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Jan Pszeniczko en
Pascale Swolfs op de
nieuwe atletiekpiste.

Eindelijk nieuwe atletiekpiste
Onze raadsleden Jan Pszeniczko en Pascale Swolfs brachten een bezoek aan atletiekvereniging A.B.E.S
in de Jan Verbertlei, op een moment dat de nieuwe atletiekpiste zo goed als klaar was. De vernieuwing
was een dossier dat Jan nog in gang had gezet. Het ijverige bestuur van de vereniging was de nieuwe
geluidsinstallatie nog aan het plaatsen, en maakte tijd om hen trots de nieuwe piste te tonen.

De oude atletiekpiste was tot in de fundamenten versleten. Eigenlijk was de vernieuwing gepland voor 2013. Maar dan kwam
het wilde, niet uitvoerbare plan van het huidige gemeentebestuur om de vereniging te herlokaliseren naar de grens met Wilrijk.
Het zorgde voor nodeloze vertraging en drie jaar onzekerheid voor de club. Het was een uitdaging om het ledenbestand te handhaven, en om als club te overleven.  Uiteindelijk kwam dan toch het engagement van het gemeentebestuur voor de vernieuwing,
volgens de oorspronkelijke plannen. Jammer wel dat de smeekbede van de club voor een volwaardige piste van 400 m niet werd
ingewilligd. Er blijven ook nog een aantal schoonheidsfoutjes (omheining, parking), maar we zagen vooral een tevreden en opgelucht clubbestuur. Edegem mag fier zijn op deze vereniging die zoveel mensen samen atletiek doet beoefenen en zelfs enkele
toppers voortbracht. Onze CD&V ploeg wenst alle atletiekbeoefenaars, haar bestuur en ploeg van vrijwilligers veel sportief succes toe in het voorbereiden, het coachen en het behalen van mooie resultaten. Wij zullen waken dat alle sportclubs in Edegem,
zonder onderscheid, financieel dezelfde maar vooral correcte financiële ondersteuning krijgen vanuit het gemeentebestuur. En
1dat zeggen we niet voor niets.

Vernieuwing Drie Eikenstraat
komt eraan
We zijn blij dat er eindelijk ook terug schot komt
in het dossier van de vernieuwing van de Drie
Eikenstraat tussen Boudewijnlaan en E19 (“tussen lichten en brug”). De vernieuwing was door
ons destijds in gang getrokken. De heraanleg zal
de plannen volgen die we in 2011 in de Schrans
uitvoerig bespraken met de bewoners. En we
hadden bekomen dat de verkavelaars aan de
Drie Eikenstraat samen ong. 900 000 euro gingen bijdragen aan deze heraanleg.
In 2011 hadden we ook al subsidies verkregen
van het Gewest voor de fietspaden en het nieuwe LARGAS-kruispunt aan de Ter Borchtlaan/
Joe Englishlaan. Er komt eindelijk een veilig
afgescheiden fietspad, dat bij sneeuwval niet
meer alle vuil te slikken krijgt. En de oversteekplaatsen voor voetgangers worden duidelijker en krijgen een middenberm.

Oud-schepenen Mia De Schamphelaere en Wim Verrelst op de Drie Eikenstraat.

Er was een goede en een minder goede reden waarom de uitvoering toch nog zolang duurde. De goede reden waren de grote werven
aan beide kanten van de weg: die waren best klaar vooraleer aan de Drie Eikenstraat te beginnen. De minder goede reden was nukkigheid van het Vlaamse Gewest. De Drie Eikenstraat en de Doornstraat zullen nu na de werken eigendom worden van gemeente
Edegem. Dat is een “geschenk” waar we ooit bij een volgend onderhoud de rekening voor betalen.

Afscheidsconcert Kon. Fanfare St. Rosalia
Een prachtig concert, fierheid , tranen en een
bomvolle zaal. Zo zou je het afscheidsconcert op
9 januari kunnen samenvatten. In zijn inleiding
schetste onze oud-burgemeester Koen Snyders kort
het verhaal van 1858 tot 2016, van de afspanning
“De Kroon” tot “Hotel De Basiliek”.
Een eerste kippenvelmoment was de opening van het concert
met de uitvoering van de Rosaliamars. Deze mars en het lijflied
van de fanfare “Rosalia zal leven…” werd de voorbije 158 jaar
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ontelbare keren uitgevoerd en gezongen. Dan volgde een mooi
programma met swingende muziek, een staande ovatie en veel
emotie bij “You never walk alone” en de slotakkoorden van de
Rosaliamars waarmee het afscheidsconcert afsloot.
CD&V dankt de muzikanten, dirigenten en bestuursleden voor
de wijze waarop de fanfare 158 jaar lang vele plechtigheden en
festiviteiten heeft opgeluisterd. Wij vinden het bijzonder jammer dat er een einde komt aan deze mooie geschiedenis en hebben veel respect voor het stijlvolle afscheid.

RUP Parkrand:
te hoog, te veel woningen
Tot 15 januari liep het openbaar
onderzoek van het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan ‘Parkrand’. Met
dit plan wil gemeentebestuur
390 woningen toelaten aan de
Prins Boudewijnlaan tussen de
Graaf de Granvellelaan en het
Rubenspark.
Het plan voorziet in de bouw van 4 Uvormige blokken. De twee blokken tegen
het Rubenspark mogen tot 8 bouwlagen
hoog worden (tot 28,4 m !): hoger dan
het Rubenspark dat dieper is gebouwd.
De twee blokken tegen de Graaf de Granvellelaan worden tot 6 bouwlagen hoog.
De groene ruimte tussen de blokken
blijft beperkt tot een weg voor de brandweer en wat restgroen. Middenin tussen
de blokken komt wel een fietspad met
groenstrook van de Prins Boudewijnlaan
tot aan Hof ter Linden. Maar de ruimte
tussen de hoge blokken zal smaller ogen
dan eender welke woonstraat in Edegem.
Kortom : er worden veel te veel appartementen voorzien in veel te hoge blokken.
Waarom komt hier zo’n formaat van ongebreidelde woonontwikkeling? Het ge-

meentelijk ruimtelijk structuurplan geeft
immers voor deze locatie woonontwikkeling aan, maar wel samen met een recreatieve functie. Heel wat anders dan wat
er nu moet komen. Want 390 woningen
op 3,9 hectare, dat betekent maar liefst
100 woningen per hectare, vergelijkbaar
met de dichtstbevolkte wijken van stad
Antwerpen!

maar N-VA en Groen rekenen ook op
een meerwaardetaks van zowat 3 miljoen
waarmee ze hun bibliotheek moeten betalen. Daardoor zijn ze budgettair afhankelijk geworden van de ontwikkelaars. Het
gevolg is wel dat we voor dit financieel
gewin op korte termijn met een miskleun
gaan zitten voor honderd jaar.
Klaas Meesters (gemeenteraadslid)

Terwijl het anders kan:
• Met minder woningen kan je meer
open ruimte maken en het park van
Hof ter Linden echt tot aan de Prins
Boudewijnlaan laten komen.
• Er was ruimte voor een parking voor
bezoekers van Hof Ter Linden, rechtstreeks aan de Prins Boudewijnlaan ipv
in het centrum.
• Met minder woningen zouden gebouwen minder dominant zijn en veel
minder massief de hoogte ingaan.
Waarom dan deze keuze? Wel: tegenwoordig heeft bij verkavelingen in Edegem niet het schepencollege, maar de
projectontwikkelaar het voor het zeggen.
Hij financiert niet alleen het hele RUP,

DIFTAR
De nieuwe DIFTAR is ondertussen in
voege. Zoals voorspeld doorgedrukt met
de karwats ondanks vaak terechte kritiek.
U wist al dat we het niet eens waren met
deze DIFTAR. We hebben het in een
vorig nummer al over de echte factuur
gehad (“de best verpakte belastingsverhoging”). En ondertussen hebben we
van veel mensen vragen en ongemakken
doorgespeeld gekregen, die we zo goed
mogelijk hebben helpen oplossen. Het
kwaad is geschied, maar we zullen als
CD&V blijven hameren op verbeteringen aan het systeem, zoals:

1)grotere GFT-containers voor wie dat
wil, zodat ook in Edegem de scheurbare
50L-GFT-zakken kunnen afgeschaft
worden. Dé manier om restafval te sparen is door een goed alternatief voor het
GFT-afval !
2)op meer plaatsen ondergrondse containers voor restafval.
3)kleine restafvalzakken van 30L toelaten
voor slecht mobiele mensen die last hebben met de kleine grijze bakken.
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Wist je dat Nieuwjaarsborrel
• DIFTAR op agenda van de gemeenteraad heeft gestaan van juni, oktober en november vooraleer het in
orde was? Wij zeiden in juni al dat
het haastwerk was…

gemeenteplein

Een beetje koude wind, maar prachtig weer en uiteindelijk toch veel volk op het
gemeenteplein voor de ondertussen traditie geworden nieuwjaarsborrel.

• Het wel degelijk allemaal beslissingen zijn van dit gemeentebestuur?
IGEAN is alleen maar uitvoerder.
• Toen Democratie-Edegem met 400
handtekeningen op de gemeenteraad de vraag stelde om DIFTAR
nog eens grondig te willen bekijken,
het antwoord was dat alleen telt hoe
de gemeenteraadsleden van de meerderheid stemmen? Dit bestuur pakt
graag uit met participatie, maar
schijn bedriegt …

• De extra voorwaarden die ze daarbij
stellen in de praktijk telkens onrealistisch blijken? De zo geroemde
“topchef ” voor Hof Ter Linden heeft
er al de brui aan gegeven. De onderhandelingen in ’t Forum liepen bijna
uit op een ramp.

Nieuwjaarsreceptie
CD&V Edegem
Veel volk in het Zwaluwnest op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Edegem.
Opvallende gast was Eric Van Rompuy met de boodschap ons als christendemocraten
niet te laten doen.

• De Gemeentehallen aan de Prins
Boudewijnlaan dit jaar eindelijk in
dienst zouden gaan? In 2013 zei de
schepen nog dat ze eind 2013 hoe
dan ook in gebruik gingen!
• We terug een mooi kerstconcert hadden in de Basiliek? Zij die wegbleven
omwille van het concert van vorig
jaar, hadden groot ongelijk.

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!
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Uw lokale contactpersoon:
Wim Verrelst
(wverelst@cdenv.be)
www.edegem.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/edegem.cdenv

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: HAH-blad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

• Het gemeentebestuur nogal vaak in
concessies gelooft om haar problemen op te lossen: binneninrichting
Hof Ter Linden, speeltuin Meihof,
nieuwe sportvloer hangar 44, restauratie oude pastorie, cafetaria VTC…
Slim gevonden?

