
Lid worden?
  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
  Ja, ik ontvang graag de infobrochure van cd&v

  Dhr   Mevr Voornaam .........................................................................................................................................................

Naam ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Straat + Nr ..........................................................................................................................................................................................................................................

Postcode ............................................... Gemeente ........................................................................................................................................................

Tel. .................................................................. E-mail ..................................................................................................................................................................... 

Stuur deze info terug naar cd&v, Wetstraat 89, 1040 Brussel
of naar info@cdenv.be of bel naar 02 238 38 11.

De informatie die op dit document wordt vermeld, is bestemd 
voor het interne gebruik van de diverse diensten van cd&v. 
De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens.

Colofon

Volg @cdenv op

Edegem
Het blad van en voor het volk.
Lente 2022

Annelies 
Verlinden in 
Edegem

Wim Verrelst     
voorzitter cd&v Edegem

Heb je een opmerking over het 
gemeentebeleid of de cd&v-
werking in onze gemeente? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Lokale contactpersoon
Bart Breugelmans
raadslid.breugelmans@edegem
www.edegem.cdenv.be

Volg ons op Facebook 
www.facebook.com/
cdenvedegem

Nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Raf Terwingen
Wetstraat 89 - 1040 Brussel

Brunchen met Annelies, zondag 12 
juni tussen 11u en 13u, Heemcafé.

Geen moment heeft onze minister 
van Binnenlandse Zaken sinds haar 
aantreden in 2020 stilgezeten. Bij 
crisissen zoals de corona-pandemie 
en de overstromingen in Wallonië 
moest ze het hoofd koel houden.

Infrastructuur

Fiber, waar?
De afgelopen maanden kon je er 
allicht niet naast kijken. Met een 
agressieve marketingcampagne 
kondigde Fiberklaar de uitrol van 
het eerste fibernetwerk in onze 
gemeente aan zonder 
abonnementsverplichting.
Op de gemeenteraad van april lag het 
contract tussen de gemeente Edegem 
en Fiberklaar voor ter stemming. 
Cd&v Edegem stemde tegen dit 
contract omdat de gemeente de uitrol 
gewoon zal mogen ondergaan en 
geen evenwaardige partner is in dit 
verhaal. Onze bezorgdheid gaat 
voornamelijk uit naar de staat van 
onze voetpaden na de werken.
Alle Edegemse voetpaden gaan in de 
komende 1,5 jaar worden 
opengebroken voor deze uitrol. 
Inclusief diegene die nog maar net 
heraangelegd zijn. Om deze 

ingrijpende werken op te volgen 
betaalt Fiberklaar 1 medewerker die 
onder toezicht van de gemeente de 
werken gaat controleren. Of dit 
voldoende gaat zijn valt af te wachten.
Hieronder nog een aantal concrete 
fibertips op een rijtje:
-  zolang de aannemers zich in je 
straat bevinden kan je nog gratis 
aansluiten zonder verplichting. Later 
zal dit betalend zijn.
-  tijdens de werken in je straat is er 
altijd een werfleider aanwezig. Aarzel 
niet om deze aan te spreken.
- schade aan voetpaden door de 
uitrol kan je melden tot 1 jaar na de 
werken aan Fiberklaar.
- vertegenwoordigers van Fiberklaar 
hebben altijd een badge bij en hun 
namen zijn gekend bij de lokale 
politie. Laat je dus niet om de tuin 
leiden door mogelijke bedriegers.

Het “gewone” werk ging ook door: 
versterking van onze politiediensten, 
brandweer en civiele bescherming. 
Inzet op preventie. Respect 
tegenover gezagsfuncties, tegenover 
elkaar en tegenover kwetsbare 
groepen.

In november vorig jaar opende ze in 
Edegem het Zorgcentrum na 
Seksueel Geweld naast het UZA, een 
toonbeeld van samenwerking tussen 
verschillende diensten. Het centrum 
is nu permanent bereikbaar.

Cd&v Edegem is blij om Annelies 
welkom te heten op onze brunch op 

zondag 12 juni! Deze gaat door in het 
Heemcafé (oud gemeentehuis) van 11u 
tot 13u, en kost 15 euro per persoon. 
Alle Edegemnaars zijn welkom, ook 
degenen die niet willen brunchen. 

Schrijf je wel vooraf in via: 
edegem.cdenv.be/BrunchVerlinden
of telefonisch via 0472/663730



Hadden jullie al eerdere ervaringen 
als gastgezin?
Koen: Al in de tijd van het 
Werelddansfestival waren we gastgezin 
en kregen meermaals Oekraïners over 
de vloer. Op 17 maart kregen wij dan 
de vraag om Vadym en Nadiia, een 
voor ons nog onbekend, koppel uit 
Odessa, tijdelijk op te vangen. 
Hoe verliep de eerste 
kennismaking?
Gert: In het begin is het altijd even 
wennen. Vadym spreekt vlot Engels 
maar Nadiia enkel Oekraïens. 
Daardoor was de relatie met Vadym 
vlotter terwijl het voor Nadia moeilijker 
was om zich aan te passen. Ze hadden 
in Odessa een kledingzaak en hebben 
alles achtergelaten uit schrik dat de 
oorlog alles zou vernietigen. 
Wat waren hun eerste grote zorgen?
Koen: Vadym en Nadiia wilden, 

ondanks alles, niet bij de pakken 
blijven zitten. Eerst hielpen wij hen om 
hun A-kaart te krijgen, want zonder dit 
document kan je niet verder. Ik heb 
aan Vadym gezegd dat hij best werk 
zou zoeken op de website van een 
uitzendkantoor en zo vond hij 
mogelijke jobs. Ik heb hem dan naar 
hun kantoor in Mortsel gestuurd. Dat 
was voor hem een echte meevaller. 
Omdat hij drietalig is (Oekraïens, 
Russisch en Engels) kon hij bij het 
uitzendkantoor zelf aan de slag. 
Omwille van de toevloed van mensen 
uit Oost-Europa konden ze hem zeker 
inzetten voor de begeleiding van 
Oekraïense vluchtelingen.
Gert: Ondertussen bood Nadiia zich 
aan bij Brasserie De Specht. Zij had 
ervaring in de horeca en na een 
geslaagde test werkt ze er nu drie 
dagen in de week. Nadiia en Vadym 

zijn heel dankbaar want na de 
ontvangst van het eerste loon, 
brachten ze een mooie bos bloemen 
mee. 
Koen: Wij gingen samen naar de bank, 
schreven hen in bij de Mutualiteit en bij 
Gert konden ze terecht voor medisch 
advies en uitleg over het 
vaccinatieproces in België.
Wonen ze nu nog bij jullie in 
momenteel?
Gert: In de week na Pasen hebben ze 
in Deurne een kleine studio gevonden 
en sindsdien staan ze op hun eigen 
benen. Vorige vrijdag zijn ze bij ons 
komen eten. Wij hebben nog een 
gastenboek van de tijd van het 
wereldfestival. Het was een hartelijke 
avond en Vadym werd echt emotioneel 
bij het voorlezen van de mooie tekst 
die hij had neergeschreven. Onze deur 
zal altijd blijven openstaan voor hen!

Edegemse gastvrijheid! #plekvrij
Gastgezin Snyders-Van Dommelen begeleidt Oekraïens koppel uit 
Odessa.

Sociaal

Restauratie 
kasteel kan 
van start 
gaan

Hof ter Linden

voorzitter aan het woord
Oef! Corona lijkt onder controle en het mooie weer brengt het sociale leven weer op 
gang. Wat is het goed om terug uit je kot te komen en onder de mensen te zijn. 
Problemen zoals dure energie en schaarse materialen zijn echter een nieuwe zorg. 
Je kan goedkopere contracten zoeken en energie besparen in huis. Sluit je niet op, 
bespreek het met buren en vrienden. En laat ons gerust weten waar de gemeente 
en cd&v Edegem je hierbij kunnen helpen. We zijn er voor elkaar! 
 - Wim Verrelst, voorzitter cd&v Edegem - 

Na twee jaar stilstand is er 
eindelijk vooruitgang 
geboekt  in het  
renovatiedossier en daar zijn 
wij blij mee! Weetje: N-VA 
wenste het kasteel na de 
restauratie, die betaald wordt 
met belastinggeld, te verkopen. 
Op onze vraag werd dit 
geschrapt op de 
gemeenteraad. Het is belangrijk 
dat de gemeente de controle 
behoudt over de toegangszone  
en het openbare karakter van 
dit domein. Dat lukt momenteel 
met de concessies in de 
koetshuizen: Stable en 
Brasserie Hof Ter Linden.

Voetbalclub Ik Dien uit Edegem 
is door de UEFA uitgeroepen 
tot Beste Amateurclub van 
Europa. #proficiat 

De verkaveling Heihoefseweg 
werd opnieuw doorgeduwd 
door het N-VA bestuur zonder 
rekening te houden met 135 
bezwaren. #raadvanstate 
#hetlaatstemolenveld

Een ganse batterij steun van de 
Vlaamse regering staat klaar 
om woningen energiezuiniger 
te maken (energiesparen.be). 
Edegem moet mensen op weg 
helpen maar doet dit te weinig. 
#ontzorging #wijwillendatwel

Op onze partijraad kwam Mieke 
Verrelst, medewerker van 
Sammy Madhi, toelichting 
geven over de Oekraïene-crisis 
en het asiel en migratie-beleid 
#interessant #altijdwelkom

Oranjetipjes
varia

Het Edegemse N-VA-bestuur plant een 
grote nieuwe verkaveling in de groene 
zone tussen de Hovestraat, Herfstlei, 
Zomerlei en Lentelei (Beerschotsite). 
Reeds in juni vorig jaar stelde het 
bestuur de randvoorwaarden vast voor 

de bouwpromotoren, zonder enig 
overleg met de buurt. Die 
voorwaarden laten de bouw van  
appartementsblokken toe midden in 
de groene zone en anders dan het 
huidige BPA. Onder druk van de 
buurtbewoners werd er op 9 mei in het 
gemeentehuis een infoavond 
georganiseerd met extra toelichting. 
De buurt gaf hier een duidelijk negatief 
signaal naar dit project toe. Dit dossier  
moet terug naar de tekentafel! Meer 
info kan u op onze website vinden.

Bezorgde 
Buren


