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Veilig thuis in een welvarend Rumst

Jurgen Callaerts trekt N-VA-lijst
Het bestuur van N-VA Rumst heeft Jurgen Callaerts voorgedragen als 
lijsttrekker. Uittredend burgemeester Geert Antonio steunt de lijst 
vanop de derde plek.

Jurgen Callaerts is momenteel schepen 
van Financiën, Jeugd en Communicatie en 
tevens de voorzitter van de gemeenteraad. 
Met een belastingverlaging, de oprich-
ting van een nieuwe jeugdbeweging in 
Terhagen en de nakende lancering van een 
digitaal loket zal hij kunnen terugblikken 
op een mooi palmares van de afgelopen 
zes jaar.

“Ik vind het een hele eer om de N-VA-
ploeg de komende maanden te mogen 
leiden naar een – hopelijk – goede uitslag. 
Met een sterk team en een goed program-
ma moeten we erin slagen de kiezer op  

14 oktober te overtuigen om ons bolletje te 
kleuren. Beide zaken zullen de komende 
maanden in een definitieve plooi worden 
gelegd. Al staan we zeker nog steeds open 
voor zowel goede ideeën als nieuwe men-
sen”, aldus Jurgen. 

Uittredend burgemeester Geert Antonio: 
“Ik geef graag de fakkel door aan een 
nieuwe ploeg en een nieuwe kapitein. Ik 
geloof erin. Het is ook daarom dat ik de 
lijst nog mee vorm zal geven. Welke taak 
voor mij weggelegd is na 14 oktober, zal de 
kiezer bepalen.”

N-VA wil schepen van 
Dierenwelzijn

Als het van de Rumstse N-VA-afdeling 
afhangt, zal er vanaf 2019 in Rumst 
een schepen van Dierenwelzijn zijn. 
“Voor een goed begrip: niet dat wij een 
extra schepen willen. Maar we willen 
wel dat iemand zich er specifiek over 
ontfermt. Dat is nu niet het geval”, 
zegt huidig N-VA-schepen en initiatief-
neemster Niki Dens. 

Toen in 2014 de nieuwe Vlaamse Rege-
ring de eed aflegde, schoof de N-VA met 
minister Ben Weyts al het belang van 
dierenwelzijn naar voren. “Minister Weyts 
heeft aangetoond dat een aparte vak- 
minister écht bijdraagt tot een coherent 
en sterk beleid op het vlak van dierenwel-
zijn. Ook in Rumst liggen er nog heel wat 
uitdagingen op ons te wachten”, stelt Niki.

Meer hondenloopzones
Zo vindt N-VA Rumst dat de komende 
bestuursploeg het aantal hondenloop-
zones nog moet uitbreiden. “Momenteel 
beschikt elke deelgemeente over één 
site. Maar wij vangen toch op dat dit er 
nog wat meer mogen zijn. Voorts willen 
we ook laten onderzoeken of het houden 
van kleine huisdieren in de rust- en 
verzorgingstehuizen mogelijk gemaakt 
kan worden. Wetenschappelijke studies 
tonen aan dat gezelschapsdieren een 
positieve invloed uitoefenen op zowel 
de fysieke als geestelijke toestand van 
senioren. Senioren blijven langer actief 
als ze de zorg voor een huisdier hebben. 
Dat zou dus een win-winsituatie kunnen 
zijn”, zegt Niki. Tot slot wil de partij dat 
er zich binnen de lokale politie Rupel een 
agent specialiseert in dierenwelzijn. Zo 
hebben inwoners een aanspreekpunt voor 
dierenverwaarlozing.

  Uittredend burgemeester Geert Antonio, voorzitter Benjamin De Roeck, 
minister Jan Jambon en lijsttrekker Jurgen Callaerts.
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Sinds 2012 vormt de N-VA de ruggengraat van het Rumstse gemeentebestuur. Onder impuls van de N-VA werden  
de afgelopen jaren dan ook heel wat zaken gerealiseerd en definitief in beweging gezet.

  Molleveld: van kmo-zone naar woonwijk
Op voorstel van de N-VA verwierf de gemeente 
het industrieterrein Molleveld in Terhagen. Een 
efficiëntie aanpak om niet alleen bijkomend 
zwaar verkeer in Terhagen te voorkomen, maar 
ook om deze deelgemeente te voorzien van extra 
woonruimte. Wellicht kan dit ook een supermarkt, 
een bank of andere winkels overtuigen om zich in 
Terhagen te vestigen.

  Wegwerken van parkeerdruk
Met de N-VA aan het stuur werd de 
parkeerdruk in de gemeente verlicht. Door  
de aanleg van tientallen extra parkeerplaatsen 
in onder meer de Korte Nieuwstraat, de 
Hollebeekstraat, de Uitbreidingsstraat, 
de Veldstraat en de Putstraat leverde het 
gemeentebestuur duidelijke inspanningen.  
Met de aanleg van extra parkings in de 
Eikenstraat en in het Molenveld zal deze 
capaciteit nog verder uitbreiden. 

  Nieuwe jeugdbeweging in Terhagen
Eind 2015 gaf het bestuur van het jeugdhuis in Terhagen 
te kennen dat het zijn werking zou stopzetten. Bij gebrek 
aan voldoende jeugdwerking ging het gemeentebestuur 
actief op zoek naar een alternatief. Dat vond het met 
Chiro Jerubo, sinds 2016 een vaste waarde in de Terhaagse 
leefgemeenschap.

  Eindelijk extra kleuterschool in Reet
Sinds 1 september 2017 heeft gemeenteschool Eikenlaar 
ook een kleuterafdeling. Voor de N-VA was dit een 
win-winsituatie, want de kleutertjes kunnen buiten 
de schooluren terecht in de nieuwe buitenschoolse 
kinderopvang ‘Hupsakee’ in de wijk Hoogvelden.

  Uitgebreide ondersteuning van zomeractiviteiten
De N-VA versterkte het gemeenschapsleven verder. 
Concreet werd er meer ingezet op initiatieven die mensen 
samenbrengen. Zo werd de Vlaamse feestdag omgebogen 
naar een volksfeest voor al onze inwoners en krijgen de 
verschillende verenigingen die belangeloos de talrijke 
zomerfeesten uit onze gemeente vormgeven, extra steun.

  Toerisme 2.0
Met een officiële opening van het toeristisch seizoen tracht 
onze gemeente sinds 2014 haar troeven beter uit te spelen. 
Jaar na jaar koppelde de gemeente daar nieuwe initiatieven 
aan, zoals in 2017 het Rupelstreeklied, ingezongen door 
Jean Bosco Safari. Inspanningen die ook buiten de 
Rupelstreek hun vruchten afwerpen, want dit jaar zal 
Toerisme Rupelstreek deel uitmaken van het programma 
van de ‘Brussels Beer Challenge’ in gaststad Mechelen.

  Personenbelasting daalt van 6,8 naar 6,5 procent
Op financieel vlak zorgde de N-VA voor een grote verandering 
door een belastingverlaging. Nadat eerst de gemeente-uitgaven 
op orde werden gezet, volgde in 2016 de kers op de taart: voor 

de eerste keer in de geschiedenis daalden de belastingen in 
Rumst

  Minder wateroverlast, meer verkeersveiligheid en vlottere mobiliteit
Met de heraanleg van de Hollebeekstraat, de Steenweg op Waarloos, de Antoine De Winterstraat en de as 
Eikenstraat-Astridplein nam het bestuur het initiatief om overal een driedubbel probleem op te lossen.

 Onderhoud en renovatie patrimonium Sociaal Huis
Het Sociaal Huis of OCMW van Rumst beschikt over enkele 
gebouwen, zoals de nagelnieuwe seniorenflats Hoogvelden, 
de serviceflats in het Hof van Crequi en enkele zogenaamde 
‘doorgangswoningen’ voor personen die nood hebben aan 
tijdelijke opvang. Na jaren van knip-en-plakwerk werd er 
onder dit bestuur werk gemaakt van het grondig opfrissen 
en het moderniseren van al deze gebouwen. Comfortabele 
basisvoorzieningen zijn een recht. We moeten als 
gemeentebestuur dan ook het goede voorbeeld durven geven.

  Jurgen Callaerts 
 schepen van Jeugd

  Niki Dens 
schepen van Onderwijs en Buitenschoolse Kinderopvang

  Luc Claes 
OCMW-voorzitter

  Nieuwe speelterreinen
Bij aanvang van deze bestuursperiode werd 
een masterplan Speeltuinen goedgekeurd. 
Daarin stond welke speeltuinen zouden 
blijven en welke zelfs een uitbreiding zouden 
krijgen. Onder meer aan de 3Ri4en in 
Rumst en de sporthal in Terhagen werd de 
speelinfrastructuur grondig uitgebreid.

  Jurgen Callaerts 
 schepen van Financiën

  Geert Antonio 
 burgemeester, bevoegd voor 
openbare werken
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /
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