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edegem.cdenv.be
Koop de oranje handschoenen en
steun een goed doel

Infobeurs mobiliteit
zuidrand
Wat met de (grote) Ring en de R11 ?
Wat met de verkeersas
Mortsel - Edegem - Kontich ?
Zaterdag 1 februari 2014 van 14 tot 18 uur
OLVE-college Edegem
Doorlopende infobeurs
Infosessies met Vlaams volksvertegenwoordigers Dirk de Kort en Caroline Bastiaens
Meer op de middenpagina’s.

Mobiliteit Zuidrand: CD&V Edegem
stelt eigen oplossingen voor
Het onaanvaardbare NVA-voorstel uit Antwerpen
In het vorige blad van CD&VEdegem kon u lezen waarom de
N-VA-voorstellen uit stad Antwerpen over de R11bis voor ons
onaanvaardbaar zijn.

nen van de Pieter van den Bemdenlaan
liggen en worden de inwoners van de
Wilrijkstraat geplet tussen het verkeer
voor het UZA en het verkeer dat de
E19 oprijdt.

sluiten. Het voorstel voorziet op het
einde van de Boniverlei een op- en afrit.
Hierdoor zullen de Boniverlei, de Kontichstraat en heel Buizegem te kampen
krijgen met nog meer sluipverkeer.

Het eerste Antwerps alternatief voorziet een grote keerlus achter de huizen
van de Pieter van den Bemdenlaan en
een op- en afrit naar de Wilrijkstraat.
Hierdoor zal de snelweg tot in de tui-

Het tweede Antwerps alternatief is een
boortunnel vanuit Mortsel die de reservatiestrook voor de grote ring opdraait
om ter hoogte van de zandbergen met
een groot klaverblad op de E19 aan te

Het doel van de R11bis was sluipverkeer te verminderen, en niet meer sluipverkeer creëren. Deze alternatieven zijn
voor CD&V Edegem daarom absoluut
onbespreekbaar.

ACTIVITEITENVERSLAG
CD&V Edegem was in grote getale aanwezig op het Innesto-congres in Lommel. Op de foto herkennen we CD&Vjongeren Lynn Hendricx, Klaas Meesters en Thomas Van
Gorp.

De mooie opkomst op donderdag 28 november in zaal De
Basiliek bewees dat het onderwerp “Bekkenbodem Bangelijk
Belangrijk” een schot in de roos was. Een vijftigtal vrouwen
(en één moedige man) bedankten Evy Van Heurck voor haar
levendige uiteenzetting met een spervuur van vragen.
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Vrouw & Maatschappij Edegem heeft een veelbelovende
start genomen voor een reeks boeiende uiteenzettingen
“Vijftig tinten gezond”.
Onze dames enthousiast op pad voor de Witte Lintjes-campagne tegen huiselijk geweld.
Leve de kerstmarkten van Edegem! (Foto op de kerstmarkt
van Molenveld.)

Het CD&V- alternatief voor de R11bis
Een goed voorstel moet voldoen aan volgende criteria:
• Geen extra sluipverkeer
• Verbetering van de geluidsoverlast
• Minimale inname van groene ruimte
Einde december legden wij ons eigen
voorstel op tafel. De basisdoelstelling
voor de R11bis is een vlotte verbinding
maken tussen E313 en E19. Maatschappelijk zal dit enkel lukken met een
geboorde tunnel.
Wij stellen voor om een tunnel te boren
onder de bestaande R11 tot aan de E19,
maar via een ander traject. De tunnel
vertrekt ter hoogte van de luchthaven
(waar toch moet geboord worden onder
spoorweg en begraafplaats) en volgt
dan het tracé van de Krijgsbaan richting
Wilrijk. In de zone tussen de Prins
Boudewijnlaan en de Craeybeckxtunnel buigt de tunnel af richting Brussel
en vanaf dan loopt hij verder onder de
E19. Pas ten zuiden van de Drie Eikenstraat begint de tunnel te stijgen. Nog
voor de op- en afrit van Kontich sluit
hij dan aan op de E19.

Wilt u meer vernemen over onze visie op de mobiliteit in de Zuidrand van
Antwerpen? Kom dan kijken op onze infobeurs. De verschillende voorstellen
die momenteel in openbaar onderzoek liggen, en onze alternatieven worden er
in detail uit de doeken gedaan. U kan er ook praten met CD&V-parlementsleden Dirk de Kort en Caroline Bastiaens die dit thema op de voet volgen in het
Vlaams parlement. Plaats: OLVE-college, Rombaut Keldermansstraat Edegem
Tijdstip: zaterdag 1 februari 14u00 – 18u00.
Meer info hierover ook op onze website www.edegem.cdenv.be

GEBOORDE TUNNEL ONDER R11

TUNNEL
ONDER E19

De slechte alternatieven die vanuit
stad Antwerpen waren geformuleerd,
kwamen er omdat ze vanuit de R11-bis
in Wilrijk ook een verbinding met de
Antwerpse ring mogelijk wilden maken.
Dit kan in ons voorstel door aan de afrit van Kontich een kleine terugkeerlus
richting Antwerpen te voorzien.
Een heraanleg van de op- en afrit in
Kontich d.m.v. een “ovonde” maakt het
mogelijk om de expressweg in Kontich te gebruiken als verbinding tussen
de E19 en A12. De expressweg wordt
immers verlengd tot de A12 in Boom.
Daarenboven is zulke ovonde een oplossing voor de moeilijke circulatie aan
deze op- en afrit.
In het ganse traject tussen de luchthaven van Deurne en Kontich voorzien
wij geen bijkomende op- en afritten.
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Gemeentefinanciën

In 2012 sloten wij de vorige bestuursperiode af met financiën die
onder controle waren en reservepot van 20 miljoen euro. Vanaf
2014 verhoogt N-VA-VLD-GROEN de gemeentelijke opcentiemen
en vele andere tarieven met 30%. Er worden 40 mensen afgedankt, de financiële reserve van 14 miljoen wordt opgesoupeerd
en er worden ook voor 6 miljoen gronden verkocht. Dit allemaal
om ruim 36 miljoen investeringen en nieuwe niet dringende projecten te financieren. Zo is er volgens ons nu geen dringende behoefte aan een vrijetijdscentrum (3 miljoen euro) en een regionaal
Ecohuis op Fort 5 (1 miljoen euro).

van het centrum te financieren.
N-VA-VLD-GROEN breekt met al
deze afspraken. In februari van dit jaar
werd een lening van 12 miljoen euro
aangegaan. De reserves en al aangekondigde begrotingsmaatregelen worden
de volgende jaren niet gebruikt om de
gemeentelijk financiën duurzaam op
orde te houden en de gemeenteschuld
verder af te bouwen.

Het tekort van het OCMW
groeit van 1,4 naar 2,5 miljoen
euro per jaar
Wij hadden er al meermaals voor
gewaarschuwd dat de financiën van het
OCMW uit de hand zouden lopen. We
vroegen aan het OCMW om dringend
de nodige maatregelen te nemen om
onder meer de toekomstige kosten van
de pensioenen te kunnen opvangen.
Maar op deze terechte vragen kwam
helaas nooit een positief antwoord met
alle gevolgen van dien. De mensen die
vandaag worden ontslagen, zijn de eerste slachtoffers van dit wanbeleid van
de OCMW-voorzitster.

foute keuzes. Het past de tering niet
naar de nering en wil tegen 2018voor
36 miljoen euro aan projecten verwezenlijken. Het zou veel voorzichtiger
moeten besturen. Op het einde van de
rit zal Edegem zijn reserves kwijt zijn,
maar is de gemeenteschuld niet afgebouwd en de kas leeg.

In de onderstaande grafiek geeft de
volle lijn aan hoe de uitstaande schuld
evolueerde tussen 2006 en 2012. De
breuk in 2012-2013 is de lening van 12
miljoen die het nieuwe bestuur is aangegaan in februari 2013. In de periode
2013-2018 wordt de gemeenteschuld
niet afgebouwd.

Breuk met financieel beleid
van CD&V
Bij de aankoop van Hof ter Linden
werd einde 2011 afgesproken dat deze
investering zou aangerekend worden
op de enveloppe 2013-2018 omdat dit
hét project zou worden van de nieuwe
bestuursperiode 2013-2018. De nieuwe
bibliotheek zou voor na 2018 zijn. In
2010 was afgesproken dat de gronden
en gebouwen die door de reorganisatie
zouden vrijkomen (Berkenhof, Heldenstraat, Hagendoornlei en Zomerlei) gingen worden gebruikt om vernieuwing

De gemeentelijke reserve (stippellijn)
vertoont al een even dramatisch beeld.
In de periode 2009-2012 groeide hij
tot 20 miljoen euro. Tegen 2018 wordt
deze volledig opgesoupeerd.

Een foute keuze van
36 miljoen euro
De Vlaamse regering legt vanaf 2014
nieuwe begrotingsregels op. Hieraan
moet ook Edegem zich aanpassen.
Maar dit gemeentebestuur maakt de

Uitnodiging
Graag zet CD&V Edegem met jou 2014 feestelijk in!

Nieuwjaars-tapas-avond
Zaterdag 18 januari 2013
Aperitief om 18u00
Villa OLVE-college (Rogier van der Weydenstraat, Edegem)
€ 20 voor aperitief, 16 soorten tapas à volonté en dessertenbuffet
€ 10 voor kinderen
Inschrijven via bert@cdenv2650.be of 03 457 39 05 Storten op BE52 7330 5545 2809
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Met dit bestuur en deze plannen stevent
Edegem af op een faillissement

