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RUMSTREETTERHAGEN

Gemeentelijke financiën

Rumst bij beste gemeenten in  
Vlaanderen 

De gemeente Rumst legt jaar na jaar betere, financiële rapporten voor. 
De schuldgraad ligt laag en er is geld om te investeren. Dat is het gevolg 
van een efficiënt beleid.

Het was een speerpunt van N-VA Rumst 
bij de verkiezingen: met ons geen finan- 
ciële avonturen. We zaten toen nog in vol-
le economische crisis. Prestigeprojecten 
zoals de renovatie van een dure waterto-
ren of de oversubsidiëring van busabon-
nementen lagen sinds 2013 dan ook niet 
meer op de bestuurstafel.

Efficiënt beleid
“De afgelopen jaren hebben we ons 
beleid van soberheid en kostenefficiëntie 
geleidelijk aan verdergezet. Onder meer 
de groepsaankopen met de omliggende 
gemeenten en een strengere aankooppro-
cedure hebben ons geen windeieren ge-
legd”, zegt schepen van Financiën Jurgen 
Callaerts.

Dat blijkt nu ook uit enkele belangrijke 
rapporten, zoals de recente jaarrekening 
van 2016 en een studie van Belfius. Zo 
had de gemeente in 2013 een openstaande 
schuld van 12,6 miljoen. Dat cijfer bouw-
den we jaar na jaar af. Begin 2017 was dat 
bedrag al gedaald tot 10,2 miljoen euro.

De financiën van Rumst zijn bovendien 
in evenwicht. Daardoor is er ruimte om te 
investeren. Rumst doet het dertig procent 
beter dan het Vlaamse gemiddelde. “We 
zijn dan ook goed gewapend voor de uit-
dagingen van morgen”, besluit Jurgen

N-VA Rumst zoekt 
m/v/x met talent

Hebt u frisse ideeën om van onze 
gemeente een nog betere plaats 
te maken om te wonen en te 
werken? 

Draagt u de N-VA een warm hart 
toe? Hebt u een vlotte pen of 
geen twee linkse handen? 

Dan bent u misschien de geknipte 
man of vrouw om ons team te 
versterken.

In oktober 2018 gaan we met z’n 
allen immers opnieuw naar de 
stembus. 

Na het mooie verkiezingsresul-
taat van 2012 wil N-VA Rumst 
opnieuw een mooie score halen. 
Alle hulp – hoe klein ook – is dus 
zeker welkom.

Geïnteresseerd? 
Mail dan zeker naar  
benjamin.deroeck@n-va.be  
en misschien zien we elkaar 
binnenkort.   Jurgen Callaerts,  

schepen van  
Financiën

Nieuwe straatplanborden p. 2 Kort genoteerd p. 3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

rumst@n-va.be

Nieuwe straatplanborden 
Aandacht voor toeristische 
trekpleisters

Deze zomer werden de oude straatplanborden 
in onze gemeente vervangen door nieuwe exem-
plaren. “Niets te vroeg”, stelt N-VA-schepen van 
Communicatie Jurgen Callaerts. “De oude bor-
den waren sterk gedateerd. Als je weet dat op de 
achterzijde van de straatplanborden nog reclame 
stond van de toenmalige Kredietbank, dan hoeft 
het niet te verbazen dat je nieuwe straten en wij-
ken in onze gemeente er niet op terugvond.”

Andere accenten
Het schepencollege koos er niet voor om de oude borden 
zomaar te vervangen. “We gaan ervan uit dat iemand die 
Rumst met de auto bezoekt, zich nog slechts zelden zal wen-
den tot dergelijke borden. Iedereen beschikt tegenwoordig 
immers over een smartphone of GPS. 

Daarom stelde ik voor om voor de nieuwe borden andere 
accenten te leggen”, zegt Jurgen.

Zo werden de toeristische trekpleisters op de nieuwe borden 
aangeduid en staan ook de fiets- en wandelwegen in onze 
gemeente erop. 

“Het doelpubliek is dan ook eerder de trage weggebruiker in 
plaats van de automobilist.” Dat laatste verklaart trouwens 
ook waarom het schepencollege de borden niet enkel langs 
de invalswegen liet plaatsen. 

De eerste borden vindt u aan Museum Rupelklei en de 
Lazaruskapel.

Woongebied naast  
Hof van Crequi wordt  
bebouwd
De eigenaar van het onbebouwde woonperceel  
tussen de Nieuwstraat-Steenbakkerijstraat en de 
Oude Baan in Terhagen, diende onlangs bij de 
gemeente een verkavelingsaanvraag in. Dat is een 
eerste stap, om later met gedetailleerdere bouw- 
plannen te komen. 

Het perceel is woongebied en mag dus bebouwd worden. Maar 
voor N-VA Rumst moet dat wel zeer doordacht gebeuren.  
 
“Dit project zal immers in belangrijke mate het uitzicht van 
centrum-Terhagen mee gaan bepalen”, zegt burgemeester Geert 
Antonio.

Parkeerplaatsen en groene ruimte
In besprekingen met onder meer onze burgemeester, werd 
aangestipt dat er niet alleen voldoende parkeerplaatsen dienen 
te zijn, maar ook een gevarieerd aanbod van verschillende types 
van woningen, onder meer ook halfopen bebouwingen met een 
ruimere tuin. Zo biedt het project voor elk wat wils. 

Om te vermijden dat de Nieuwstraat smal en donker wordt, zal 
de bebouwing ook achteruit springen en komt er meer ruimte 
voor parkeerplaatsen. 

Tot slot zal het schepencollege er ook voor ijveren dat er een 
ruime, groene verbinding komt tussen de Oude Baan en de 
Nieuwstraat. 

“Ik hoop alvast dat het project er snel komt, want de huidige 
braakliggende situatie is niet alleen troosteloos, maar trekt ook 
ongewild ongedierte en afval aan”, besluit de burgemeester.

  Schepen van Communicatie Jurgen Callaerts is 
blij dat er op de nieuwe straatplanborden aan-
dacht is voor de toeristische trekpleisters.
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Waarom de Kerremansstraat dan  
toch nog niet heraangelegd wordt
De Kerremansstraat in Reet zal nog niet onmiddellijk heraangelegd worden. Dat was de conclusie van het 
schepencollege toen het in juni de offertes ontving van de verschillende aannemers. 

“Bij het opstellen van de bouwplannen maakt het studiebureau voor ons ook een raming op van de kosten. Voor de Kerremansstraat 
kwamen we uit op 900 000 euro voor de totale heraanleg. Niet min, maar een correct bedrag als je weet dat we zowel alles boven als 
onder de grond vernieuwen. Het was dan ook dit bedrag dat we in de gemeentelijke begroting hadden gereserveerd”, zegt N-VA- 
burgemeester Geert Antonio.

Het schepencollege was dan ook enigszins verrast toen het bij het openen van de offertes prijzen voorgeschoteld kreeg die veel hoger 
waren dan voorzien. Zo was de goedkoopste aannemer nog steeds 500 000 euro duurder dan de raming. 

Het gemeentebestuur kwam dan ook tot de conclusie dat we de aanneming beter nog even uitstellen. Dat is een vorm van goed be-
stuur, hoewel het jammer is gezien het vele voorbereidende werk dat al gerealiseerd werd.

Verkiezingen
“Het is klassiek dat veel steden en gemeenten een jaar voor de verkiezingen met heel wat wegenwerken komen. Dat is echter niet met 
voorbedachten rade, want zulke wegenwerken hebben nu eenmaal vele jaren nodig om voorbereid te worden. De uitvoering loopt 
dan in vele gemeenten gelijktijdig, aannemers worden druk bevraagd en de prijzen liggen hoger. 

In principe had de Kerremansstraat nochtans heraangelegd moeten zijn voor Tomorrowland van dit jaar. “Ver voor oktober 2018”, 
stelt Antonio. “Maar omdat één buurtbewoner beroep heeft aangetekend tegen zowat elke stap van de vergunningsprocedure, liep het 
dossier in 2016 vele maanden vertraging op, waardoor we niet sneller konden aanbesteden.”

Kort genoteerd
  Op 31 augustus huldigde schepen van Onderwijs Niki Dens de 

nieuwe kleuterschool Eikenlaar officieel in. Voor en na de schooluren 
zal het gemeentebestuur er bovendien een buitenschoolse 
kinderopvang (BKO) in uitbaten. Die werd alvast tot BKO Hupsakee 
gedoopt.

  Rumst Feest! was ook dit jaar weer een succes. Onder meer Steve 
Tielens en de Romeo’s zorgden voor een aangenaam middag- en 
avondprogramma dat door iedereen werd gesmaakt.

  Naar jaarlijkse gewoonte kon u ons ook dit jaar voor een 
gezellige babbel, een hapje en een drankje terugvinden op de 
Terhaegsche Feesten en de Reetse dorpsfeesten. Bent u er niet 
geraakt? Noteer dan alvast zaterdag 30 september 2017 in uw 
agenda, want dan vindt u ons terug op Rumst jaarmarkt.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


