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Bezorgd
om zorg
in Edegem

Vlaanderen na de Staatshervorming
Info- en debatavond met Servais Verherstraeten,
Mia De Schamphelaere en Caroline Bastiaens
Donderdag 13 maart in zaal ’t Centrum, Osylei 43 Mortsel

Bezorgd om zorg in Edegem
Edegem is de meest vergrijsde gemeente van de provincie. Goed
nieuws voor al wie lang gezond actief kan blijven in zijn vertrouwde omgeving. Maar er is ook een grote groep mensen die minder
zelfredzaam zijn. De meest zorgbehoevenden kunnen terecht in
de goede handen van een woon- en zorgcentrum zoals Immaculata. De anderen hebben nood aan thuiszorg en hun vraag neemt
almaar toe. CD&V Edegem vindt dat het OCMW deze uitdaging
nog sterker moet aangaan.
We hebben in het verleden steeds thuiszorg ondersteund en uitgebouwd:
• Warme maaltijden aan huis voor iedereen die wegens handicap, ziekte of
ouderdom zijn maaltijd niet zelf meer
kan klaarmaken.
• Gezinshulp: hulp bij koken, boodschappen, persoonlijke hygiëne, …
• Poetshulp met dienstencheques of
via aanvullende thuiszorg.
• De minder mobielen centrale die
Edegemnaren met een beperkt
inkomen vervoert die zich moeilijk
kunnen verplaatsen.
• Het personenalarmsysteem dat alleenwonenden verzekert van onmid-

dellijke eerste hulp bij een ongeval
thuis, ook ’s nachts.
• De klusjesdienst voor kleine karweien
in en rond de woning.
• Het Centrum voor Kortverblijf dat
voor opvang zorgt wanneer bijvoorbeeld de mantelzorger korte tijd
afwezig zou zijn.
• Het dienstencentrum Den Appel
voor informatie en ontspanning,
maar ook voor hulp in het dagelijkse
leven. Het stimuleert zelfzorg via
gezonde voeding, beweging, valpreventie, enzomeer, en je kan er terecht
voor een warme maaltijd in gezelschap.

Een vrijwilliger aan het woord
Het woon- en zorgcentrum en het dienstencentrum kunnen niet
zonder de vrijwilligers. Dit vrijwilligerswerk is een uiting van solidariteit van de Edegemse gemeenschap naar ouderen en zorgbehoevenden.
Vrijwilligster Lizi Rumes: “Er zijn een
150-tal vrijwilligers aan de slag in Immaculata, sommigen al meer dan 20
jaar, waaronder ikzelf. Er zijn mensen
die dagelijks helpen bij de maaltijdbedeling. De begeleiding bij animatie vraagt
één namiddag in de week. Verder is
er nog de cafetariadienst, en ook de
toogdienst in Den Appel. Ikzelf heb
geen vaste dienst, maar spring in waar
nodig.”
Lizi is ook elders actief. Zo draagt ze
al jaren mee de actie “Kom op tegen
Kanker” in Edegem. En bij de Voedselbank is zij één van de 20 vrijwilligers.
Hierover moet haar nog iets van het
hart: “We zien bij de Voedselbank alleen mensen die naar ons gestuurd zijn
4

door het OCMW. Maar ik ben ik er van
overtuigd dat er vele mensen die hulp
kunnen gebruiken de drempel naar
het OCMW nog te hoog vinden. We
moeten - ook als CD&V - mee de verdoken armoede in onze eigen gemeente
opsporen en die drempel verlagen.”

CD&V Edegem betreurt daarom de
abrupte afbouw van de poetshulp. 11
poetshulpen werden in december naakt
ontslagen, terwijl er wel degelijk een andere aanpak mogelijk was die het tekort
kon wegwerken. Genoeg dienstenchequebedrijven in Vlaanderen bewijzen
dat dat kan.
Ook de klusjesdienst werd plots volledig geschrapt. Zonder dat de mensen
een ernstig alternatief wordt aangeboden, was dit opnieuw een weinig
doordachte maatregel.

Sociaal beleid
gaat breder
CD&V is ervan overtuigd dat de sociale
opdracht van onze gemeente ruimer
is dan de terechte aandacht voor onze
senioren. Iedereen heeft recht op een
volwaardig bestaan. Zo is het aantal
leefloners de voorbije jaren aanzienlijk
toegenomen, met als gevolg een groeiende toename van de kinderarmoede.
We moeten absoluut een veerkrachtige
lokale gemeenschap trachten te behouden om zulke schokken op te vangen.
Het OCMW moet hierom zorgverlening, ondersteuning en solidariteit als
waarden blijven vooropstellen.
Ook vragen we aandacht voor de verdere ondersteuning van de mantelzorgers. Zij moeten nu nog te veel diensten
aflopen en administratie doorwerken
om zorgbehoevende mensen thuis te
kunnen houden. Eén coördinatiepunt
met professionele begeleiding zou zeer
welkom zijn.

Infobeurs mobiliteit groot succes
Zowat 200 inwoners van Edegem en omgeving mochten we
verwelkomen op onze infobeurs
rond de mobiliteit in onze regio.
Velen uit nieuwsgierigheid, anderen om hun mening met ons
te delen.
De plannen voor de R11bis en ons
“Ampersand-alternatief ” stonden er
overzichtelijk op een tiental panelen
voorgesteld. Vlaamse Parlementsleden
Dirk de Kort en Caroline Bastiaens
gingen daarnaast met de aanwezigen in

discussie over de mobiliteitskwesties.
Ampersand-alternatief en 50
verzoekschriften ingediend
De voorbije maanden werkte CD&V
haar eigen alternatief uit voor de
R11bis: een geboorde tunnel onder de
R11 en E19, en op de plaats van de open afritten een groot rond punt (“ovonde”) om het plaatselijk verkeer en de
trafiek naar de A12 vlot uit te wisselen.
Dit Ampersand-alternatief werd op 14
februari ingediend bij de Vlaamse overheid. In de schrijfhoek van de infobeurs

kon iedereen een formulier ondertekenen met de vraag om nog meer de
impact op sluipverkeer, groene ruimte,
luchtkwaliteit en geluid in onze regio te
onderzoeken. Velen noteerden er nog
enkele opmerkingen bij. We hebben op
die manier eveneens 50 formulieren aan
de bevoegde instanties bezorgd.
Koen Snyders – gemeenteraadslid –
koen.snyders@cdenv2650.be
Klaas Meesters – gemeenteraadslid –
klaas.meesters@cdenv2650.be
Luc Neyrinck – 1ste opvolger –
luc.neyrinck@cdenv2650.be

200 mensen bezochten
de CD&V-mobiliteitsbeurs

Klaas Meesters
en Luc Neyrinck
leggen de laatste hand aan
het Ampersand-alternatief

Veiligheid in het fort?
N-VA en Groen kondigden in januari op de gemeenteraad aan
dat het fort 5 voortaan ’s nachts
niet meer gesloten wordt. Een
rechtstreeks gevolg van hun
besluit om alle parkwachters
per direct te ontslaan. CD&VRaadslid Wim Verrelst reageert
verbolgen.
“Toen ik in 2007 fortschepen werd,
kon ik met eigen ogen zien welke gevaren er tussen de vervallen gebouwen
en onverwachte diepten van het fort
schuilen. Ik had er jarenlang geravot
met de KSA, en de parkwachters waren
toen nog de boeman in onze ongebreidelde zoektocht naar avontuur. Maar
het fort is echt geen plaats om in het
donker op verkenning te gaan. Het is
een dubbel spijtige beslissing omdat de
laatste jaren de parkwachters bewust
meer ingeschakeld werden voor het
klein onderhoud in het fort. Vele nieuw

aangelegde paden en omheiningen zijn
daar een gevolg van. Er was nochtans
een CD&V-alternatief om het aantal
parkwachters af te bouwen zonder
ze af te schaffen. Dat hield nieuwe
sloten aan de poorten in die ‘s morgens
automatisch uit het slot zouden gaan. ’s
Avonds zouden ze nog steeds gesloten
worden na een controle van het fort
en in het weekend bleef er dan een aanspreekpunt voor de vele bezoekers en

verenigingen. Dat sloot perfect aan bij
de feedback op onze brede bevraging
over de toekomst van het fort in 2010
en 2011. Met een fuifzaal aan de fortrand gaat het voortaan leuk worden in
het fort tijdens de weekendnachten. En
wie zal de ochtend nadien de speeltuin
opruimen? Zowel omwille van de oude
gebouwen als de kwetsbare natuur is
hier iets doorgedrukt waar men later
spijt van zal krijgen.”
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Vlaanderen na de Staatshervorming

Met die zesde staatshervorming komt
het zwaartepunt definitief bij de deelstaten te liggen. Gezinsbeleid, woonbeleid, werkgelegenheid, fiscaliteit: de
Vlaamse besluitvorming zal voortaan
meer impact hebben dan de federale.
Ook het Vlaamse jaarlijkse budget zal
groter zijn dan haar federale evenknie.
Als Staatssecretaris voor Staatshervor-

ming zat Servais Verherstraeten in de
machinekamer bij de werkzaamheden
voor de zesde staatshervorming. Hij
komt in een scherpe analyse en met
anekdotes vertellen hoe de hervorming
tot stand kwam en welke gevolgen ze
heeft.
Mia De Schamphelaere werkte
als jong parlementslid al mee aan de
Schrikkelnota van Luc Van den Brande
in 1996 en de Vlaamse resoluties in
1999. Zij legt uit hoe de recente staatshervorming niet zomaar uit de lucht
kwam vallen, maar past in de lange
democratische geschiedenis van de
ombouw van het unitaire tot het confederale België.
Vlaams Volksvertegenwoordiger Caroline Bastiaens zal uitleggen wat de

nieuwe staatshervorming zeer concreet
zal betekenen voor onze gemeenten.
Een initiatief van de
CD&V-afdelingen Mortsel en Edegem
Donderdag 13 maart, ’t Centrum
Sint-Lodewijk, Osylei 43, Mortsel, 20 uur.
Inkom gratis. Breng gerust geïnteresseerde
vrienden en kennissen mee.

CD&V-senioren:

Geslaagde avond
met Katrien Schryvers
Op 23 januari luisterden de CD&Vsenioren geboeid naar de uiteenzetting
over erfenisrecht en successierechten
door Vlaams parlementslid Katrien
Schrijvers.

Quiz JONG-CD&V Edegem
Vrijdag 21 maart 2014
‘De Crypte’ (onder de Basiliek,
Hovestraat, Edegem)
Aanvang: 19u30 - start quiz: 20u
€ 20 per ploeg (4-6 personen)
Inschrijven via
jong@cdenv2650.be
of 0494 90 03 55

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
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.aarschot.cdenv.be

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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BHV. Drie letters joegen jarenlang de emoties de hoogte in.
Brussel-Halle-Vilvoorde moest
worden gesplitst maar zou
nooit gesplitst geraken, zei
men. Maar BHV werd gesplitst.
En BHV is maar één element
geworden van een veel ruimere
staatshervorming.

