
WARM EDEGEM
IEDEREEN TELT MEE

 » Wordt iedereen geholpen?
 » Ondersteuning voor verenigingen
 » Armoede in Edegem?!
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Een warm Edegem waar iedereen zich thuis 
voelt, daar willen we samen met jou aan 
werken. Wij willen een gemeente waar elke 
inwoner aan bod komt en die bovendien 
een bijzondere aandacht schenkt aan zij 
die het moeilijker hebben. Een gemeente 
die zorg en ondersteuning aan iedere 
leeftijdscategorie biedt, met ruimte voor 
vrije tijd en ontmoeting. Waar verenigingen 
kunnen bloeien en tal van vrijwilligers mee 
onze gemeenschap dragen. 

Kortom, een gemeente waar mensen zorgen 
voor mensen. En waar ook het bestuur 
erover waakt dat niemand uit de boot valt.

Kennen we elkaar 
nog wel?

Elkaar kennen is een essentiële 
voorwaarde voor een warme buurt, en 
dus ook een warme gemeente. In het 
kader daarvan is iedere vereniging, 
buurtcomité en elke vrijwilliger van 
groot belang. Ze zijn tenslotte actief 
op alle domeinen en verdienen 
ons onvoorwaardelijk respect en 
ondersteuning. Daarom willen wij 
verenigingen voorzien in hun nood 
aan meer vergaderruimte, en ook de 
afbouw van het uitlenen en leveren 
van feestmateriaal zoals tenten,  
tafels en stoelen moet worden 
stopgezet. Adviesraden willen wij  
terug nieuw leven inblazen 
en bovendien willen wij een 
laagdrempeliger vrijetijdsaanbod.

De zorgbuurt

Heel wat van de bestaande  
problemen hebben te maken met 
onze manier van samenleven en de 
kwaliteit die ermee samenhangt.  
Als buren elkaar goed kennen, 
worden zaken spontaner onder elkaar 
opgelost. Wij zijn er daarom van 
overtuigd dat ‘de buurt’ het beginpunt 
is om problemen aan te pakken. 
Denk aan de verschillende vormen 
van burenhinder, onderhoud van 
voetpaden en perken of het vegen van 
blaren in de herfst of sneeuwruimen 
in de winter. Maar ook eenzaamheid, 
integratie van nieuwkomers en 
veiligheid kunnen evenzeer op 
buurtniveau worden aangepakt. 

Een netwerk van vrijwilligers met 
professionele ondersteuning vormt 
de basis van een buurtversterkend 
beleid. Dat zal bijdragen tot  
een buurt waar er meer wordt 
samengeleefd, minder eenzaamheid 
heerst en meer veiligheid is. Zo zien 
wij de zorgbuurten van de toekomst. 

Verder experimenteren we met allerlei 
buurtbevorderende initiatieven. 
Mensen met beperkte mobiliteit 
willen we bijvoorbeeld een buurtbus 
aanbieden. Die kan hen een aantal 
keer per week naar de markt of  
de winkels in het centrum vervoeren,  
of naar het dienstencentrum 
Den Appel voor een snel bezoekje, 
en ga zo maar verder. Voor een vlot 
vervoer is een goede infrastructuur 
nodig, en ook daarom werken wij  
aan een beter onderhoud van  
de wegen. Ook meer zitbanken op 
straten en pleinen vinden wij een 
noodzaak.

Bart Breugelmans
 Lijsttrekker

Soms zie je door de 
bomen het bos niet 
meer…
Ken je dat? Het gevoel dat je hulp 
nodig hebt, maar niet exact weet 
waar het te vinden? Dat je je geen 
weg kunt banen doorheen dat geheel 
versnipperde aanbod van zorg en 
regeltjes? Wees gerust, je bent niet 
de enige. Daarom zijn wij van plan 
om in het gemeentehuis een zeer 
toegankelijk zorgloket op poten te 
zetten. Daar kun je niet enkel terecht 
met al je vragen, je wordt er evenwel 
meteen voortgeholpen. Zo kom je snel 
en efficiënt te weten waar je moet 
zijn en je situatie wordt bovendien 
daadwerkelijk opgevolgd.

  Pascale Swolfs, Greet Marivoet, Koen Snyders, Bart Breugelmans
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… ook dan mag je absoluut niet uit de boot vallen. Wij 
voorzien voor iedereen een begeleiding op maat. Daar 
zetten wij zorgcoaches voor in, die jou helpen de juiste 
zorg te organiseren. Die zorgcoach kent jou, heeft tijd en 
aandacht voor al je vragen en wordt het aanspreekpunt voor 
alle hulpverleners van buitenaf. Hierbij is de betrokkenheid 
van professioneel begeleide mantelzorgers onmisbaar. 

Wat wij nodig hebben, is een sterk aanbod aan poets- en 
gezinshulp. Als de private sector die nood onvoldoende 
kwaliteitsvol invult, moeten wij de durf opbrengen om 

dat opnieuw zelf te organiseren. De privatisering van de 
poetsdienst, die twee jaar geleden werd doorgevoerd, bleek 
geen succes te zijn. En als bevoorrechte partners warme 
maaltijden aan huis leveren, moet de gemeente erover 
waken dat zij betaalbaar blijven. 

En als het thuis écht niet meer gaat? Dan is ons fantastisch 
woon -en zorgcentrum Immaculata er nog altijd. Het is en 
zal een kerntaak blijven van onze gemeente om Immaculata 
te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de ligdagprijs 
betaalbaar blijft.

Voor iedereen 
begeleiding  
op maat

 » Waarom is CD&V kritisch voor het zorgbeleid van de 
voorbije vijf jaar?

Met CD&V- Edegem hadden wij een mooi en compleet 
zorgaanbod voor senioren uitgebouwd. De voorbije jaren 
werd de poetsdienst uit handen gegeven, de klusjesdienst 
afgeschaft en stopte de bedeling van warme maaltijden. Het 
zorgbeleid gaat de foute richting uit. Met de toenemende 
vergrijzing moeten wij juist meer inzetten op zorg. Voor ons 
is dat een belangrijke prioriteit.

 » Een mooie wens, maar hoe gaan jullie dan om met 
de kostprijs van dit hele verhaal?

In tegenstelling tot wat velen denken is het Immaculata 
een financieel gezonde organisatie. De reorganisatie, die 
destijds door mijn CD&V-voorgangers werd doorgevoerd, 
heeft nog steeds zijn gunstig effect. Daardoor is er ook 
vandaag een goed evenwicht tussen kostprijs en kwaliteit. 
Je mag ons gerust vergelijken met heel wat anderen uit de 
privésector. Wij gaan voor een goede samenwerking met 
private diensten maar durven ook een toegevoegde waarde 
creëren in een publieke context. 

 » En toch waren jullie niet akkoord met de recente 
prijsverhogingen?  

Klopt, wij vonden de laatste verhoging van de ligdagprijs  
niet nodig. Het bestuur wil de ‘winst’ van Immaculata 
gebruiken voor de financiering van andere diensten. 
Wij zeggen dat het woonzorgcentrum zoveel mogelijk in 
evenwicht moet zijn en dat de dagprijs alleen daarvoor  
kan dienen. 

 » Hoe zit het met de aanpak van armoede in Edegem? 

Als je naar de cijfers kijkt, zie je in Edegem de voorbije 
acht jaar een sterke toename van de kansarmoede-index.  
Het beleid heeft daar veel te laat op gereageerd. Een brede 
aanpak met alle betrokkenen ontbreekt. Daar moeten wij 
dringend iets aan doen.

Ann De Cleyn
 2e plaats

En wat als het  
wat minder gaat?

Interview met...

  Onze OCMW-raadsleden: Rosette Van Gelder, 
Bert Van Herwegen,  Micheline De Ridder
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Wij ijveren graag voor een gemeente 
waar ook aandacht is voor  
de behoeften van jonge gezinnen. 
Jonge ouders kunnen met hun 
pasgeborene terecht bij het 
Consultatiebureau van Kind en Gezin. 
Daarnaast hebben we zeer uitgebreide 
opvangmogelijkheden voor onze 
baby’s en peuters. Het ruime aanbod 
aan onthaalgezinnen kwam steeds 
meer onder druk te staan, maar 
werd aangevuld met tal van private 
initiatieven. 

Ook op vlak van voor- en naschoolse 
kinderopvang werd Edegem een 
schoolvoorbeeld voor vele andere 
gemeentebesturen. Onze beide 
opvanglocaties, Zwaluwnest en Fort V, 
mogen dan ook fier zijn op hun werk 
van de afgelopen decennia. 

Ondertussen is onze maatschappij 
echter sterk veranderd. Veel jonge 
gezinnen worden geconfronteerd met 
soms snel wisselende uurroosters. 
Als bestuur moeten we hier oog voor 

hebben en het in- en uitschrijven voor 
buitenschoolse opvang flexibeler 
maken. Vandaag moet je veel te lang 
op voorhand een plaatsje voor je kind 
reserveren. Als de situatie op het werk 
dan plots verandert, vergt het heel wat 
inspanning en heen-en-weergeregel 
om de opvang aan te passen. Met 
andere woorden: onnodige kosten 
voor een opvang die niet kon worden 
opgezegd en nieuwe kosten voor 
de vervanging. Het systeem moet 
flexibeler worden

... helaas wel. Ook Edegem blijft niet 
gespaard van het stijgend aantal 
inwoners dat leeft in armoede of 
met een groot armoederisico. Het 
aantal kinderen dat geboren wordt in 
kansarme gezinnen is de voorbije acht 
jaar gestegen van 3,2 procent naar 
10 procent. In zo’n 600 huishoudens 
waren er problemen met het betalen 
van rekeningen, waaronder huishuur, 
schoolkosten, gezondheidskosten, … 

  Johan Scheldeman, Klaas Meesters, Thomas Van Gorp,  
Adrian De Weerdt, Lynn Hendricx, Jari De Vries

 Marijke Harding-Wieërs

 Greet Marivoet

 Wim Verrelst met kroost

Kinderopvang

Armoede in 
Edegem?

Maar armoede is niet enkel een 
financieel probleem. Vaak is er sprake 
van een lage scholing, met als gevolg 
een minder gunstige positie op de 
arbeidsmarkt. In veel gevallen kan 
opgroeien in armoede ook leiden tot 
een slechte huisvesting, verminderde 
gezondheidstoestand en een beperkte 
vrijetijdsbesteding. Om dan nog maar 
te zwijgen van de gevoelens van 
schaamte, schuld of er niet bij horen 
die dergelijke positie kan losweken... 

Wij moeten alle kinderen en jongeren 
alle mogelijke kansen geven. We 
weten zeker dat er in onze gemeente 

veel mensen en verenigingen hier hun 
schouders willen onder te zetten. Ze 
zijn meer dan bereid de deuren van 
hun sport-of cultuurvereniging open 
te stellen. Door betere coördinatie 
en financiële ondersteuning van 
alle betrokken initiatieven willen we 
komen tot een efficiënt beleid dat 
armoede en sociale uitsluiting de kop 
indrukt. In die zin ondersteunen wij 
ook initiatieven zoals de voedselbank, 
sociale kruideniers, sociale restaurants 
en tewerkstellingsprojecten. Het zijn 
allen even belangrijke partners in de 
strijd tegen armoede.

*bron: Gemeentemonitor 2018

Vanuit mijn overtuiging dat we 
zorg moeten dragen voor de meest 
kwetsbaren, ben ik pleegmoeder van 
meerdere kinderen. Pleegzorg is immers 
werken aan de toekomst!

Wij willen een beter vangnet creëren, 
buurtwerking en verenigingen 
ondersteunen en samen met elke wijk 
initiatieven uitwerken om isolement en 
armoede te doorbreken.  
Want iedereen telt mee!

Marijke Harding-Wieërs

Greet Marivoet

 10e plaats

 6e plaats

Wij bouwen mee aan een 
zorgzame samenleving
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Hoe geldig 
stemmen?

Duid op het scherm de 
naam van je kandidaat aan. 
Zo breng je een naamstem 
of voorkeurstem uit.  
Je mag binnen dezelfde 
lijst meerdere kandidaten 
aanduiden. Opgelet, je mag 
maar op één lijst stemmen!

Stemmen bij 
volmacht -  
laat je stem niet 
verloren gaan

Als je zelf niet kunt gaan 
stemmen, kan je in heel 
wat gevallen stemmen 
bij volmacht. Dit kan om 
medische redenen, een 
verblijf in het buitenland, 
beroepsredenen, ...

Wil je ons steunen door 
te stemmen bij volmacht, 
neem dan contact op met 
Koen Snyders, voorzitter, 
Kontichstraat 90 
T. 03/288.44.26

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

globe edegem.cdenv.be

envelope info@cdenv-edegem.be

Facebook cdenvedegem

Wij gaan voluit voor vernieuwing en verjonging. 
Bart Breugelmans is een uitstekend kandidaat-
burgemeester. Een hele ploeg met jeugd en 
bestuurlijke ervaring staat aan zijn zijde.

Bart Breugelmans Koen Snyders 

DE WEG VOORUIT
EDEGEM

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

 u
itg

ev
er

 - 
Ko

en
 S

ny
de

rs
, K

on
tic

hs
tr

aa
t 9

0 
Ed

eg
em

Koen Snyders
 15e plaats

 Lijsttrekker  15e plaats

1 BREUGELMANS Bart 15 SNYDERS Koen

2 DE CLEYN Ann 16 TINDEMANS Elke

3 DE WEERDT Adrian 17 VAN GORP Thomas

4 SWOLFS Pascale 18 BEKAERT-VANHERCK Jeannine

5 VERRELST Wim 19 LYSSAKOVA Tatiana

6 MARIVOET Greet 20 HENDRICX Lynn

7 MEESTERS Klaas 21 DE VRIES Jari

8 DE JONGH Annick 22 VAN GELDER Rosette

9 VAN LEEMPUT Marc 23 VAN HERWEGEN Bert

10 HARDING-WIEËRS Marijke 24 DE RIDDER Miche

11 SNOEIJERS Erik 25 JANSSENS Johnny

12 DE SMEDT Siegrid 26 DUDEN Jan

13 SCHELDEMAN Johan 27 DE SCHAMPHELAERE Mia

14 DE MOOR Anne


