
Jouw lidmaatschap start hier. 
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik ontvang graag de infobrochure van CD&V
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Stuur deze info terug naar: CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel  
of naar info@cdenv.be of bel naar 02/238 38 11.
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De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor 
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van 
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet 
toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan.

VOLG ONS
@CDENV

Colofon
Heb je een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-werking 
in onze gemeente? Of een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga 
de conversatie aan!

Lokale contactpersoon
Bart Breugelmans
raadslid.breugelmans@edegem.be
edegem.cdenv.be

Volg ons op
www.facebook.com/cdenvedegem

Nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Raf Terwingen
Wetstraat 89 - 1040 Brussel

cdenv_edegemcdenvedegem

Edegem
#dichtbijjouHuis-aan-huisblad voor de inwoners van Edegem
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Vaccinatiecampagne in 
volle vaart!

Vaccinatie is dé oplossing om uit deze 
langdurige pandemie te geraken. 
Vanuit CD&V Edegem willen we dan 
ook iedereen motiveren om zich te 
laten inenten. Edegemnaars kunnen 
hiervoor terecht in het 
vaccinatiecentrum in de AED Studios in 
Lint (Fabriekstraat 38).

De vele fantastische vrijwilligers en 
zorgverleners in het vaccinatiecentrum 
zorgen ervoor dat iedereen een prikje 
krijgt. De Fietsersbond tekende een 
fiets-vaccinatieroute uit met 
aanduiding van pijlen vanaf het 
gemeenteplein tot de AED Studios. Ook 
de taxi-maatschappijen dragen hun 
steentje bij met een eenduidig 
vaccinatierit-tarief. Zo zijn er natuurlijk 
nog veel meer voorbeelden te vinden!

Sinds kort kunnen we gelukkig terug 
genieten van onze Edegemse horeca-
terassen. We hebben hier lang naar 
uitgekeken! In normale 
omstandigheden hadden we elkaar ook 
zeker gezien op onze jaarmarkt, op een 
burendag, een wijkfeest of een activiteit 
van een vereniging. We hopen samen 
met jullie dat dit allemaal snel terug kan 
hervatten. Samen met jullie werken we 
graag verder aan een Edegem met een 
goed draaiend en degelijk ondersteund 
sociaal leven. Wilt u hier ook aan 
meewerken? Geef ons dan zeker een 
seintje!

Bart Breugelmans
Fractieleider CD&V Edegem

Voedselbanken  
nieuwe thuis!
De voedselbank verhuist weldra naar 
naar de gemeentehallen aan de Prins 
Boudewijnlaan. Onze mensen in de 
OCMW-raad en het Bijzonder Comité 
zijn steeds blijven hameren op het feit 
dat Gastvrij Edegem dringend een 
nieuw gebouw en opslagplaats  nodig 
had. Wij zijn dan ook heel blij dat het 
bestuur hun deze mogelijkheid geeft, 
een stap in de goeie richting!

Om de mensen van de voedselbank 
extra  te ondersteunen, organiseerden 
we tijdens de Paasperiode een 
succesvolle actie. Producten zoals 
luiers, maandverband, tandenborstels, 
veel tandpasta en scheergerei werden 
ingezameld. Gelooft u ook in dit 
belangrijk project, dat werkt met 
vrijwilligers? Dan kan u een gift doen op 
rekeningnr. BE21 0689 3833 6803

Hartelijk dank voor ieders bijdrage om 
zo onze actie tot een succes te maken !

Spijtig genoeg ligt er  nog veel werk op 
de plank wat betreft het 
armoedebeleid in Edegem. Van de 115 
000€ coronasteun die de gemeente 
heeft ontvangen voor mensen in 
moeilijkheden te ondersteunen is er 
nog 102 000€ niet uitgegeven. Wij 
dringen er dan ook op aan bij het 
bestuur om deze middelen nuttig te 
gebruiken en volgen dit van nabij op.

Annick De Jongh
Voorzitter CD&V



Vanaf 1 juli 2021 installeert het N-
VA-bestuur een ANPR-camera met 
nummerplaatherkenning in de 
Edegemse Collegewijk. De camera 
wordt geplaatst op het kruispunt 
Jacob de Roorestraat - Rogier van der 
Weydenstraat. De camera knipt de 
doorgang virtueel tussen 7u30 en 9u 
en 15u en 18u. Auto's die toch 
passeren en die geen vrijstelling 
hebben, krijgen een boete.

Waarom de Collegewijk ?

De Collegewijk is een woonwijk, en 
kent reeds lange tijd een grote 
problematiek van sluipverkeer. Uit 
onderzoek blijkt dat op een weekdag 
de Collegewijk 5 x meer verkeer slikt 
dan een normale wijkontsluiting. 
Slechts 13% van de bestuurders die 
door de Collegewijk rijdt, woont in 
Edegem en slechts 3% woont effectief 
in de betrokken buurt. 87% van de 
bestuurders die door de woonwijk 
rijdt, woont dus niet in Edegem. In één 
week tijd rijden meer dan 1000 
voertuigen uit West-Vlaanderen en 500 
uit de provincie Henegouwen door de 
Collegewijk. Dat kan niet de bedoeling 
zijn.

Wie krijgt er juist een vrijstelling? 

Enkel wijkbewoners, hulpdiensten en 
medische zorgverleners krijgen een 
vrijstelling om door de Collegewijk te 
rijden. Als je dus als Edegemnaar 
bijvoorbeeld wonende in het centrum 
of in Molenveld door de Collegewijk 
rijdt, kan je worden bestraft. Dat is niet 
logisch. We hebben aan het N-VA-
bestuur gevraagd om dit aan te passen, 
maar we krijgen geen gehoor. Waarom 
je eigen inwoners bestraffen die door 
hun eigen gemeente rijden, wetende 
dat de grote bulk van het sluipverkeer 
van buiten de gemeentegrenzen komt? 
Verder is er ook geen vrijstelling voor 
bijvoorbeeld de verenigingen actief in 
het Fort, schoolgaande jeugd, 
mantelzorgers, leveranciers en dichte 
familieleden die op bezoek komen. 
Ook dat willen we aangepast zien. We 
blijven dit opvolgen.

Waarom komt het systeem er nu pas?

CD&V Edegem stelde reeds 10 jaar 
geleden een systeem van ANPR-
camera's voor in de Collegewijk, op 
basis van een vergelijkende 
alternatievenstudie. We haalden er 
zelfs de nationale pers mee. 
Snelheidsbeperkende maatregelen 
hielpen niet. Een volledige knip was te 
verregaand. Verdwijnpalen werden 
onderzocht d.m.v. een proefproject, 
maar de conclusies waren niet positief: 
te duur in installatie, te duur in 
onderhoud en helemaal niet 
bedrijfszeker. Acht jaar geleden voerde 
het nieuwe bestuur (N-VA-Groen-Open 
VLD) de verdwijnpalen toch in. Eerdere 
bevindingen werden snel naast zich 
neergelegd. Met alle (financiële) 
gevolgen van dien. De verdwijnpalen 
werken niet en hebben een veelvoud 
gekost van het alternatief, ANPR-
camera's. Ondertussen is het aantal 
gemeentes met ANPR niet meer te 
tellen. 

Conclusie: we zijn tevreden met de 
ANPR camera in de Collegewijk maar 
zijn bezorgd over de uitwerking door 
het N-VA bestuur.

Een Edegemnaar, wonende in het 
centrum of in Molenveld, die door 
de Collegewijk rijdt, kan worden 
bestraft. Dat is niet logisch. We 
hebben aan het N-VA-bestuur 
gevraagd om dit aan te passen, 
maar we krijgen geen gehoor...

ANPR  in  de Collegewijk

Adrian De Weerdt 
gemeenteraadslid CD&V

Mobiliteit

Oranjetipjes

De heraanleg van de Oude Godstraat 
werd al aangekondigd in 2014 . Anno 
2021 wordt dit dossier verschoven 
naar 2026 wegens niet prioritair. 
#verbrokenverkiezingsbelofte 

Jan Coninx, de oud-schooldirecteur 
van de gemeenteschool Andreas 
Vesalius is onze tweede officiële 
Edegemse ereburger na wijlen 
Lutgart Simoens. #proficiat 
#dikverdiend

Na een lange carriere van 42 jaar 
neemt Myriam Claus , directeur van 
het Woonzorgnetwerk Immaculata, 
afscheid en gaat ze op welverdiend 
pensioen.  #bedankt! #ookproficiat

De ganse site ‘Sint-Jozef Molenveld’ 
aan de Drie Eikenstraat-
Molenveldlaan is toe aan een nieuwe 
toekomstvisie. Het gaat om de kerk, 
feestzaal de Schrans, de turnzaal, 
pastorij…De parochie organiseert 
een enquete om de mensen te 
bevragen om deze visie mee uit te 
werken. Deze enquete is ook te 
vinden via edegem.cdenv.be/
deschrans  #bezinteergebegint

In mei 1946 werd de Edegemse CVP 
opgericht. Exact 75 jaar geleden dus.  
Edegem werd toen bestuurd door 
een gemeenteraad waarin de 
katholieken de meerderheid 
vormden. Willem Arts was 
burgemeester en werd bijgestaan 
door twee schepenen. In deze tijden 
van corona is een fysieke viering niet 
mogelijk, maar uitstel mag geen 
afstel zijn. #rodiumviering

De Doornstraat krijgt trouwens wel 
een heraanleg  mede omdat daar het 
nieuwe ecopark gaat 
k o m e n . # d e j u i s t e p r i o r i t e i t e n  
#wehebbenereentjedatgoedwerkt

Cultuur 

Waarom hier geen tijdelijke 
studieplekken?
De actieve VZW en vrijwilligerswerking van Huis Hellemans moest van het 
gemeentebestuur de baan ruimen om een privé-uitbating mogelijk te maken. 
De gemeente vond geen partner om mee samen  te werken. In tussentijd  staat 
Huis Hellemans dus leeg.  Er zou binnenkort tijdelijk de mogelijkheid gegeven 
worden aan Edegemse kunstenaars om hun werk tentoon te stellen. Op onze 
vraag om hier tijdelijke studieplekken in te richten voor de blokkende 
studenten, kregen we voorlopig een negatief antwoord. 
Een werkende VZW had natuurlijk nog beter geweest. 

Uit de gemeenteraad:
Op de gemeenteraad van april stond 
het gemeentelijk organogram 
geagendeerd. Volgens het N-VA-
bestuur ging het om niet meer dan de 
vertaling van het strategisch  plan van 
2 jaar geleden in cijfers. Als we die 
cijfers nauwer bekijken, dan gaat het 
hier weldegelijk  over veel meer. Zo 
krijgen we bijvoorbeeld in de 
toekomst een sportdienst zonder 
sportfunctionaris en een nieuw VTC 
zonder bibliothecaris. De 
polyvalente ploeg, essentieel voor 
o.a onderhoud van de gemeente, is 
ondertussen verder afgebouwd tot 
amper 11  personen in plaats van de 
voorziene 20 in 2019. Dat dit een 
impact heeft op het personeel en op 
de dienstverlening hoeven we u niet 
uit te leggen ?

CD&V Edegem heeft zich  altijd ingezet 
voor meer veilige schoolomgevingen. 
We ondersteunen dan ook het werk 
van de gemachtigd opzichters in onze 
gemeente ten volle.

Meer dan 30 jaar geleden startte een 
aantal vrijwilligers rond de school De 
Link  als gemachtigd opzichter aan een 
aantal  oversteekplaatsen.  Nu worden 
in heel Edegem meer dan tien plaatsen 
door g.o.'s bemand.

De nood aan versterking van het team 
is heel groot.  Het zou heel fijn zijn 
mochten meer jonge mensen, ouders 
van schoolgaande jeugd maar ook 

andere personen met bekommernis 
om veiligheid, zich af en toe een half 
uurtje kunnen vrij maken. Afspraken 
over moment en plaats worden in 
onderling overleg gemaakt. Na een 
korte opleiding door de politie wordt u 
al het nodige materiaal ter beschikking 
gesteld.

Als beloning krijg je steevast vele 
blije en dankbare gezichten van 
ouders en kinderen!
Meer info via Bart De Beuckeleer  
edegem@politiehekla.be

Zet u zich mee in voor de veiligheid 
van onze schoolkinderen?

Greet Marivoet
Gemachtigd opzichter

Veilig naar school


