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Bedankt Liliane
Welkom Ann

Op 31 december zette Liliane Trienpont een punt achter 26 jaar inzet
in de OCMW-raad. 12 jaar was ze OCMW-voorzitster. Liliane wordt
in de raad vervangen door Ann De Cleyn. Wie Ann kent, weet dat ze
ervoor zal gaan. Interview met beide dames op de middenpagina’s

In memoriam

Leo Tindemans

Op 3 januari namen we in de Basiliek afscheid van Minister van Staat en oud-burgemeester Leo Tindemans. “We moeten in het spoor van zijn visie blijven denken”, zei Herman Van Rompuy op de uitvaart. Net zoals Leo Tindemans destijds
voortbouwde op grote voorgangers, is zijn overtuiging voor velen een baken voor
de toekomst. (zie middenpagina’s).

Bedankt Liliane, succes Ann
Liliane Trienpont heeft de OCMW-diensten in Edegem mee doen
uitgroeien uit tot een professionele dienstverlening. Over haar
belangrijkste verwezenlijkingen laten we Liliane zelf aan het
woord.
Liliane: Toen ik pas voorzitster was,
moest er bespaard worden. Niet makkelijk. Eén van de vragen aan het personeel was om een half uur lunchtijd in te
leveren en dus de arbeidstijd te verhogen.
Ik heb heel lang aan de toespraak voor het
personeel gezwoegd. Maar achteraf kwamen twee vakbondsafgevaardigden mij
zeggen: “Voorzitter, wij gaan u helpen!”
We hebben toen inderdaad zonder staking
samen die moeilijke periode kunnen
aanpakken. Het heeft mij ook veel zweet
gekost om een Hoofd Maatschappelijk
Werker aan te stellen. Daarmee wilde ik de
sociale dienstverlening op een hoger niveau tillen. En de thuispoets-dienst was in
het begin zwaar verlieslatend maar konden
we via de dienstencheques tegen veel lagere kost blijven aanbieden. Tenslotte ben
ik ook fier op hoge kwaliteit in de werking
van het woonzorgcentrum. Daar heeft de
dynamische en vakkundige directie van
Myriam Claus heel veel mee te maken.

- Liliane, welke goede raad geef je Ann
De Cleyn mee?
Liliane: In de eerste plaats blijven kijken
naar het welzijn van de klant. Daarvoor
doe je het immers allemaal.
- Ann studeerde maatschappelijk assistent
en criminologie. Hoe kijkt zij aan tegen
haar aanstelling?
Ann: Ik begon mijn loopbaan als maatschappelijk assistente in het OCMW van
Kontich. De werking van een OCMW
is mij dus niet vreemd. Daarna werkte ik
jarenlang voor mensen met een beperking.
Hun noden liggen mij nauw aan het hart.
Ik ben heel dankbaar dat ik de OCMWraad mag vervoegen, al weet ik dat Liliane
opvolgen een zware opgave zal zijn. Haar
kennis en ervaring waren van onschatbare
waarde binnen de raad.
Ann: Wat wil je bereiken?
Ann: Ik hoop dat we verder blijven streven naar een gemeente waarin alle gezin-

40 jaar Vrouw en Maatschappij
CD&V Edegem vierde mee 40 jaar V&M, de vrouwen-beweging
van CD&V. In die 40 jaar hebben vrouwen een hele weg afgelegd.
40 jaar geleden was 27 % van de
vrouwen aan het werk, nu 66 %. Er
zetelden er nog geen 3 % vrouwen in
het parlement, nu ruim 40 %. Vrouwen
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verdienden 43 % minder dan mannen,
nu 9 %, toch nog. Maar het werk is
niet af. V&M blijft gaan voor nieuwe
doelstellingen:

nen zich thuis kunnen voelen. Daar zet ik
me bij de Gezinsbond en de gezinsraad
ook voor in. En zonder twijfel blijft de
vergrijzing een belangrijk aandachtspunt.
Thuiszorg op maat, toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer en ondersteuning van mantelzorgers: dat zijn punten
waar ik extra wil op letten. Maar in de
eerste plaats wil ik oprecht en onbevangen
luisteren naar de noden en behoeften van
iedereen.
Veel succes Ann! Zo te horen volg je de
wijze raad van Liliane op!

• eerlijke verdeling pensioenrechten
binnen een koppel met compensatie
voor de partner die omwille van zorgtaken minder uit werken ging;
• een samenleving die bij geweld binnen het gezin meer hulp verleent
voor het ganse gezin;
• meer kansen op de arbeidsmarkt voor
herintreedsters en 55-plussers met
terugkeerstages bij de VDAB en een
vormingsrecht voor oudere werknemers;
• werkbaar werk met een onderhandelingsplicht voor de sociale partners
over gezinsvriendelijke jobs;
• solidariteit met vrouwen wereldwijd:
bestrijding van mensenhandel, seksuele exploitatie en kindhuwelijken.

De granieten overtuiging
van Leo Tindemans
Wouter Beke sprak van een granieten visie van Leo Tindemans op
mens en samenleving, politiek, democratie en de grondwet. Zijn
overtuiging blijft inderdaad een krachtige inspiratiebron.
Twee grondhoudingen droeg Leo Tindemans zijn hele publieke leven mee.
De eerste was de christendemocratie.
Een politieke gedachte die uitgaat van
de unieke waarde van elke persoon.
Niet als een vrij atoom met zijn eigen
genot en gewin op de eerste plaats. Niet
als deling van één miljoen mensen gedeeld door één miljoen. Wel als persoon
in het centrum van verbanden: gezin,
familie, buurt, parochie, gemeente,
streek, werk, volk, land, Europa en de
wereld. We zijn niet alleen op de wereld.
We zijn open mensen, niet opgesloten
in een natie of staat. Personen met een
open geest en open hart zijn kinderen van de hoop, gedreven door een
blijde boodschap. Dat sloot nauw aan
bij Leo’s christelijke visie op mens en
maatschappij.
De tweede was de Europese eenmaking: “De meest genereuze politieke
gedachte van de twintigste eeuw”. Van-

daag, in tijden van eurotwijfel, klinkt dat
vreemd, maar dat is omdat men de kern
van de zaak, Europa als vredesproject,
niet meer ziet. Was de Unie er honderd
jaar geleden al dan waren er geen twee
wereldoorlogen geweest. Vandaag is er
oorlog ten oosten en ten zuiden van
de Unie, maar niet in de Unie. Leo
Tindemans bestudeerde de kunst van
de diplomatie: door dialoog conflict
vermijden of oplossen. Zijn hele leven
bleef hij verzoening nastreven, tussen
mensen, tussen taalgroepen, tussen staten. Hij geloofde dat we de wereld beter
kunnen maken voor alle mensen door
voorwaarden te scheppen om samen
welvaart te vergroten.
Leo wilde tussen mensen vertoeven
als steun voor hun inzet. Zo toonde
hij veel respect voor verenigingen en
vrijwilligers, ook in Edegem. Als geen
ander kon hij mensen moeilijke politieke processen uitleggen. Hij kon de

mensen deelgenoot maken van de grote
politiek. Dat kon hij alleen omdat voor
hem mensen echt belangrijk waren.
Hij kon met iedereen in gesprek gaan,
een gevoel van eigenwaarde geven. Hij
waardeerde kinderen en ouderen, mannen en vrouwen, arbeiders en studenten, middenstanders en landbouwers.
Hij gaf elkeen de moed om een essentiële bijdrage voor de gemeenschap
te leveren.
Ware christendemocratie.
We zijn dankbaar dat Edegem de gemeente van Leo Tindemans mocht zijn.
Zijn christendemocratische waarden
dragen we mee verder in de toekomst.
U kan de afscheidsredes van Herman Van
Rompuy, Thomas Tindemans, Wouter Beke,
Koen Snyders en Mia De Schamphelaere lezen
op www.cdenv.edegem
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Ecopark
CD&V Edegem voerde op 8
november een ludieke actie aan
het ecopark en stelde de nieuwe betaalregeling aan de kaak.

Het schepencollege reageerde er maar
verzuurd op. Maar al bij de aankondiging
in december 2013 maakten wij onze
bezwaren kenbaar. Van vele mensen
kregen we ondertussen steun.
De huidige regeling met hoge papiercontainers in een hoek is een achteruitgang. Het groenafval doen betalen
via weegbrug tegen maar 1 cent per kg
en een vrijstelling van een ton per jaar
brengt niks op en komt dus neer op een
pestmaatregel.
CD&V legde een alternatief voor waarin
groenafval en papier terug op de oude
plaats aan de oprijhelling zouden komen,
niet betalend. We wachten af.

Nog een voorstel. Als de nieuwe weegbrug voor zoveel soorten afval moet dienen (geen enkele wet verplicht dat), hou
dan tenminste hoeveelheden onder de
5 kg gratis. Stuur mensen niet twee keer
over de weegbrug voor twee bakstenen
of een glazen ovenschotel. De brug kan
kleine hoeveelheden toch niet wegen.
Gewoon kwestie van gezond verstand!

De waterfactuur bestaat uit drie componenten: de prijs van het
drinkwater, een bijdrage voor de gemeentelijke rioleringen en een
bijdrage voor de waterzuivering (bovengemeentelijk).
Het gemeentelijk aandeel bedraagt bij ons 39 %. Een gezin met een gemiddeld verbruik
betaalt sinds kort 231 euro/jaar alleen voor de gemeentelijke rioleringen. Anderhalf jaar
geleden was dit nog maar 134 euro/jaar.
CD&V is niet tegen het principe dat de vervuiler betaalt. Maar de “vervuiler” moet dit
weten. En het moet duidelijk zijn waarvoor dit geld dient. Op beide vlakken gaat het
gemeentebestuur de mist in. Zo is men er na meer dan twee jaar bestuur nog altijd niet
in geslaagd een betrouwbaar meerjarenplan voor de rioleringen te maken. De laatste stijging is nog nergens verantwoord geweest. Wij vragen dat deze prijsverhogingen stoppen!

Uit de gemeenteraad
Er gebeurt heel wat op de gemeenteraad die u van de meerderheid nooit zal horen.
Wist u bijvoorbeeld dat?
• de nieuwe OCMW-begroting met
haken en ogen aan elkaar hing en ze
na onze vragen op de raadscommissie van december uit pure schaamte
van de agenda werd gehaald?
• De OCMW-voorzitster toen fouten
in de begrotingstabel wou verzwijgen
terwijl het om essentiële cijfers ging?
• niemand van N-VA, Groen en VLD
die fouten had opgemerkt en dus
noch het schepencollege, noch hun

raadsleden hun documenten hadden
bekeken?
• de gemeenteraad van oktober doorging zonder burgemeester Metsu en
voorzitter Muyters? “Professioneel
verhinderd”. Wie ging er ook al weer
voltijds burgemeester zijn?
• de heraanleg van de Hovestraat ook
twee keer op de gemeenteraad moest
komen door gebrekkige voorbereiding van de schepen?
• de Edegemse waterfactuur al twee
keer verhoogd is door een extra
gemeentelijke heffing? In juni 2013
en januari 2014. Een stijging van 72
% op anderhalf jaar tijd, maar geen
enkele keer aan u medegedeeld.

Sfeerloze
kerstdagen in
Edegem
Terwijl er alsmaar meer gemor te
horen was over de afwezigheid van
“voltijdse” burgemeester Metsu op vergaderingen, beleefde Edegem sfeerloze
kerstdagen. Er werd wel heel drastisch bespaard in de kerstverlichting.
We hoorden een uitleg over mogelijk
stroomtekort als reden. Maar waarom
kon het in de buurgemeenten dan wel
zo veel feestelijker?
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