegem 
jaarlijks zo’n 145.000 euro aan extra administratie en 
technieken. Daardoor komt het dat er veel inwoners meer 
betalen, terwijl ze minder restafval aanbieden. 

Voor mensen met een tuin of voldoende ruimte kunnen 
rolcontainers een enorm voordeel bieden. Het ganse 
systeem terug overboord gooien is niet nodig. Wij pleiten 
wel voor een grondige bijsturing: 

Vrije keuze tussen zakken en containers

 » Geen algemene verplichting voor containers en  
betaling per gewicht. Wie bijvoorbeeld op een 
appartement woont, moet kunnen kiezen voor kleine 
restafvalzakken. Dat is perfect mogelijk. 

Meer ondergrondse afvalcontainers 

 » In alle wijken en zeker in de buurt van appartementen 
meer ondergrondse afvalcontainers.

Ophaling: alles op dezelfde dag

 »  Alle ophalingen terug op eenzelfde weekdag. Het is een 
groot raadsel waarom dit gouden streefdoel dit jaar 
plots werd verlaten.

Wekelijkse ophaling in de zomer

 »  Opnieuw een wekelijkse ophaling van juni tot 
september. In de warmere periodes gaan vuilbakken 
veel sneller stinken.

Hou het simpel

 »  Gedaan met discussies over botervlootjes en andere 
plastic in de PMD: met de paarse zak in plaats van de 
blauwe zak  kunnen alle soorten plastic bijeen. 

 » Een aanbod van groene rolcontainers voor tuinafval, 
i.p.v. scheurbare zakken, zoals in Kontich, Hove en 
Mortsel.

 » Je was als schepen van openbare werken, 
parken, leefmilieu en groen tussen 2006 en 
2012 dé man van het voetpadenplan. Dat werd 
de voorbije jaren duidelijk wat meer losgelaten? 

Dit bestuur heeft onze manier van aanleg 
wel voortgezet, met bv. bloemperken op de 
hoeken, grotere plantvakken voor de bomen en 
stevige boorden tegen wortels. Maar het tempo 
van vervanging is meer dan gehalveerd. Wij 
hebben tussen 2006 en 2012 één derde van de 
voetpaden vervangen! Nu worden voetpaden 
bijna alleen maar vervangen als ook de riolering 
moet vernieuwd worden: een truc om de kosten 
op de waterfactuur af te schuiven, maar veel 
dringende vernieuwingen lopen daardoor een 
grote achterstand op. De 3,5 miljoen euro voor 
het vrijetijdscentrum kan beter hieraan besteed 
worden. 

 »  De huisvuilophaling was ooit een van 
de sterke punten van het gemeentebeleid. 
Maar nu horen wij meer en meer kritiek? Wat 
moet hier gebeuren? 

Laat de burger zelf beslissen wat voor hem de  
beste oplossing is. Rolcontainers zijn goed, maar als 
huisvuilzakken op een appartement gemakkelijker 
zijn, dan moet dat ook kunnen. Het is trouwens 
een evenwaardig betaalsysteem. Maak nog meer 
gebruik van ondergrondse wijkcontainers. Maak 
de ophalingen terug klantgerichter. Zo hadden 
wij alles op één dag gekregen. En graag terug 
een wekelijkse restafvalophaling in de zomer. 
Dat moet praktisch kunnen als je onze andere 
maatregelen ook neemt. Globaal worden er dan 
sowieso minder vuilbakken buiten gezet.

Wim Verrelst
 5e plaats

Interview met...
Zwerfvuil
Zwerfvuil blijft een heus probleem, om van de  
dikwijls uitpuilende straatvuilbakjes nog maar te 
zwijgen. We moeten maatregelen nemen die de 
mentaliteit doen veranderen. Voldoende vuilbakjes 
en voldoende lediging is belangrijk, maar is helaas 
niet genoeg.

Een geloofwaardige pakkans is maar haalbaar door 
op sommige plekken camerabewaking te voorzien. 
Maar sterkste van al is een vorm van sociale controle. 
Dikwijls kennen buurtbewoners de daders en kritieke 
momenten waarop afval wordt gedumpt. Activeer 
daarom opnieuw de buurtpeterschappen. Echte 
inspraak en betrokkenheid zijn cruciaal om parken 
en perken proper te houden.  

Ecopark

 »  In eigen beheer houden: de beste garantie op 
klantvriendelijkheid.

 »  Het ecopark één avond per week open tot 20u.
 » Meer ophalingen van snoeihout aan huis in 

het seizoen. Zo vermijden we tijdens drukke 
weekends overvolle groencontainers in het 
ecopark.

 »  Wijkcontainerparken zoals ze zouden moeten 
zijn: niet voor slechts één uur, maar langer en 
duidelijker gecommuniceerd.

Natuur dicht bij huis 

Er zijn zoveel verrassende stukjes natuur dichtbij  
huis voor wie er op let. Amfibieën, tuin- en 
watervogels, orchideeën, libellen, prachtige 
bomen… Verschillende natuurinitiatieven van 
inwoners en natuurverenigingen krijgen een steuntje 
in de rug van de gemeente. Zo willen we het het liefst: 
natuur dicht bij huis begint bij betrokken inwoners. 
Dan kan de gemeente gerust nog extra plekken 
vrijmaken. Laat kinderen buiten ravotten!
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Wij willen dat er nu echt eens werk wordt gemaakt van de 
opwaardering van de begraafplaats. Het is niet enkel een 
ruimte met orde en sereniteit voor alle vormen van begraving, 
maar kan ook onderdeel worden van een ruimer park waar 
rust en geborgenheid centraal staat. Grote kenmerkende 
bomen, kleurrijke bloemperken en zitbanken zijn essentieel 
om zulke rust en schoonheid uit te stralen. 

De kinderbegraafplaats moeten tevens een plek zijn waar 
ouders troost vinden. Sterke symbolen zoals een gedenkboom 
of een mooi kunstwerk kunnen hierbij kracht en ondersteuning 
bieden. Daarnaast willen we het ook mogelijk maken om as te 
verstrooien of urnen te begraven in een bosgedeelte van Hof 
Ter Linden. Die vorm van natuurlijk begraven is ondertussen 
toegelaten en het wordt al op vele plaatsen zo gedaan.

  Thomas Van Gorp, Mia De Schamphelaere, 
Koen Snyders, Marc Van Leemput

  Siegrid De Smedt, Ann De Cleyn, Jari De Vries

Respectvol 
begraven en 
herdenken

 
 
De klimaatverandering zorgt voor 
meer periodes van zowel grote  
droogte als zware neerslag en 
wateroverlast. Dit stelt grote 
uitdagingen aan het rioolbeleid. 
Er zijn twee duidelijke prioriteiten. 
Vooreerst de toestand van bestaande 
riolen zeer goed opvolgen, instaan 
voor een degelijk onderhoud en 

tijdige vervanging voordat er iemand 
doorzakt. Maar meer dan ooit moeten 
we oplossingen bieden voor de opvang 
van regenwater en het vermijden van 
grote problemen met wateroverlast.

Tal van projecten zijn aan de gang.  
De druk op de wijk Molenveld wordt 
stap voor stap verder ontlast door 
nieuwe waterbuffers en door telkens 
meer regenwater af te koppelen 
van de vuilwaterriolering. Er is het 
plan voor een waterbuffer op de 
site van Agfa-Gevaert, cruciaal voor 
de Minervawijk. De Edegemse Beek 

krijgt meer winterbedding, net als de 
grachten in Hof Ter Linden.

"De vervuiler betaalt" is een gezond 
uitgangspunt. Maar dan moet het 
geld dat de gemeente ophaalt via 
de waterfactuur (€1,9 miljoen/jaar), 
wel degelijk aan rioleringen besteed 
worden. Daarom is het voor ons 
logisch dat de gemeente ook de 
werken voor de afkoppeling op private 
eigendom volledig op zich neemt, 
wanneer in een straat een gescheiden 
rioolstelsel wordt gelegd. Nu betaalt 
de burger twee keer.

Regenwater en 
riolen

Ik kom geregeld mensen tegen die 
niet meer akkoord gaan met de 
aanpak van het kerkhof. Problemen 
met het onderhoud van gras en 
paden. En dan werden plots een 
hele hoop bomen gekapt. Het is 
hoog tijd voor een globale aanpak 
op basis van een echte visie.

Ann De Cleyn
 2e plaats

 Adrian De Weerdt

 Ludwig Caluwé

Hof Ter Linden is een schitterende realisatie. 
Maar wij gaan niet akkoord met het plan van 
het gemeentebestuur om een groot deel van 
het scoutsterrein, speelweide van de school 
en de tennis op te offeren aan een parking 
voor dit domein. Er zijn betere alternatieven 
zoals het dubbel gebruik van de parking van 
Immaculata.

Einde 2011 slaagde burgemeester Koen 
Snyders erin om met het Provinciebestuur en 
de Vlaamse overheid een akkoord te bereiken 
over de aankoop van Hof Ter Linden. Met 
de start van de restauratie en de nieuwe 
brasserie wordt het plan van CD&V-Edegem 
werkelijkheid. Wij werken graag verder mee 
aan dit mooie project voor Edegem.

Adrian De Weerdt

Ludwig Caluwé

 3e plaats

 Gedeputeerde 
Lijsttrekker Provincieraad
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Hoe geldig 
stemmen?

Duid op het scherm de 
naam van je kandidaat aan. 
Zo breng je een naamstem 
of voorkeurstem uit.  
Je mag binnen dezelfde 
lijst meerdere kandidaten 
aanduiden. Opgelet, je mag 
maar op één lijst stemmen!

Stemmen bij 
volmacht -  
laat je stem niet 
verloren gaan

Als je zelf niet kunt gaan 
stemmen, kan je in heel 
wat gevallen stemmen 
bij volmacht. Dit kan om 
medische redenen, een 
verblijf in het buitenland, 
beroepsredenen, ...

Wil je ons steunen door 
te stemmen bij volmacht, 
neem dan contact op met 
Koen Snyders, voorzitter, 
Kontichstraat 90 
T. 03/288.44.26

Colofon
Heb jij nog ideeën en/of 
suggesties voor onze mooie 
gemeente? Laat het ons 
weten!

globe edegem.cdenv.be

envelope info@cdenv-edegem.be

Facebook cdenvedegem

Ik ben blij met het feit dat ik kan blijven rekenen op de 
steun van Mia en Koen. Zij hebben hun sporen op zowel 
gemeentelijk als nationaal vlak al ruim verdiend en blijven 
ter beschikking met hun kennis en ervaring.

DE WEG VOORUIT
EDEGEM
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Bart Breugelmans
 Lijsttrekker

1 BREUGELMANS Bart 15 SNYDERS Koen

2 DE CLEYN Ann 16 TINDEMANS Elke

3 DE WEERDT Adrian 17 VAN GORP Thomas

4 SWOLFS Pascale 18 BEKAERT-VANHERCK Jeannine

5 VERRELST Wim 19 LYSSAKOVA Tatiana

6 MARIVOET Greet 20 HENDRICX Lynn

7 MEESTERS Klaas 21 DE VRIES Jari

8 DE JONGH Annick 22 VAN GELDER Rosette

9 VAN LEEMPUT Marc 23 VAN HERWEGEN Bert

10 HARDING-WIEËRS Marijke 24 DE RIDDER Micheline

11 SNOEIJERS Erik 25 JANSSENS Johnny

12 DE SMEDT Siegrid 26 DUDEN Jan

13 SCHELDEMAN Johan 27 DE SCHAMPHELAERE Mia

14 DE MOOR Anne

  Mia De Schamphelaere, Bart Breugelmans, Koen Snyders


