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Proficiat Levensloop
Edegem!
Edegem toonde zijn hart op 11 en 12 oktober. 74 Vechters, 1 236 deelnemers, 43 ploegen en meer dan 60 000 euro
ingezameld voor de Stichting tegen Kanker.
Een enorme dank aan Pascale Swolfs, Patrick Van de Vorst en alle mede-organisatoren, de vechters, de schenkers en
vele andere vrijwilligers en deelnemers om dit evenement tot zo’n succes te maken. In april begon het als een stap in het
onbekende, maar wat een apotheose van sfeer en kameraadschap in het Fort 5!

Vrijetijdscentrum Edegem
De nieuwe bib van Edegem wordt dus een vrijetijdscentrum (VTC), een wegwijzer voor alle
vrijetijdsbeleving voor Edegem en omstreken. Alle medewerkers van bibliotheek, cultuur,
evenementen, jeugd en sport zullen er bij elkaar komen te zitten. En er moet ruimte zijn voor
allerhande kleine en grotere creatieve activiteiten, van workshops tot films en tentoonstellingen.
Leuk idee. Geen twijfel aan. En bovendien vonden we in de omschrijving
voor de ontwerpers ook alle wensen
terug die vooraf tijdens brainstormsessies waren geopperd.
Maar… volgens de cultuurschepen
moet het VTC een verhaal zijn voor
2040. Is er daarom niet iets te overhaast
te werk gegaan? Zijn er niet enkele
stappen overgeslagen? Toen de publieksbevraging begon, lag de nieuwe
locatie voor het VTC blijkbaar al vast.
Het moest en zou de tuin van Huis
Hellemans worden. Daarover was geen
inspraak mogelijk. Er was ook geen
voorafgaande analyse van de gevolgen
op mobiliteit en parkeerdruk, geen
discussie over de aanslag op de tuin. En
dus ook geen debat meer over eventu-

ele alternatieven.
Die alternatieven waren en zijn er wel
degelijk. Het Postgebouw aan de Drie
Eikenstraat komt binnenkort blijkbaar
vrij: ruimte genoeg voor gebouw en
parking. De gemeenteloodsen aan de
Heldenstraat in combinatie met het
leegstaande Berkenhof: wanneer alle
technische diensten verhuizen naar de
Prins Boudewijnlaan, ook volledig ter
beschikking. De site “Beirens” aan de
overzijde van de Strijderstraat (naast
’t Centrum): perfecte toegang vanuit
Strijderstraat en vanuit Doelveldstraat,
en met de reeds bestaande theaterzaal
Cartouche mogelijk een ideale synergie.
Na de vernieuwing van het gemeenteplein vroeg de Vlaamse Bouwmeester
om een visie op het volledige centrum

uit te werken. Dat doet het huidig
bestuur helaas niet. Het is een gemiste
kans dat alles moet wijken voor de
obsessie om absoluut voor 2018 een
nieuwe bib te realiseren.
De gemeentefinanciën lopen moeilijk,
zoals in vele gemeenten. Is het dan
niet bijzonder risicovol om nu kost
wat kost meer dan 3 miljoen euro uit
te geven? Ook wij willen op termijn
een nieuwe bib. Maar wij hadden liever
eerst grondiger studiewerk vooraleer in
spoedtempo 3 miljoen euro uit te geven
aan iets dat waarschijnlijk niet de beste
oplossing is.
Klaas Meesters
Gemeenteraadslid
klaas.meesters@cdenv2650.be

Rekening 2013 – het andere verhaal

Het nieuwe bestuur N-VA, VLD en GROEN praat er niet graag over. Na hun eerste jaar vertoont de
rekening 2013 een tekort van 5,9 miljoen euro of 22 %. Nooit lag dit tekort zo hoog. De financiële
situatie van de gemeente wordt bijzonder zorgwekkend.
Ongeveer 2 miljoen euro tekort is
afkomstig van een gebrekkige doorstorting van de personenbelasting. We
hopen dat dit bedrag in 2014 gerecupereerd kan worden. Een tweede oorzaak
is de wijze waarop de meerderheid
begin vorig jaar de financiering van de
investeringen van de vorige legislatuur
heeft afgehandeld. Een veel te grote
lening van 11 miljoen werd handig in
de bak van de voorgangers geschoven,
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maar deze beslissing weegt nu wel op
het tekort.
Verschillende andere beleidskeuzes
hebben ook een negatieve invloed
op het resultaat: de toelage aan het
OCMW steeg met 800 000 euro en de
personeels- en werkingskosten met een
groei van 700 000 euro zijn ook hoger
dan voorzien.
CD&V Edegem is zeer bezorgd over
de financiën van de gemeente Ede-

gem. Voor ons is het resultaat van
de rekening van 2013 een belangrijke
waarschuwing. CD&V Edegem zal de
financiële situatie van de gemeente dan
ook nauwgezet verder opvolgen en u
op de hoogte houden.
Koen Snyders
koen.snyders@cdenv2650.be
Bart Breugelmans
bart.breugelmans@cdenv2650.be

Schol in Hof Ter Linden
Beukenverdriet
Elk groen hart in Edegem bloedt. De
monumentale beuk in de tuin van Huis
Hellemans (ja, inderdaad toevallig daar
waar het nieuwe vrijetijdscentrum moet
komen) is ten dode opgeschreven.
Sinds dit voorjaar is de bladgroei fors
verzwakt. En vanaf september vreet
massaal Reuzenzwam aan zijn wortels.
Heeft deze oude strijder het opgegeven
toen hij de plannen voor het VTC heeft
gehoord?
Wim Verrelst
gemeenteraadslid
wim.verrelst@cdenv2650.be

Met Staminee Ter Linden mochten Edegemse verenigingen in het linker koetshuis
van het Kasteel Ter Linden deze zomer af en toe een “pop-up”-café openen. Een
beeld van de (voorlopig?) laatste editie. Binnenkort start de restauratie van beide
koetshuizen.

Bar-ON
Bar-ON - de pop-upbar van de Edegemse Parkavonden - kon je voorbije zomer
terugvinden in de binnentuin van jeugdhuis Het Varken. Drie zaterdagen was je
welkom voor een cava, wijn of heerlijke cocktail.

Jaarmarkt Edegem =
gegarandeerd feest
Jaarmarkt in Edegem betekent feest. Het eerste weekend van september trakteerden de Edegemse verenigingen en middenstanders
de bezoekers weer op de nodige natjes, droogjes en entertainement. Vrijdagavond bracht onze secretaris (DJ) Bart Meesters de
dansbenen al in beweging aan jeugdhuis Het Varken.
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Dromen over de toekomst van Edegem

Uitnodiging

Praatcafé
Beweging.Edegem nodigt u uit
op een praatcafé op maandag
24 november om 20 uur in de
Schrans.

In september kwamen de bestuursleden van CD&V Edegem een hele zondag
bijeen om te denken en te dromen. Hoe kan onze gemeente er uitzien in 2025?
Tientallen dromen kwamen naar boven over de Edegemnaars van de toekomst, en
over hoe deze dromen waar te maken.
Heb je interesse om mee te dromen? Stuur gerust een mailtje naar dromen@
cdenv2650.be

Gemeenteraadslid Klaas Meesters
komt spreken over een aantal mobiliteitsvraagstukken in onze gemeente en
onze regio: onder andere de R11bis en
het sluipverkeer in de Collegewijk.

Pieter Serrien tot slot, auteur van
‘Tranen over Mortsel’ en ‘Oorlogsdagen’, legt uit hoe de mensen in Edegem
en omstreken overleefden tijdens de
‘Grote Oorlog’ van ‘14-‘18.
Moderator van dit tooggesprek is Tom
Schellekens, pastor van de parochies
in Mortsel. Inkom gratis, er is geen
inschrijving nodig.

R11bis: kansrijk Ampersand-alternatief
Zoals u in een vorige editie van ons blad kon lezen, heeft CD&V-Edegem het
Ampersand-alternatief voor de R11bis ingediend, samen met CD&V Kontich,
Hove en Mortsel. Dit alternatief werd ondertussen in de beoordelingen als
“kansrijk” bestempeld. Het komt erop neer dat het Ampersand-alternatief in
de verdere procedure van het milieueffectenrapport in detail bestudeerd zal
worden.
Koen Snyders - koen.snyders@cdenv2650.be
Bart Breugelmans - bart.breugelmans@cdenv2650.be
Luc Neyrinck - l.neyrinck@telenet.be

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V-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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Wim Verrelst, energiespecialist van
CD&V, laat zijn licht schijnen over de
actuele problemen met de elektriciteitsvoorziening en het mogelijk afschakelen, en geeft een blik op de Belgische
energiemarkt.

