
Jouw lidmaatschap start hier. 

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik ontvang graag de infobrochure van CD&V

Dhr

Stuur deze info terug naar: CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel  
of naar info@cdenv.be of bel naar 02/238 38 11.

Mevr Voornaam

Naam

Straat

Postcode

Tel.

Gemeente

E-mail

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor 
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van 
30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

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

Volg ons op
www.facebook.com/cdenvedegem

Nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Raf Terwingen
Wetstraat 89 - 1040 Brussel

Allerbeste wensen 
voor 2022

Vanwege CD&V Edegem wensen we 
iedereen een fantastisch jaar en 
hopen we dat iedereen in familiekring 
of met vrienden Kerst en nieuwjaar 
goed en veilig heeft kunnen vieren!

De afgelopen maanden heeft de 
politieke actualiteit in Edegem niet 
stilgestaan. In deze editie van ons 
Huis-aan-Huisblad brengen we enkele 
actuele onderwerpen.
Hebt u zelf ideeën of suggesties om 
van  Edegem een mooiere, warmere 
gemeente te maken, spreek ons 
gerust aan!

Edegem
Huis-aan-huisblad voor de inwoners van Edegem
januari 2021 #dichtbijjou

cdenvedegem cdenvedegem cdenv_edegem

Annick De Jongh
Voorzitter CD&V Edegem

Vanaf begin  januari betalen we nu ook 
onze GFT per kilo (DIFTAR-systeem). 
Net zoals we al een aantal jaardoen 
voor het restafval. Onder het motto: 
'De vervuiler betaalt'. Tegelijkertijd 
wordt uw personenbelasting wel 
verlaagd met 0,2%. Eerlijk en correct? 
Wij vinden alvast van niet. 

De belastingverlaging via de 
personenbelasting zal voornamelijk 
ten goede komen aan de hoogste 
inkomens. Daarbij komt nog dat het 
systeem niet verplicht wordt. De burger 
die kan composteren, hoeft niet in het 
systeem te stappen. De Edegemnaar 
met tuin die composteert zal enkel de 
belastingverlaging voelen, niet de 
verhoging. Inwoners van 
appartementen, die niet kunnen 

composteren, worden eigenlijk 
verplicht om in het  systeem te stappen. 
Ze kunnen hiervoor niet meer terecht 
op het containerpark. Hen wordt een 
belasting opgedrongen, die anderen 
kunnen omzeilen. Burgers met een laag 
inkomen zullen deze verlaging van de 
personenbelasting nauwelijks voelen.

Invoering van  nieuwe  groen-
containers met een vast bedrag per jaar 
zoals voorheen, had ook een 
mogelijkheid geweest. Dit systeem 
wordt zo toegepast  in andere regio's . 
Ongenuanceerd  uitgedrukt : in Edegem 
word je tegenwoordig extra belast als je 
veel groenten en fruit eet. Een zeer 
absurde beslissing.

Extra belast worden op het 
eten van groenten en fruit?
Dit is vandaag de dag in 
Edegem het geval.

Vanaf 1 januari invoering belasting 
op GFT

Gemeentebestuur voert asociale belasting in 

Bart Breugelmans
fractieleider CD&V

Afvalbeleid



Wereldlichtjesdag

 Zoals de afgelopen jaren herdachten we op de tweede zondag van december alle 
overleden kinderen met een bescheiden ceremonie op de kinderbegraafplaats. 
Over de hele wereld  worden dan  lichtjes aangestoken. Ieder lichtje is een verhaal 
van liefde. We steken samen lichtjes aan en delen samen het verdriet. Nadien kon 
er nagepraat worden bij een heerlijke kop  verse soep. 

Vorige zomer ontstond terechte 
bezorgdheid bij de bewoners van 
Patronaatstraat en omgeving over de 
aanleg van padelvelden op de 
terreinen van tennisclub De Dreef.

Zonder enig overleg met de buurt 
had het gemeentebestuur hiervoor 
een vergunning gegeven,  
niettegenstaande een negatief 
advies van de  omgevingsambtenaar. 

Zowel geluidsoverlast als 
mobiliteitproblemen baarde de 
buurtbewoners grote zorgen.  
Beroep  bij de deputatie van de 
provincie werd ingediend. Net voor 
de hoorzitting werd de aanvraag 
door de eigenaar ingetrokken. 

Samen met de buurt hopen we dat 
men inziet dat padelvelden 
aanleggen, zonder inspraak, vlakbij 
woningen geen goed idee is. 

Padel De Dreef

Sinds oktober vorig jaar kunnen enkel 
nog vergunninghouders permanent 
door de Collegewijk (kruispunt de 
Roorestraat - van der Weydenstraat) 
rijden. Deze beslissing is door het 
bestuur genomen om het vele 
sluipverkeer in de collegewijk aan te 
pakken.

In ons vorig Huis-aan-Huisblad (nog 
online na te lezen)  kon u ons standpunt 
hierover al uitgebreid lezen:  wij zijn 
voorstander van de camera, oneens 
met de uitwerking van het bestuur. 

Op 3 januari is deze omstreden 
maatregel voor de eerste keer 
geëvalueerd en bijgestuurd op basis 
van tellingen. Binnenkort kan iedereen 
terug tijdens de weekends door de 
Collegewijk rijden. 

Of deze bijsturing voldoende is,  valt 
nog af te wachten. De grootste 
problemen stellen zich momenteel 

tijdens de ochtend en avond-spits in de  
Drie Eikenstraat en Hovestraat met een 
enorme toename van drukte. Wij hopen 
dat iedereen inzage krijgt in het 
cijfermateriaal dat er verzameld is. 
Alleen zo kan je een goede analyse 
maken en tot een gedragen oplossing 
komen.

We stellen jammer genoeg nog steeds 
vast dat  een Edegemnaar, wonende in 
het centrum of op het Molenveld, die 
door de Collegewijk rijdt, nog steeds 
wordt bestraft tijdens de weekdagen. 
Dat is volgens ons niet logisch. Wij 
blijven ervan overtuigd dat doorgang 
voor alle Edegemnaren de allerbeste 
manier blijft om sluipverkeer te weren 
uit de collegewijk zonder de overlast te 
verschuiven naar de rest van Edegem.

Het volgend evaluatie-moment staat in 
mei gepland. Wij volgen dit dossier van 
zeer nabij op in de gemeenteraad.

Wij hopen dat iedereen inzage 
krijgt in het cijfermateriaal dat 
er verzameld is. Alleen zo kan je 
tot een tot een gedragen 
oplossing komen. 

 ANPR in de Collegewijk 
Na de eerste evaluatie: terug doorgang in het weekend

Adrian De Weerdt
gemeenteraadslid CD&V

Mobiliteit 

Oranjetipjes

Samen het nieuwe jaar inzetten? Dat 
kan, coronaproof op het 
middenplein van Hof Ter linden op 
TOOST!  (29 januari) of op de 
nieuwjaarsdrink van de gemeente 
(30 januari)  #wijzullenerzijn #totdan 

Het lokaal opvanginitiatief voor 
individuele asielzoekers werd zonder 
enige aankondiging of overleg met 
het federale niveau geschrapt. Een 
decennia lange traditie van 
solidariteit wordt in onze gemeente 
gemakkelijkheidshalve afgeschaft.  
#Theofaalde #koudedegem

Tijdens de vorige blokperiode zetten 
onze jongeren mee hun schouders 
onder studieplekken in Hof ter 
Linden, met succes. Deze en de 
volgende blokperiodes is dit nu 
structureel mogelijk in het  
vrijetijdscentrum    Kruispunt 
#successmetdenblok #vtc

Op zoek naar een veilige en droge 
plaats om uw fiets te stallen en kan u 
er maar geen vinden? Wij vroegen op 
de gemeenteraad om een extra 
inspanning te doen op het vlak van 
goede fietsenstallingen en het 
gebruik van fietsboxen te promoten. 
Aanvragen van een fietsbox kan je via 
edegem.be/fietsbox-in-je-straat  
#fietsbox #koningfiets

Het project om in Edegem met 
camera's op vuilniswagens om 
sluikstort op te sporen is 
ondertussen negatief geëvalueerd 
en afgevoerd. #smartcities 
#wiezoektdievindt

Na de gemeenteraad van december 
is de VZW van Huis Hellemans finaal 
ontbonden. Ondertussen zet het 
bestuur, ondanks vele negatieve 
adviezen, de zoektocht naar een 
privepartner onverminderd voort. 
#oogkleppen

Wanneer u dit leest, is het nieuwe jaar 
net aangevat. Dagen waarop het nog 
snel donker wordt, 
coronamaatregelen stokken in de 
wielen steken, en we veel hebben aan 
het gezelschap van vrienden, familie 
en al diegenen die we lief hebben. We 
evalueren graag met u het 
ondertussen 3 jaar durende N-VA-
beleid in Edegem.

Tijdens de verkiezingen van oktober 
2018 stemden 51,4% van de 
Edegemnaars op N-VA. De partij kreeg 
een sterk mandaat en de 
verwachtingen waren dan ook 
torenhoog. Helaas werden deze niet 
waargemaakt - integendeel.

Een besparingsdrang woedde – en 
woedt nog steeds – door onze 
gemeente. Het N-VA-bestuur slaagde 
erin maar liefst de helft van het 
personeel de laan uit te sturen 
(bijvoorbeeld ook de groen- en 
onderhoudsdienst). U zult het 
ongetwijfeld wel hebben gemerkt: het 
onderhoud van straatgroen, onkruid 
en de parken gebeurt heel slecht, en 
veel te laat. Openbare vuilbakken 
worden weggehaald en de resterende 
puilen uit. Ook de huisvuilophaling 
werd uitbesteed: we zien meer en meer 
late of foute ophalingen. Bovendien 
wordt de ophaling van GFT betalend, 
en discrimineert deze 
appartementsbewoners die niet 
kunnen composteren. (meer hierover 
op de achterpagina) Verder werd ons 
goed functionerend ecopark 
geprivatiseerd en zal het verhuizen om 
plaats te maken voor een parking. Ook 
de kinderopvang, de poetsdienst, de 
uitleendienst, Rock Edegem, Hangar 
27, Huis Hellemans en zelfs de 
schuldhulpverlening voor de 
allerzwaksten werden 
geprivatiseerd…

Vele voet- en fietspaden zijn in (zeer) 
slechte staat en worden maar niet 
aangepakt. De grote verkeersaders 
(Drie Eikenstraat, Oude Godstraat) 
staan zelfs niet op de planning. 
Kostbare groene zones worden verder 
aangesneden en verkaveld, zoals 
bijvoorbeeld de disproportionele 
Elysia-torens en de verkaveling aan de 
Heihoefseweg. In Hof ter Linden moet 
een parking komen die de 
zomerlindendreef aantast en het 
dorpsgezicht schendt. 

Last but not least: het N-VA-bestuur 
voerde ANPR-camera’s in de 
Collegewijk in en gaf enkel een 
doorgangsvergunning aan de 
wijkbewoners. Waarom niet gewoon 
alle Edegemnaren doorgang geven, 
wetende dat de overgrote 
meerderheid van het sluipverkeer van 
buiten Edegem komt? En wat met 
mantelzorgers, dichte familieleden, 
verenigingen actief in het Fort, en 
leveranciers?

Kortom: N-VA voert helaas al 3 jaar een 
kil beleid. Was dit waar u op stemde 3 
jaar geleden?  Vanuit CD&V blijven we 
het beleid van kortbij opvolgen, en 
formuleren we in de gemeenteraad 
telkens evenwichtige en duurzame 
alternatieven.

Vanuit CD&V blijven we het 
gevoerde beleid van kortbij 
opvolgen, en formuleren we in de 
gemeenteraad telkens 
evenwichtige en duurzame 
alternatieven

3 jaar kil N-VA beleid: een balans
Ondoordachte besparingsdrang woedt door onze 
gemeente

Ann De Cleyn
Adrian De Weerdt 
Bart Breugelmans
CD&V fractie 
gemeenteraad  

Politiek


