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Wij komen naar je toe
»

EDEGEM



Een verhaal 
schrijf je 
samen met 
iedereen  

Bart 
Breugelmans



Ons verhaal is 
jullie verhaal. 
»
Beste inwoner van Edegem,

De afgelopen maanden hebben wij ons verhaal 
voor Edegem verder uitgewerkt. Met dit 
bezoek willen we horen of we jullie 
bezorgdheden juist hebben opgevangen. 
Sluiten onze antwoorden aan bij jullie 
verwachtingen?
Aan een aantal punten willen we bijzonder 
aandacht schenken. We hebben er altijd al op 
gewaakt dat Edegem een gezonde 
woongemeente blijft met veel groen. Het 
sterke verenigingsleven zorgt voor veel 
engagement dat niet mag verzwakken. Zorg 
voor mensen die wat ouder worden of het 
moeilijk hebben, is een kwestie van 
samenwerking tussen gemeente en 
geëngageerde inwoners. De gemeente heeft 
de taak om te zorgen voor degelijke voet- en 
fietspaden zodat iedereen buiten kan komen. 
Maak werk van winkel- en wijkcentra vlakbij.  
Zo kan Edegem verder groeien en bloeien.

Is ons verhaal ook jullie verhaal? Wij hopen dat 
dit bezoek je aanzet om verder in gesprek te 
gaan met onze kandidaten.

Tot gauw,
Bart Breugelmans, lijsttrekker

www.cdenv-edegem.be



Fietsers verdienen veilige en 
comfortabele fietspaden.

Adrian De Weerdt (3de plaats) - fervent fietser  - geboren 
en getogen in Edegem - zelfstandige - organiseerde als 
jongerenvoorzitter acties voor een betere 
fietsinfrastructuur

Een vlak voetpad is geen 
luxe maar moet een 
vanzelfsprekendheid zijn.
» Wim Verrelst - ingenieur - schepen van 
openbare werken en leefmilieu van 2007 tot 
2012 - vijfde plaats - vader van vijf kinderen

Tussen 2006 en 2012 hebben 
wij in hoog tempo een derde 
van de voet- en fietspaden 
vernieuwd in Edegem. Daarna 
is dat tempo ingezakt. Er zijn 
praktisch alleen nog 
vernieuwingen  waar de 
riolering moet vervangen 
worden. Er ligt veel werk op 
de plank als je een beetje in 
Edegem rondloopt of fietst. In 
elke wijk weten wij voetpaden 
die dringend moeten 
vernieuwd worden: Jouretlaan, 
Zomerlei, Ter Borchtlaan, 
P.Denslaan…  

Wij willen een voetpaden- en 
fietspadenplan zoals voor 
2012: prioriteiten op basis van 
jaarlijkse controle van de 
toestand, en telkens de ergste 
eerst aanpakken.  Ook de 
asfalt kan trouwens op veel 
plaatsen beter opgevolgd.

De bladeren zijn een ander 
probleem. De bladkorven zijn 
opeens afgeschaft, en al drie 
jaar op een rij slaagt de 
gemeente er niet in om zelf 
voldoende rond te komen. Zet 
toch terug bladkorven waar de 
mensen het willen! 



Edegem open en groen
Herken jij alle plekjes?
» 

Aan Heihoefseweg en 
Terelstlaan vormen de 
grachten een waar 
paradijs voor kikkers en 
salamanders.

Ook dit is Edegem. De 
koeien naast de 
Basiliek. Een fruitakker 
naast de Dreef. Laat 
Edegem zijn 
dorpskarakter 
bewaren!

Romeinse Put, groene 
long voor Buizegem 
aan de Edegemse 
Beek. Bloeiend in de 
lente. Ontspanning en 
ontmoeting voor een 
ganse wijk.

Het Fort 5, rijk aan 
geschiedenis, thuis van 
vele verenigingen, kern 
van het groene 
Edegem.

6 jaar geleden kocht 
Edegem onder ons 
bestuur (samen met 
provincie en Vlaams 
Gewest) Hof ter 
Linden zodat een 
enorm openbaar groen 
domein in volle 
ontwikkeling is.

Ijsjes bij Bella en 
Rosita, wie verlangt er 
op een zonnige dag 
niet naar. Aan de 
Aartselaarstraat start 
een open ruimte tot 
aan de Rupel.

Het Arendsnest is een 
verborgen parel aan de 
Edegemse kroon. 
Vlakbij het centrum, de 
Kontichstraat en de 
Prins Boudewijnlaan, 
waan je je in het 
boerenland van 
weleer.

Zelfs in het hart van 
Edegem Centrum kan 
je rust in het groen van 
park 't Centrum 
vinden. Bij een zonnige 
lentedag zorgen de 
gefilterde zonnestralen 
voor een fijn 
sprookjesachtig licht.



Verenigingen 
kruiden het leven 
bij en zorgen voor 
peper in de 
samenleving
Pascale Swolfs 
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Een van de eerste taken van de gemeente is zorgen voor de 
inwoners, dat heeft CD&V al die jaren gedaan. Maar vandaag 
geeft het OCMW, en dus het gemeentebestuur, die 
noodzakelijke zorg steeds meer uit handen, met alle 
gevolgen vandien.

De poetsdienst met dienstencheques, de warme maaltijden 
en het Meihof werden uit handen gegeven. De klusjesdienst 
werd niet uit handen gegeven, maar gewoon afgeschaft. Het 
OCMW verliest daarmee zijn regierol. Wie weet er nu nog 
hoe het met de mensen gaat? Wat als iemand niet meer 
opendoet? En hopelijk stijgen de prijzen niet. Bij het Meihof 
was het al zover: een stijging met 50% als wij niet waren 
tussengekomen.

Ons woon- en zorgcentrum Immaculata koppelt kwalitatieve 
zorg aan gezelligheid en aandacht voor de behoeften van 
elke bewoner. We moeten blijven waken over een goede 
zorg aan onze oudste inwoners, aan een betaalbare prijs!

Ook in Edegem leven eenzame mensen en bestaat er 
armoede. Heel wat inwoners glippen door de mazen van het 
net en krijgen niet de zorg die ze nodig hebben! Wij willen 
een beter vangnet creëren, buurtwerking ondersteunen en 
samen met elke wijk initiatieven uitwerken om isolement en 
armoede te doorbreken. Want iedereen telt mee!

Iedereen telt mee 

"Wij willen weten hoe het met de 
mensen gaat."    Ann De Cleyn
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Edegem moet een warme groene 
gemeente blijven

Onze ploeg heeft de ambitie om te werken 
aan een gezonde, groene en propere 
woongemeente, met een krachtig 
verenigingsleven en geëngageerde 
inwoners die oog hebben voor elkaar.

Heb jij nog ideeën en/of suggesties voor 
onze mooie gemeente? Laat het ons weten 
via:

info@cdenv-edegem.be

Wij staan 
vertrekkensklaar. 
Wandel je mee?
» 




