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 REETTERHAGEN

Koningin Astridplein:
De schop gaat eindelijk in de grond
Eén van de voornaamste pijnpunten in onze gemeente is de dorpskern 
van Reet. Ze zijn u ongetwijfeld bekend: files tijdens de spitsuren,  
onveiligheid van zwakke weggebruikers, overdreven snelheid, … .  
Daarnaast is er nood aan belangrijke verbeteringswerken aan het  
rioleringsnetwerk, vernieuwing  van nutsleidingen, uniforme  
straatverlichting, enzovoort.
De N-VA beloofde ingrijpende verbete-
ringen,  en nu is het zover: een ‘extreme 
make over’. Zulke werken vergen jaren 
voorbereiding: van studies van de  
verkeersstromen over de hoogte van  
de rioleringscapaciteit tot technische 
adviezen. Er werd nagedacht over ver-
hoogde kruispunten, het pleinkarakter 
en led-verlichting. Maar ook de fietser in 
de Eikenstraat, de parkeerplaats voor de 
middenstander, een bus die een  
vrachtwagen kruist, waren kwesties  
die aan bod kwamen. Dit is ook gebleken 
op de vele infovergaderingen. 
 
Start augustus 2017
Intussen is de puzzel gelegd en gaan de 
werken effectief van start in augustus 
2017. Een weloverwogen keuze, want 
op dat ogenblik zijn de werken in de  
Hollebeekstraat en de Kerremansstraat  
al achter de rug. 

Het eindresultaat zal ongetwijfeld een 
veiligere, vlottere en gezelligere dorpskern 
zijn. N-VA Rumst beseft dat er onge-
makken zullen optreden. Ook een portie 
geduld zal nodig zijn. Maar files tijdens 
de spitsuren, onveiligheid van zwakke 
weggebruikers, overdreven snelheid, ... 
moeten erna tot een ver verleden behoren.

Vier samen met 
N-VA Rumst en 
Koen Metsu het 
nieuwe jaar! 

Als speciale gast verwelkomen 
we op onze nieuwjaarsreceptie 
Koen Metsu: N-VA-volksverte-
genwoordiger, burgemeester 
van Edegem en voorzitter van de 
terreurcommissie in de Kamer. 

Hij geeft ons een stand van 
zaken over het geleverde werk 
en de uitdagingen die ons nog te 
wachten staan.

Een hapje en drankje ontbreken 
natuurlijk ook niet. 

Praktisch: 

Zaterdag 4 februari vanaf 
19.30 uur

TC Klinkaart 
Kerremansstraat Reet

Speeltuin Jan Van Eycklei vernieuwd p.2 Bezoek mee het Vlaams Parlement p.3
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Minister Jan Jambon bezoekt 
de Brooikensdag 
Op 18 september was het met de vijfjaarlijkse 
Brooikensdag weer een hoogdag in deelgemeente 
Reet.  Als prominente gast kwam dit jaar minister Jan 
Jambon meegenieten van de activiteiten. 

N-VA op sfeervolle Rumst 
jaarmarkt 
Tijdens het weekend van 30 september tot 2 oktober stond 
Rumst weer in het teken van de jaarlijkse jaarmarkt. 
Ook N-VA Rumst had er een stand. We kregen flink wat 
sympathisanten over de vloer. 

Herdenking 11 november
Op 11 november bracht het gemeentebestuur hulde 
aan de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Op 
het kerkhof van Reet bracht Burgemeester Geert 
Antonio (N-VA) daarbij een ingetogen voordracht.

Speeltuin Jan 
Van Eycklei 
vernieuwd
Dit najaar werd de laatste hand 
gelegd aan de  vernieuwing van 
de speeltuin op het pleintje aan 
de Jan Van Eycklei in de wijk 
Schensbossen in Reet. In 2014 werd 
dit speeltuintje onbruikbaar door 
wateroverlast en moest het worden 
afgebroken. 

Op vraag van enkele inwoners, gesteund 
door N-VA-fractieleider Stijn De Rooster en bestuurslid 
Benjamin De Roeck werden de nodige aanpassingen versneld 
uitgevoerd. Zo werd het terrein gedraineerd waardoor het 

wijkspeeltuintje opnieuw aangelegd kon worden. “Kinderen 
kunnen nu opnieuw genieten van dit speeltuintje, met 
gloednieuwe toestellen”, besluit schepen van Jeugd Jurgen 
Callaerts.

KORT Genoteerd
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September 2017 - februari 2018

Het gemeentebestuur neemt een
‘voorkeursbesluit’

Er wordt een weloverwogen
keuze gemaakt

Jouw informatie
en inspraak?

Infosessie en
openbaar onderzoek

Dit wordt gebundeld in de ‘synthesenota’

Alle mogelijkheden uit de 
alternatievenonderzoeksnota 
worden vergeleken

Jouw informatie
en inspraak? Infosessie

Voorjaar 2016 - nu:

Verkennend onderzoek

Het probleem duidelijk maken

Wat zijn mogelijke oplossingen
voor de mobiliteit?

September - oktober 2016:

Start procedure met informatie
en inspraak

Infosessie over de procedure en
organisatie van de inspraak

Infosessie voor vragen over het
verkennend onderzoek rond de
mobiliteit

November 2016:

Welke oplossingen onderzoeken?

Welke alternatieve vrachtwagenroutes
worden verder onderzocht?

Welke effecten worden bestudeerd?

Uitwerking van de keuze

Opmaak detailplannen

Projectbesluit

Uitvoeren werken

Publicatie in Belgisch Staatsblad

Beroepsmogelijkheid bij
Raad van State

Dit vormt de ‘startbeslissing’

Dit wordt gebundeld in de 
‘alternatievenonderzoeksnota’

InfoJouw informatie
en inspraak?

Infosessie en formele 
consultatieronde

November 2016 - juni 2017

Ruime inspraakronde voor nieuwe weg Rumst
Eén van de speerpunten van de N-VA is het weren van zwaar verkeer uit de dorpskernen. Om dit te realiseren in het centrum van 
Rumst startten we onlangs een procedure op die moet leiden tot de bouw van een nieuwe weg. Deze zal het oprittencomplex van de 
E19 verbinden met de bedrijventerreinen tussen Rumst en Terhagen. Na een uitgebreide inspraakronde zal het bestuur de knoop 
doorhakken in het najaar van 2017. Volgt u even mee?

Bezoek mee het Vlaams Parlement
Naar jaarlijkse gewoonte plannen we ook volgend voorjaar met N-VA Rumst een activiteit voor de leden en 
sympathisanten. Het wordt een rijk gevulde dag. 

In de voormiddag krijgen we een rondleiding in 
het Vlaams Parlement door Sofie Joosen, N-VA-
Parlementslid en schepen in Duffel. 

’s Middags eten we in het restaurant van het 
Parlement. Na de middag neemt een gids ons mee 
naar de Marollen.

 Deze activiteit vindt plaats op zater-
dag 18 februari 2017.

Praktisch: 
Vertrek met de bus om 9 uur aan de  
carpoolparking in Rumst (Bussestraat)
Meer info en inschrijven bij 
lutgardis.gielis@n-va.be
Deelnameprijs (incl. maaltijd): 20 euro 
voor leden, 28 euro voor niet-leden.



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
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€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
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waar ook ter wereld
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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:     /     /


