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R11bis: Stad probeert verkeer
naar de rand te duwen
Keerlus tussen Wilrijkstraat en
Pieter Van den Bemdenlaan ?
Op- en afrit aan Boniverlei ?
Zandbergen worden verkeersknoop ?
Meer op de middenpagina’s.

keerlus

knooppunt
verbinding A12-E19

op/afrit Boniverlei

Bekkenbodem
Bangelijk
Belangrijk!
Een “BBB”-workshop georganiseerd
door Vrouw & Maatschappij op 28 november.
Meer info op de laatste bladzijde.

Stad duwt ringverkeer naar Edegem
Eind september werden de nieuwe plannen voor de R11bis voorgesteld. Terwijl het gemeentebestuur van Edegem (NVA-VLDGROEN) leek te slapen, voegde Stad Antwerpen slinks enkele
voorstellen toe die voor Edegem totaal onaanvaardbaar zijn.
Het masterplan 2020 voorziet om de
ring rond Antwerpen te sluiten (Oosterweelverbinding). Daarnaast moet
een nieuwe A102 het rondpunt van
Wommelgem verbinden met Merksem.
En aan de zuidkant daarvan komt er
onder de Krijgsbaan (R11) een tunnel
tot aan de E19, de R11bis. Deze R11bis
zou ter hoogte van de Craeybeckxtunnel aansluiten aan de E19. Het verkeer
vanuit de E313 (Boudewijnsnelweg)
krijgt zo een tweede verbinding richting
E19 en omgekeerd. Zo was toch het
compromis dat de Vlaamse regering
sloot in 2010.
Antwerpen voegde echter nu twee
nieuwe varianten toe die véél verder
gaan. Voor de stad Antwerpen moet de
R11bis aan de Craeybeckxtunnel ook
het verkeer van en naar de Stad verwerken, en niet alleen dat van en naar
Brussel. Doel: zoveel mogelijk verkeer van de stad wegduwen. Voor die
extra verbinding bleek er echter geen
plaats te zijn aan de aansluiting met de
Craeybeckxtunnel. En zo komen plots
twee alternatieven op de proppen die
Edegem in het hart raken: een keerlus
aan de Wilrijkstraat, en het spook van
de Grote Ring dat terug opduikt langs
de Edegemse Beek.
Een keerlus tussen Wilrijkstraat en Pieter van den Bemdenlaan?
Om de bedoeling van de stad toch
mogelijk te maken, komen ze nu met
een gigantische keerlus op de E19
aan het UZA, net ten noorden van de
Drie Eikenstraat. Wie vanuit de R11bis
richting Antwerpen wil rijden, zal
dan op de E19 even richting Brussel
moeten rijden, tot aan de keerlus en
daar terugdraaien naar de Craeybeckxtunnel. Gevolg: meer verkeer, langs
beide zijden van de E19 minstens één
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Keerlus

oprit + afrit
extra rijstrook, en een hap uit de aarden
geluidswal tot bijna tegen de tuinen
van de Pieter Van den Bemdenlaan. En
bovendien nog een volledige op- en
afrit ook.
Dit plan zou verregaande gevolgen
hebben voor het nu reeds door geluidsoverlast fel geplaagde Molenveld. Een
officiële op- en afrit zal de drukke Drie
Eikenstraat totaal verzadigen en nog

meer verkeersonleefbaar maken. En de
Wilrijkstraat die nog maar pas ontlast is,
krijgt terug de volle laag.
Een nieuw tracé voor de R11-bis?
Een alternatief voor de complexe
oplossing van de keerlus, is het idee van
een geboorde tunnel vanaf de luchthaven van Deurne onder Mortsel en
Edegem door. Net ten zuiden van Edegem zou deze op het oude tracé van de
Grote Ring uitkomen. De autostrade
zou een op- en aftrit krijgen op het
einde van de Boniverlei.
Die oprit zou nog meer verkeer vanuit
de ruime omgeving naar Edegem
zuigen. Voor de leefbaarheid van
Buizegem en het Edegemse centrum
wordt dit alternatief zonder meer een
verschrikking.
De snelweg sluit bovengronds aan op
de E19 aan de Zandbergen. De natuur- en recreatiezone die we vorig jaar
eindelijk door de Vlaamse Regering ter
beschikking kregezn, wordt dus één
groot verkeersknooppunt.
CD&V-Edegem vindt deze voorstellen en de passieve houding van het
gemeentebestuur onaanvaardbaar. De
Edegemse burgemeester vertelde in de
krant dat hij nog maar enkele dagen op
de hoogte was van de plannen van zijn
Antwerpse partijgenoten. Zijn collega
uit Hove wist zelfs helemaal van niets.
Officieel gaat het nog maar over alternatieven in een plan-MER. Maar toch
verandert deze denkpiste het ganse
debat. Het publiek maken van deze
voorstellen is het begin van een sluipende besluitvorming. Waakzaamheid

2x2 rijstroken
op/afritten

Tunnel

Uit de gemeenteraad - het andere verhaal

Edegems Taalatelier (ETA)
is dus absoluut geboden !
1. Waarom werden deze plannen wel
in Morstel, Merksem en Wijnegem aan
de bevolking voorgesteld en niet in
Edegem?
2. Het scenario van de keerlus tussen
Wilrijkstraat en Pieter van den Bemdenlaan vinden wij te gek voor woorden.
Dit scenario had de tekentafel niet
mogen verlaten!
3. Een op- en afrit aan de Boniverlei
zou veel extra verkeer aantrekken en
een complete ramp zijn voor Buizegem
en Edegem Centrum.
4. Waarom de Zandbergen opofferen
voor een verkeerswisselaar als de op- en
afrit van Kontich op minder dan 2 km
ligt?
Toen CD&V Edegem destijds het debat over de mobiliteit in onze omgeving
startte, ging het over het bestrijden van
sluipverkeer. Wat we nu voorgeschoteld
krijgen is het omgekeerde. Het wordt
de hoogste tijd dat het nieuwe gemeentebestuur meer aandacht schenkt aan
dit onderwerp.
Voor ons is het duidelijk: deze plannen
kunnen niet. Wij zullen ze alvast scherp
blijven opvolgen om te waken over de
leefbaarheid van onze inwoners, onze
wijken en onze gemeente!

In juni stelde de nieuwe bestuursploeg
plots voor om het Edegems Taalatelier
per gemeenteraadsbeslissing direct te
sluiten. De leerkrachten van het ETA
en de honderden cursisten waren totaal
verrast. Velen waren reeds ingeschreven voor het volgende schooljaar. Over
een mogelijke sluiting was er met hen
geen woord gerept. Door de massale
opkomst van ETA-cursisten op de
gemeenteraad en met de druk van de
CD&V-fractie in haar nek, zag het schepencollege haar vergissing in, en besliste
ze om de sluiting met een jaar uit te

stellen. Vanaf dan volgde een wollig
verhaal. De burgemeester probeerde de
beslissing te verdedigen door te spreken
over een zoektocht naar “een positieve
oplossing”. De schepen pronkte echter
al met de besparing. Met foute cijfers
trouwens, omdat de cursus “Nederlands
voor anderstaligen” wel wordt voortgezet. Van respect gesproken ! Als dit
een voorbode is van hoe het nieuwe
bestuur omgaat met waardevolle initiatieven, houden we ons hart vast.
Mia De Schamphelaere
Gemeenteraadslid

Een blinde verhoging van de waterfactuur
In juni werd ook de prijs van het drinkwater in Edegem fors verhoogd. Het
gemeentebestuur gaat immers extra rioolbelasting heffen, zowat 2 miljoen euro tot
2018. CD&V protesteert niet tegen het
principe van de heffing op zich, want versleten riolen moeten vervangen worden
en er liggen nog enkele moeilijke projecten op de plank tegen wateroverlast.
Die hebben we zelf mee in gang gezet.
Maar het schepencollege kon geen deftig
financieel meerjarenplan voorleggen
voor de extra belasting, en weigerde zelfs
hierover in debat te gaan. We weten dus

niet waarvoor het bijkomend geld juist
zal gebruikt worden. We vermoeden dat
getracht wordt om enkele prestigeprojecten te financieren (Kerkplein, Oude
Godstraat ?). Bovendien beslisten ze dat
de rioolbelasting voortaan automatisch
meestijgt als de Vlaamse Regering het
plafond verhoogt. Op die manier zet het
schepencollege de gemeenteraad buitenspel. Ze legt geen verantwoording meer
af voor nieuwe belastingverhogingen! Is
dit de nieuwe democratie?
Wim Verrelst
Gemeenteraadslid

Gemeentefinanciën: geen reden tot paniek
CD&V hield in Edegem de financiën steeds nauwgezet op orde. Dat
bewijzen de cijfers en werd nog eens
bevestigd door de huidige schepen van
financiën. CD&V heeft een spaarpot
achtergelaten van meer dan 20 miljoen
euro, waarvan zowat 13 miljoen euro
cash, om eventuele magere jaren te
doorstaan. De afgelopen jaren volgden
we nauwgezet een strak meerjarenplan
voor onze uitgaven en konden toch
mooie projecten realiseren. We drongen de personeelskosten terug door te
sleutelen aan de efficiëntie van de gemeentelijke diensten. De aankoop van

Hof Ter Linden eind 2011 was de enige
afwijking op het financieel meerjarenplan. Alle Edegemse partijen gingen er
toen mee akkoord dat dit de beste optie
was voor het domein. CD&V Edegem
heeft de nieuwe bestuursploeg dus alles
in handen gegeven om Edegem financieel gezond te houden én om verder
te investeren. De enige voorwaarde is
verstandig bestuur. Wij volgen het voor
u nauwlettend in het oog!
Koen Snyders
Gemeenteraadslid

Meer info op edegem.cdenv.be
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Onderweg in Edegem

Innesto
Wouter Beke wou meer dan
30 000 mensen mee laten nadenken over de inhoudelijke
vernieuwing “Innesto”. In
Edegem discussieerden we
uitgebreid over wonen, mobiliteit, zorg en het onderwijs
van de toekomst.

Jubilieum
Edegem is een gezonde
gemeente om te wonen. Dat
bewijzen ere-burgemeester
Jan van de Kerkhof en
echtgenote Margriet, 90 ondertussen en onlangs 65 jaar
getrouwd!

Weekend
De ganse CD&V-fractie trok
erop uit naar de kust. Samen
nadenken over Edegem was
de opdracht. En tussendoor
even uitwaaien.

Bekkenbodem Bangelijk
Belangrijk
Onder het motto “vijftig tinten gezond” start Vrouw &
Maatschappij Edegem met een aantal informatiesessies. De
eerste gaat over bekkenbodemtraining. Vergis je niet: dit is
belangrijk voor alle leeftijden!
OCMW-raadslid Evy Van Heurck is zelfstandige kinesiste met 15 jaar ervaring, en al 7 jaar
gespecialiseerd in bekkenbodemrevalidatie. Zij zal de verschillende functies van de bekkenbodem
uitleggen, en vooral veel praktische tips meegeven om direct mee aan de slag te gaan.
De aanwezigen krijgen ruimschoots de gelegenheid tot vragen stellen.
Iedereen (m/v) is welkom op donderdag 28 november om 20 uur in zaal De Basiliek –
Hovestraat. Inkom 5 euro, inbegrepen drankje en goody-bag.
Als aanwezigheidsprijs verloot Vrouw & Maatschappij een bekkenbodemtraining in Evy’s
eigen praktijk.

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V#goedgezind
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Wim Verrelst
(wverrelst@cdenv.be)
www.edegem.cdenv.be
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Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Jaarmarkt
Jaarmarkt 2013: prachtig
weer, veel volk en een gezonde mix van tradities en
vernieuwing. Het blijft een
topper in Edegem, mede
dankzij de gezonde impulsen
van de voorbije jaren.

