
“Je promoot én de sociale cohesie én de 
lokale handel en wie weet welke 
netwerkeffecten je nog zal vaststellen.” 

Schuif je mee aan tafel ?

Elk jaar organiseren we in de zomer 
onze CD&V-Barbecue. Samen met 
onze raadsleden, leden en hun 
families komen we samen in Edegem. 
We klinken op de zomer en  genieten 
van het lekkers op ons bord aan 
democratische prijzen. Dit jaar,  
Indien covid19 het toelaat, in het 
nieuwe Bar Bos aan het meihof op 29 
augustus. U bent uiteraard ook van 
harte welkom! 
Inschrijven en actuele info te vinden op 
edegem.cdenv.be/barbecue of via 
annick.dejongh@telenet.be

Na de coronacrisis die nog niet voor iedereen voorbij is, zijn 
onze middenstanders meer dan ooit gebaat met een krachtig 
ondersteuningsbeleid van bovenlokaal én lokaal bestuur.

Dankzij Minister Crevits en de Vlaamse administratie  is er ondertussen reeds meer dan 
een miljoen euro uitbetaald aan Edegemse handelaars ter ondersteuning tijdens 
Corona.

Maar de Edegemse middenstanders verdienen 
meer dan alleen Vlaamse steun! We roepen ons 
bestuur op om na 6 jaar aankondigingspolitiek 
werk te maken van een écht lokaal 
middenstandsbeleid. Zoek de middenstanders 
terug op en ga in gesprek met hen. Luister naar 
hen en neem zelf initiatieven om hen in deze 
bijzonder moeilijke tijden vooruit te helpen. 
Zorg voor een lokale actie zoals winkelhieren en 
de eindejaarsactie. Maak werk van de promotie 
van de E-bonnen en hou -nog meer als vroeger- 
rekening in de planning van openbare werken 
met de situatie van de lokale handelaars. 
Als CD&V willen we, zodra de crisis achter de rug 
is,  de heraanleg van de Hovestraat eindelijk zien 
gebeuren.  Een vernieuwde Hovestraat, waar 
het aangenaam is om te winkelen en fietsen. We 
vragen voldoende parkeerplaatsen maar ook 
afgescheiden en comfortabele fietspaden. Zo 
maken we  winkelen in Edegem aangenamer en 
veiliger.

WINKELEN IN EDEGEM: 
MEER DAN OOIT NODIG

2de Valentijnsquiz 13 februari 2021
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Bart Breugelmans
raadslid.breugelmans@edegem.be
edegem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
facebook.com/cdenvedegem/

in EDEGEM
edegem.cdenv.be
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Met een hart voor Edegem kunnen we 
niet omheen de toenemende armoede, 
meer daarover op pagina 2.

Het gemeentebestuur legt de prioriteit 
onder meer bij privatiseren; wat dat 
voor jou betekent lees je op pagina 3.

De lokale economie is een sector die 
soms uit het oog werd verloren maar 
sinds Covid-19 volop in de picture staat. 
Winkel jij graag in Edegem? Lees meer 
op pagina 4.

E-bons voor Edegem

Siegrid De  Smedt en Ann De Cleyn  

Zoals tal van Edegemse verenigingen 
maakten ook wij afgelopen februari gebruik 
van Hangar 27. Onze eerste Valentijnsquiz 
was bijzonder pittig, maar wat ons betrof 
zeker geslaagd!

Zowel de quiz zelf als het thema "met een hart 
voor Edegem" sloegen bijzonder goed aan bij 
het aanwezige publiek. We hoefden daarom 
ook niet lang na te denken om een tweede 
editie in de steigers te plaatsen. Voorlopig vind 
die plaats op zaterdag 13 februari 2021. Alle 
verdere info en een aantal sfeerfoto’s kan je 
vinden op edegem.cdenv.be/valentijnsquiz. 
Maak alvast een plaatsje vrij in je agenda.

We hadden maar kort reclame gemaakt, maar 

Hangar 27 zat flink vol voor onze eerste 

Valentijnsquiz.
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Heraanleg Hovestraat werd aangekondigd in 

2014 en is nu voorzien tweede helft van 2021



Op de gemeenteraad van mei 2020 stemde
N-VA voor de privatisering van het Ecopark. 
Volgens de burgemeester zou het Ecopark op 
termijn ook verhuizen en komt er parking in 
de plaats. CD&V is telkens resoluut tegen. 
Bovendien zeer vreemd dat de kiezelparking 
tussen OLVE en Victory óók nog wordt 
geasfalteerd, ondanks (milieuvriendelijkere) 
alternatieven.

Ook Huis Hellemans zal worden ontbonden: 
een spijtige zaak. Reeds 43 jaar krijgen 
bekende en iets minder bekende 
kunstenaars hier de kans om hun werk ten 
toon te stellen. Wij vroegen N-VA om 
alternatieven te bekijken zoals sponsoring, 
verhuur of een koffie pop-up en de 

vrijwilligers terug te enthousiasmeren.

Last but not least, betreuren wij ook de 
privatisering van Hangar 27. Wij hopen dat 
onze verenigingen bij de nieuwe uitbater 
kunnen rekenen op dezelfde 
gebruiksvoorwaarden. 

In januari diende CD&V, samen met  de 
andere oppositie, bezwaar in tegen de N-VA-
meerjarenplanning. Diezelfde dag, verloren 
maandag, deelden we symbolisch 
worstenbrood uit aan het personeel. 
Waarom ? We zijn  bezorgd om de toekomst 
van Edegem. Het N-VA-bestuur snoeit 
drastisch in de gemeentelijke dienst-
verlening, en dat zal iedereen voelen, niet 
alleen het personeel, ook de Edegemnaar.

Bart Breugelmans (fractieleider): “N-VA zit al 
14 jaar in de meerderheid. Toen ze 8 jaar 
geleden het stuur in handen kreeg, beschikte 
de gemeentekas over 27 miljoen euro. Dat 
geld hebben ze opgesoupeerd aan prestige-
projecten zoals het VTC en de bioklas. Dat is 

geen manier om een gemeente te besturen.”
Ondanks de vernietiging van het 
meerjarenplan door de provinciegouverneur, 
zet de N-VA haar neoliberale agenda verder : 
ontslag of afvloeiing 44% van het 
gemeentepersoneel, privatisering Ecopark, 
poetsdienst, onthaaldienst, uitleendienst, 
afvalophaling, maaidienst graspleinen, 
Hangar 27 en Rock Edegem. Op de planning  
o.a. privatisering buitenschoolse 
kinderopvang, Huis Hellemans, en het 
straatonderhoud.
De privatisering van gemeentelijke diensten 
betekent een mogelijke stijging van prijzen, 
een mindere beschikbaarheid, mindere 
openingsuren, minder onderhoud en 
algemeen minder  kwaliteitscontrole. 

In deze tijden van crisis en 
onzekerheid gaan onze gedachten uit 
naar ieder die het moeilijk heeft. We  
zetten ons ook in voor hen, door 
vrijwilligerswerk of onze acties om het 
beleid in Edegem bij te sturen. Want 
onderzoek van de Vlaamse 
universiteiten heeft aangewezen dat 
sedert de uitbraak van de corona-
crisis meer mensen bij het OCMW 
aankloppen met een hulpvraag. 
Corona heeft zichtbaar gemaakt hoe 
veel mensen in een precaire situatie 
leven, en hoe snel het water hen aan de 
lippen staat.

Voedselbank blijft nodig 

Ook in Edegem is deze tendens 
waarneembaar.  Sedert half maart was er een 
duidelijke toename van het aantal 
hulpvragen en het aantal mensen dat een 
voedselpakket op het OCMW kwamen 
ophalen.  Eveneens bleek de nood aan het 
heropenen van de voedselbank waar 
wekelijks gemiddeld 55 gezinnen beroep op 
doen.

E-bons voor sociale cohesie

Vanuit CD&V zouden we de mensen die in 
armoede leven of door de corona-crisis 
financieel in de problemen zijn gekomen, 
graag een extra duwtje in de rug geven.  We 
denken aan de verdeling  van E- bons, 
cadeaubonnen die Edegemse burgers 
kunnen bestreden bij de handelaren van 
onze gemeente. Op die manier kunnen we 
twee groepen steunen, want ook kleine 
zelfstandigen beleefden moeilijke of 
onzekere tijden en verdienen extra 
ondersteuning. Dat komt de sociale cohesie 
in de gemeente ten goede, iets dat toch elk 
gemeentebestuur zou moeten voorstaan.
We brachten ons voorstel op de 
gemeenteraad van april. Het bestuur vond dit 
geen goed voorstel en liet in mei  weten dat ze  
hier geen geld voor wilde vrijmaken. Vanuit 
Vlaanderen is er voor dit initiatief 
ondertussen 38.000€ voorzien voor Edegem.  
Wij blijven achter ons voorstel staan en laten 
dit niet los.

“Van Oudenaarde tot 
Kalmthout, van Knokke-Heist 
tot Leuven - de lokale 
aankoopbon of Corona-
cadeaubon is aan een heuse 
opmars bezig.”

ZIEN TOENEMENDE
ARMOEDEIN EDEGEM

SIEGRID 
EN ANN
lid bijzonder comité en 
gemeenteraadslid
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Verborgen armoede in jouw buurt?
Laat het ons weten en neem contact op met
raadslid.de.cleyn@edegem.be of met bcsd.de.smedt@edegem.be

PRIVATISERINGSGOLF 
ZET ZICH VERDER
CD&V bezorgd om de toekomst van Edegemnaar

Privatiseren: het moet allemaal snel gaan

Oranjetipjes

In de Edegemse woonzorgcentra, 
Immaculata en Ter Eycke, is er nog geen 
enkel geval van Covid-19 vastgesteld tot nu 
toe. Een dikke duim voor de bewoners,  al het 
personeel , de vrijwilligers en de directie voor 
hun inspanningen! #samentegencorona

Parking voor de gastronomie in Hof Ter 
Linden is wel degelijk noodzakelijk. In plaats 
van een illegale privéparking aan de oude 
boerderij kunnen er van het administratief 
OCMW gebouw golfkarretjes pendelen. Een 
piste om verder te bekijken samen met de  
buurt? #wezoekensameneenoplossing

Onze huidige Edegemse burgervader is 
viroloog geworden. Hij wilde de hele 
bevolking in 2 groepen opdelen, de +60 en de 
-60’ers. “Door in ons kot te blijven kunnen we 
geen groepsimmuniteit van 70% halen.’’ 
#schoenmakerblijfbijjeleest

Maar liefst 125 bezwaren zijn ingediend 
tegen het nieuwe verkavelingsdossier aan 
de Heihoefseweg.  De meerderheid wilde 
niet luisteren of antwoorden op de 
opmerkingen van de oppositie. #bouwdrift 
#waarisdiebouwshift?

Dankzij de vrijwilligerswerking van Huis 
Hellemans kwamen over de voorbije 43 
werkingsjaren maar liefst 209.468 bezoekers 
naar 385 tentoonstellingen, een gemiddelde 
van 4.865 bezoekers per jaar of 544 per 
tentoonstelling. #warmedegem
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De gemeente zoekt naar een nieuwe uitbater 

voor H27 voor de komende 12 jaar.


