
Nieuwjaarsreceptie CD&V Edegem
Zaterdag 13 januari vanaf 14u
Hangar 27 - Parklaan 161, Edegem 
Gastspreker: Minister Koen Geens
 

Wist je dat...

• N-VA graag het verhaal verspreid dat ze de 
schulden van vorig bestuur moet 
wegwerken. Vreemd, als je weet dat N-VA de 
begrotingen van vorig bestuur altijd  heeft 
goedgekeurd, en dat de huidige schepen van 
financiën dezelfde is als vorig keer!
• het huidig gemeentebestuur al voor 
miljoenen euro aandelen en gronden heeft 
ten gelde heeft gemaakt. Schuld of erfenis?
• de zaakvoerder van een immokantoor uit 
Edegem moet terechtstaan voor misbruik 
van gegevens van kieslijsten. De man was 
politiek actief  en zou de gegevens gebruikt 
hebben om reclame te maken. Op vraag van 
CD&V stelt de gemeente zich burgerlijke 
partij om de gehele waarheid te achterhalen.

• Voetbalclub Belgica Edegem is opgedoekt 
met een berg schulden bij de gemeente? Dat 
dat eigenlijk al in 2012 bijna was gebeurd met 
minder schulden, maar plots een weldoener 
opdook. Tegelijk ontstond allerlei sympathie 
met N-VA. Een jaar later kregen ze een 
kunstgrasveld van 500 000 euro, met 
subsidies van gemeente en minister van 
sport. Om de gemeente een fiasco te 
besparen, hebben gelukkig FC Belgica, de 
andere Belgica dus, en Ostan de terreinen 
willen overnemen.  
• Dat we nog nooit  zoveel  grond hebben zien 
verkopen door vastgoedmakelaars . Is Groen 
hier werkelijk aan de macht?

12 jaar al staat Kristien paraat in ’t Forum in Buizegem, en Marc zit aan 8 jaar. 
Eind maart geven ze de fakkel door.  In Buizegem mogen ze “hun pollekes kussen” 
voor de jaren van goede zorgen. Onder hun impuls is ’t Forum geworden waar 
het voor bedoeld was: een plek waar je altijd terecht kunt, van 
syndicusvergadering tot bridge-namiddag, en stevige hap of eindpunt voor wat 
beweging buiten. Helaas zijn we niet zeker over de toekomst. 

Het schepencollege heeft immers beslist om de 
formule bij nieuwe concessie compleet anders 
aan te pakken. De gemeente wil  voortaan alleen 
nog maar voor groot structureel onderhoud 
over de brug komen, en trekt zich voor de rest 
terug. Niet dat het nu zoveel beter is: de 
verwarming raakt maar niet hersteld, en de 
regenwaterpomp is al 10 maand uit dienst.

Dit is misplaatste besparingsdrang. Een 
wijkontmoetingscentrum kan niet zonder een 
vorm van steun: anders boet je ofwel in op de 
openingsuren, ofwel op de prijzen. Het is geen 
heel jaar door terrasjesweer met een vol huis! 
Dat leerde de ervaring in 't Forum voor 2006, en 
zien we heel recent ook in het Meihof.

Het is onbegrijpelijk dat zij die in 2012 
uitgerekend in ’t Forum hun bestuursakkoord 
voorstelden en dat het voorbeeld van 
wijkwerking noemden, dit nu dreigen kapot te 
maken. Als dit maar goed komt!

BANGE HOOP VOOR 
TOEKOMST FORUM

Waardige plechtigheden 11 november
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:
Wim Verrelst (wim.verrelst@cdenv2650.be)
edegem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvedegem

in EDEGEM
edegem.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Edegem december 2017
,,

Een nieuw jaar begint. Edegem is en 
blijft een mooie gemeente om in te 
leven, een warme gemeente rijk aan 
verenigingen. Mensen komen nog naar 
buiten. De gemeentediensten doen hun 
best. We zijn als CD&V fier op het 
Edegem dat we gestalte hebben 
gegeven. Wij zijn het op vele punten niet 
eens met het huidig bestuur. Hun goed-
nieuws-verhalen zijn niet altijd even 
waar. Maar er gebeurt natuurlijk ook 
veel moois. CD&V Edegem blijft actief 
en wenst u een voorspoedig 2018! 
 
Koen Snyders, voorzitter

Koen Geens in 
Edegem

De grootste hervorming van justitie sinds Napoleon

Elk jaar organiseert de KNSB de herdenking 
van wapenstilstand. Dit jaar waren er -met 
werkgroep WOI- extra activiteiten om de  
offers van de oorlog in herinnering te 
brengen. De gevolgen van oorlog mogen 
immers nooit vergeten worden. Op de 
vooravond was er veel volk  voor de lezing 
van prof. Vanneste over spionage. Op de 
fakkeltocht naar het monument in het fort 
lazen  scholieren van OLVE en KTA gedichten 
voor. De 11-novembermis ging voor het 
eerst door zonder onze betreurde ere-
burgemeester Jan van de Kerkhof en zonder 
ereschepen Terry Goossens-Luyckx. KNSB-
Voorzitter Jan Pszeniczko bracht aan de 
broodtafel hulde aan zijn weduwe. In de 
namiddag zong tot slot een Duits 
knapenkoor prachtig in de Basiliek.

Bloemenhulde voor de gesneuvelden aan "De 

vuist"
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Uitbaters Kristien en Marc  zwaaien binnenkort 

af in 't Forum



Op 1 september 2017 trad het langverwachte 
nieuwe statuut voor pleegzorgers eindelijk in 
werking, mede dankzij volgehouden inzet 
van parlementslid Katrien Schrijvers. Met dit 
statuut kunnen pleegzorgers voortaan bij 
langdurige pleegzorg dagelijkse en 
dringende beslissingen nemen voor het 
pleegkind. Voor dringende zaken hebben ze 
wel meldingsplicht bij de wettelijke ouders. 
Pleegzorgers kunnen zich nu ook in het 
belang van het pleegkind zelf tot de familie- 
of jeugdrechter wenden voor alle zaken over 
het kind, als de ouders geen beslissing 
nemen.
Wie langer dan een jaar een kind onder de 
hoede neemt, wordt voortaan, zoals 
grootouders, erkend als personen met een 

bijzondere affectieve band. Daardoor kan 
men contact blijven houden met het kind. 
Ouders krijgen een duidelijke plek in dit 
nieuwe statuut: inzake schoolnet of 
godsdienst blijft de stem van de ouders 
cruciaal.

OCMW-raadslid Ann De Cleyn: “Op 
mijn werk in het ziekenhuis ontmoet ik 
vaak mensen die een kindje verliezen. 
Soms heel klein, soms al wat groter. 
Steeds weer intens verdriet. Een kind 
verliezen is het ergste wat je in je leven 
kan meemaken. Je moet doorgaan, 
zeggen ze dan, je moet het een plaats 
geven. Ik verzeker je: het blijft steeds 
een enorm litteken, een enorme pijn.”

“Daarom juist is het zo belangrijk dat families 
op een mooie, serene manier kunnen 
afscheid nemen. Ieder zoals hij het wenst. 
Sommige ouders laten hun kindje begraven, 
anderen kiezen voor asverstrooiing. Heel 
vaak was ik erbij. Zo heb ik verschillende 

kinderbegraafplaatsen kunnen vergelijken. 
Tijdens Wereldlichtjesdag (tweede zondag 
van december) herdachten we onze 
overleden kinderen, en viel het me nog maar 
eens op: de kinderbegraafplaats in Edegem 
ligt er maar troosteloos bij!
Een kinderbegraafplaats moet een aparte 
plaats zijn. Een plaats waar je kan 
wegdromen, herinneringen ophalen, even 
stil worden en rust vinden. Ik droom van een 
mooie, sfeervolle plaats waar onze kindjes 
echt geborgen kunnen liggen. Geen kille kale 
vlakte. En een aparte strooiweide met een 
kunstwerk waar ouders de naam van hun 
kindje kunnen aanbrengen. Kortom, een 
mooie rustplaats waar iedereen troost kan 
vinden."

Edegem verandert stilaan in een 
bouwwerf. Bijna alle werken waar dit 
bestuur hoopt mee uit te pakken, zijn 
vlak voor de verkiezingen gepland. 
Iedereen met gezond verstand weet 
dat net dan werken duur zijn. 

Baron de Celleslaan: minstens 8 maand 
uitstel, want alle aannemers boven budget. 
Het haastwerk waarmee het door de 
buurtbevraging was gejaagd, was dus voor 
niets nodig … 
Vernieuwing wegenis Sint-Goriksplein:  
uitgesteld door te dure offertes, en dan maar 
verpakt in een “totaalplan” voor het plein. 
Parking Hof Ter Linden: biedingen minstens 
70 000 euro te duur en dus tweede zit in 
gemeenteraad om bijkrediet te vragen. 
De “Grote Renovatie” van de hangars in Fort 
5: groots aangekondigd voor de zomer. Maar 
eigenlijk was er alleen budget voor 
studiewerk. En zelfs dat was in november niet 
aanbesteed geraakt. Alle offertes te duur… 
Bouw van de nieuwe bib (wie spreekt nog 
over “VTC” ?): het moest in de tuin van Huis 
Hellemans omdat het in 2018 moest klaar 
zijn. Ondertussen mikt men voor de opening 
op voorjaar 2019, en zoekt men nog naar 
aannemers … los in een verkiezingsjaar. 
Gemeentehallen (nieuwe plek technische 
diensten aan Boudewijnlaan): 5 jaar 
stilstand.

Begraafplaats: ook daar schieten ze nu ineens 
pas wakker en willen ze tegen volgende 
zomer wat wegenis vervangen... als er nog 
aannemers zijn.

Dit bestuur heeft bewust zoveel 
mogelijk werken verschoven 
naar het einde van de 
legislatuur, en dat breekt nu 
zuur op.  U als belastingbetaler 
betaalt voor die werkwijze. 
Tot slot: waarom heeft men zo lang gewacht 
heeft met de werken aan de Drie Eikenstraat? 
Alles was immers door het vorig bestuur 
uitgewerkt. We hadden in De Schrans eind 
2011 een buurtvergadering. Op enkele details 
na zijn de plannen nog exact hetzelfde. Dat de 
verkavelaars aan beide kanten ca.900 000 
euro bijdragen aan de werken, was ook het 
werk van vorig CD&V-bestuur. 

Let wel: dit is een goed project: afgescheiden 
fietspaden, veilige oversteken, het LARGAS-
kruispunt aan Ter Borchtlaan… Maar 
waarom heeft men daar  nog 6 jaar mee 
gewacht? Waarom starten vlak voor de 
winter? Laat ons met z’n allen duimen op een 
zachte winter en snelle realisatie!

Wim Verrelst
gemeenteraadslid

ALLE DURE WERKEN VLAK 
VOOR VERKIEZINGEN

"Vele  
openbare 
werken in 
Edegem 
hebben 
vertraging en 
vallen 
duurder uit"
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Blijf ons problemen met fiets- en voetpaden melden.  De druk die 
wij zetten via de gemeenteraad bracht al vaak resultaat op.  

www.cdenv.edegem.be

GEBORGENHEID  OP 
KINDERBEGRAAFPLAATS
Suggestie bij dringende vernieuwing begraafplaats 

Nieuw statuut voor pleegzorgers

Succesvolle mobiliteitsbeurs 

Samen met de CD&V-afdelingen uit de 
buurgemeenten organiseerde CD&V 
Edegem op 14 oktober een succesvolle 
mobiliteitsbeurs. Tot ieders tevredenheid 
waren er veel bezoekers, met waardevolle 
input en boeiende discussies.  Willen we de 
Edegemnaar  meer  tot Koning fiets verleiden,  
dan moeten er nog heel wat gevaarlijke en 
oncomfortabele punten  weggewerkt. De 
bezoekers konden problemen op een grote 
kaart aanduiden. Zo ervaart bv. iedereen wel 
eens hoe slecht het fietspad van de 
Hovestraat erbij ligt.

Vlaams parlementslid Dirk de Kort gaf de 
stand van zaken over de tramverbinding naar 
de Park &Ride in Kontich. De Lijn werkt in haar 
studie nog met twee mogelijke tracés: over 
de Boniverlei of over de Prins 
Boudewijnlaan. We merken dat het Vlaams 
Gewest nu vooral de Prins Boudewijnlaan 
naar voor schuift. Het Vlaams Gewest bekijkt 
ook of het inleggen van een trambus ( een bus 
met de kwaliteiten van een tram) geen optie 
kan zijn, zoals gesuggereerd op onze 
mobiliteitsbeurs. 

Wij blijven de verkeerszorgen in 
Edegem en  in het bijzonder de 
tram(bus) nauwgezet opvolgen!

Voor alle verdere vragen over verkeer:
klaas.meesters@cdenv2650.be
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Marijke Wieërs is pleegouder en bestuurslid bij 

Pleegzorg Vlaanderen vzw




