WONEN IN EDEGEM
BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND

»» Woonbuurten voor alle leeftijden
»» Integrale aanpak inbraken
»» Een sterk centrum en levendige buurten
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Micheline De Ridder, Adrian De Weerdt, Erik Snoeijers, Mia De Schamphelaere

Beste Edegemnaar
Beter een goede buur dan een verre vriend. Heel wat
kleine maar ook grotere problemen worden beter
opgelost als buurten goed samenhangen. Zaken
zoals veiligheid, vandalisme, klein onderhoud enz.
kunnen best ook op buurtniveau worden aangepakt.
De gemeente moet een moderne dienstverlenende
organisatie zijn. Edegem zet nog te weinig in op
een moderne digitale aanpak. Verdere digitalisering
zorgt voor efficiëntere behandeling van vragen en
suggesties. Tegelijk maak je zo tijd vrij voor meer
persoonlijke zorg voor de mensen die met die
moderniteit moeilijker meekunnen.

Bart Breugelmans
Lijsttrekker
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Een levendig
centrum met
horeca en winkels

Herwaardering
van de bestaande
buurtcentra

Een aanlokkelijke winkelkern
Het centrum van Edegem moet de
kern van de gemeente blijven voor
winkels, horeca en vrije tijd. Op het
vlak van horeca zijn er in het centrum
al heel wat stappen gezet. Maar amper
46% van de inwoners is tevreden over
de shopping- en winkelvoorzieningen.
Dit moet beter.

Hoe meer winkels, scholen, sportclubs
enz. op wandelafstand, hoe groter de
kans dat je er te voet of met de fiets
naartoe gaat. Maar veel buurtwinkels
hebben het moeilijk, winkelkernen
krimpen. Ontmoetingscentra zoals
‘t Forum of De Schrans krijgen amper
of geen financiële ondersteuning en
staan onder druk.

De kern versterken

Het Forum en Den Appel

De gemeente moet een stimulerend en
kernversterkend beleid ontwikkelen.
Het geplande vrijetijdscentrum (VTC)
hoeft echt niet op de parking van de
sporthal Den Willecom te komen,
en evenmin in de tuin van Huis
Hellemans, zoals het huidige bestuur
dit wil. CD&V Edegem bekeek zelf al de
mogelijkheden van het postkantoor
in de Drie Eikenstraat, dat op termijn
zal herstructureren, of de zone tussen
Cartouche en zaal ’t Centrum in de
Strijdersstraat. Als men deze laatste
site kiest, wordt het winkellint langs
de Strijdersstraat vervolledigd. Een
bibliotheek kan samen met het theater
net het project zijn dat het hele gebied
doet heropleven! En dit zonder verlies
aan parkeerruimte en groen.

Wij willen een strategisch buurtbeleid
waarbij de ondersteuning van de
diverse wijkcentra centraal staat. Een
actieve buurtwerking zoals in ’t Forum
vraagt structuur en ondersteuning,
maar het rendeert: het ene initiatief
steekt het andere aan. Jong en oud
vinden er hun ontspanning. Den Appel,
het dienstencentrum van Immaculata,
is voor velen nog een grote onbekende.
Om dit te doorbreken moet Den Appel
meer de thuis van verenigingen worden,
met openingsuren buiten de werkuren
en beschikbare vergaderzalen.

Ruimte voor verenigingen
Edegemse verenigingen moeten ook
hun weg terugvinden naar het centrum
voor hun speciale evenementen
(muziek, dans, theater, ...). Dat is
belangrijk voor hun zichtbaarheid.
De cultuurmarkt op het gemeenteplein
is daarom een goed initiatief. Het
verdient betere uitwerking naar de
verenigingen toe en wordt dan een
mooie aanvulling op de jaarmarkt, het
topevent van het jaar.

De Schrans en het Elzenhof
Wij willen voor parochiale centra
zoals de Schrans en het Elzenhof een
degelijk samenwerkingsverband met
de gemeente. De vernieuwingsplannen
van deze centra moeten ondersteund
worden. Het moeten plaatsen blijven
waar verenigingen en wijkbewoners
thuis zijn. Voorzie er misschien een
zitdag van het gemeenteloket en
regelmatige infomomenten in de
wijkcentra. Zo kan je garanderen
dat iedereen vlot tot bij het
gemeentebestuur geraakt. Andere
mogelijkheden zijn gemeentelijke
culturele activiteiten en projecten met
de bib op wijkniveau.
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De digitale buurt

Een veilige buurt

Jari De Vries, Johan Scheldeman,
Ann De Cleyn, Koen Snyders

Inbraken in woningen: 2016 een droevig record
Ondanks de goednieuwsberichten gaat het niet goed in Edegem op
het vlak van criminaliteit. Teveel woningen, bedrijven, openbare gebouwen
en verenigingen krijgen ongewenst bezoek. Men zegt dat de inbraakcijfers
vorig jaar daalden. Dat klopt, maar het komt wel omdat het jaar 2016 een
triest hoogtepunt was. CD&V Edegem wil daarom nog meer inzetten op
inbraakpreventie en de BIN’s (buurtinformatienetwerken) op buurtniveau
verder uitwerken. Ook slimme camera's en verstandig geplaatste
straatverlichting spelen een belangrijke rol.

Evolutie aantal inbraken in Edegem
bron : Federale Politie/BIPOL
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Veiligheid voor
de zwakke weggebruiker
Veiligheid gaat niet alleen over
criminaliteit maar ook over verkeer.
De pleinen en woonstraten in Edegem
moeten veilig zijn voor spelende
kinderen, fietsers en wandelaars. Een
woonstraat dient niet om door te
racen. Slechts 4 op de 10 Edegemnaren
durft zijn of haar kinderen alleen over
de straat naar school laten gaan. Wij
willen in alle woonwijken in Edegem
zone 30, maar dan met maatregelen
om ook in het straatbeeld die
snelheid af te dwingen. Enkel borden
“Zone 30” zetten is niet voldoende. Er
zijn ook nog vele onveilige plaatsen
waar het nodig is om zebrapaden en
fietsoversteken te voorzien.
Aanleggen van veilige fietspaden
en trage wegen tussen de wijken is
werken aan veilige schoolbuurten.
De Patronaatstraat en (een deel van)
de Renaat de Rudderlaan lenen zich
bijvoorbeeld uitstekend om te testen
als schoolstraat, mits de juiste
randvoorwaarden. Wij promoten ook
meer fietsgebruik door nog meer
degelijke (overdekte) fietsenstallingen
en fietscomfort onderweg.

In onze gemeente wordt nog te weinig gebruik
gemaakt van intelligente technologie om allerlei
vragen en problemen op een moderne manier
aan te pakken. Het begint met het digitaal loket,
waarlangs je nog veel meer zou moeten kunnen
afwikkelen. Maar er kan nog veel meer. Leuven en
Mechelen sturen al jaren het verkeer via camera’s
met nummerplaatherkenning: denk aan onze
sluiproutes! Tegelijkertijd helpen die in de strijd
tegen criminaliteit. Te volle openbare vuilbakken?
Er zijn er met sensoren die signaal geven dat men
moet langskomen. Mobipunten bundelen het vlot
gebruik van diverse vervoersmiddelen (openbaar
vervoer, fiets en autodelen). Dure gadgets hoeven
we niet. Maar inzetten op moderne technologie kan
echt wel zaken vooruit helpen.

De sportieve buurt
Edegem kan trots zijn op haar ruim aanbod aan
sport en vrije tijd, door gemeente, verenigingen en
privé-initiatief. Bijzonder aandachtspunt is echter
het structureel onderhoud van de gemeentelijke
gebouwen. Denk maar aan de lekkende hangars
in fort 5 met hun versleten dakgoten. Zelfs
de hangar met de gloednieuwe bioklas moet
nog een deftig dak krijgen! Ook elders in onze
gemeente zitten jeugdverenigingen in oude lokalen.
Werk aan de winkel!
Het gemeentelijke instructiezwembad werd deze
zomer plots gesloten omwille van technische
problemen, ondanks lange onderhoudswerken.
Het nieuwe zwembad van Mortsel is nu het
alternatief. Geraken alle leerlingen wel tijdig heen
en weer? Hebben onze scholen genoeg garanties
voor de jaren nadien?

Interview met...

Adrian De Weerdt
3e plaats

»» Adrian, als voorzitter van JongCD&V
en fervent fietser zet jij je ook in voor een
aantrekkelijk en fietsvriendelijk Edegem?
Dat klopt. Met onze jongerenploeg organiseerden
wij onder meer de actie "Veilig-terug-naar-school",
de "Fiets-Pitstop" en de "Mobiliteitsbeurs".
Onder impuls van de jongeren ondertekende
onze CD&V-ploeg de Fietsdeal op de jaarmarkt.
Hiermee engageren we ons om werk te maken
van een sterk fietsbeleid de komende legislatuur.
Wij willen alle toekomstige beslissingen door een
fietsbril bekijken. Zo pleiten wij voor afgescheiden,
comfortabele en geasfalteerde fietspaden,
bijvoorbeeld in de Oude Godstraat, de Hovestraat
en de Boniverlei. Wij gaan voor fietsveilige
schoolomgevingen, willen in elke woonstraat
zone 30 en maken werk van een fietsvriendelijk
centrum. Ook willen we degelijke fietsenstallingen
aan scholen, winkels, pleinen, bushaltes en andere
publieke plaatsen.
»» Jij hebt de laatste maanden veel
huisbezoeken gedaan over heel Edegem.
Wat heb je uit al die gesprekken geleerd?

"Beklim de Mont-Ventoux" kreeg de voorbije tien
jaar honderden Edegemnaren op de fiets. Wij
nemen graag nog zulke initiatieven om mensen

De Edegemnaar woont graag in onze gemeente.
De groene ruimte, de kwaliteitsvolle scholen, de
goede nabijheid, de mix van jong en oud en de
vele verenigingen en evenementen zorgen voor
een aangename woonomgeving. Toch waren er
ook bezorgdheden. Edegem heeft bijvoorbeeld
geen nood aan nieuwe grootschalige bebouwing
die kostbare open ruimte aansnijdt. Andere zaken
die vaak ter sprake kwamen: huisvuilophaling,

aan het bewegen te krijgen, jong en oud. Het Fort
en Hof ter Linden bieden nog veel mogelijkheden,
bv. een natuurlijke waterspeeltuin en nieuwe
sporttoestellen voor fitness en krachttraining.

groenonderhoud, voet- en fietspaden, inbraken in
woningen en participatie. Met onze ploeg willen
wij hieraan werken. Bedankt iedereen voor de
boeiende gesprekken en goede ideeën!
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Siegrid De Smedt, Lynn Hendricx, Klaas Meesters

Wim Verrelst, Pascale Swolfs, Tatiana Lyssakova,
Marijke Harding-Wieërs, Jan Duden

De woning wordt te groot

Een woonbuurt
voor alle leeftijden

Veel oudere mensen blijven wonen
in een huis dat te groot is. Daardoor
staan woningen ten dele leeg. Dat
is niet goed voor het huis en leidt
tot grotere kosten. Wij willen meer
mogelijkheden bieden op vlak van
"kangoere- en hospitawonen". Zo kan
dan een deel van het huis verhuurd
worden aan een student of een jonge
alleenstaande. Ervaring toont aan
dat dit een meerwaarde biedt aan
de originele bewoners, niet enkel
financieel, maar ook doordat er
iemand nabij is indien nodig.
Slimme verdichting
Edegem is groen en moet groen
blijven. Wij willen de open ruimte
beschermen en de wens van vele
(jonge) Edegemnaren vervullen om
hier te komen en te blijven wonen.
Daarom is er nood aan slimme
verdichting en een verbouwvriendelijk
beleid. De gemeente zal daarom het
verbouwen van bestaande woningen
of gebouwen aanmoedigen. CD&V
Edegem wil een beter uitgebouwd
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woon- en energieloket. Dat vormt
het unieke aanspreekpunt als
je in Edegem wil (ver)bouwen.
Het woonloket stroomlijnt alle
verplichtingen die je als verbouwer
ten opzichte van de gemeente hebt.
Van het vragen van een parkeerverbod
tot het bespreken van je vergunning.
Het woonloket coacht in het kiezen
van de meest duurzame optie binnen
je budget en breidt je budget uit door
te wijzen op mogelijke premies. Tot
slot willen wij de afschaffing van de
container- en verkeersbordentaks.

Straatfeesten, buurtconcerten, speelstraten
enz. verbinden mensen. Buren die elkaar
kennen, steunen elkaar en lossen vele
problemen samen op. Wij moeten deze
initiatieven blijven ondersteunen door
hiervoor het nodige materiaal ter beschikking
te stellen.

Elke Tindemans

Elke Tindemans
16e plaats

Nood aan betaalbaar wonen
Het aantal sociale woningen is
de voorbije periode nauwelijks
toegenomen. Enkel de projecten die
nog door CD&V waren beslist, werden
uitgevoerd. Dit beleid is stilgevallen
en in de nieuwe grootschalige
projecten (zoals Elysiapark aan de Pr.
Boudewijnlaan) zijn geen initiatieven
voorzien, wel integendeel: veel jonge
Edegemnaren hebben het geld niet
voor een appartement in die luxe
prestigeprojecten.

Al 28 jaar lang draag ik mijn steentje bij
voor een veilige schoolbuurt. Met plezier
sta ik elke dag klaar om kinderen veilig over
te laten. De spontane dankbaarheid van de
kinderen is de mooiste waardering.
Jeannine Vanherck
18e plaats

Jeannine Vanherck

Hoe geldig
stemmen?

Ann De Cleyn
Elke Tindemans

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

MOYSON-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

15 plaats
e

Elke Tindemans
16 plaats
e

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

Bart en Ann zijn twee stevige kandidaten. Als schepen van
Jeugd en Middenstand deed Bart heel wat bestuurlijke
ervaring op. Ann komt uit de zorgsector en was de voorbije
jaren actief als OCMW-raadslid. Twee toppers die elkaar
mooi aanvullen!
Koen Snyders

Stemmen bij
volmacht laat je stem niet
verloren gaan

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

EDEGEM
DE WEG VOORUIT

Verantwoordelijk uitgever - Koen Snyders, Kontichstraat 90 Edegem

Bart Breugelmans
Koen Snyders

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!

