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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

RUMST REETTERHAGEN

Ambitieuze plannen voor Rumst, Reet én Terhagen
Uw gemeentebestuur heeft in september zijn huiswerk voor de komende zes jaar gemaakt. U mag  
zich verwachten aan een ambitieus investeringsprogramma, gecombineerd met een aangepaste en  
hedendaagse dienstverlening. Daarentegen worden diensten die nauwelijks nog gebruikt worden of 
geen meerwaarde betekenen voor onze inwoners, bijgesteld of afgeschaft. Ten slotte wil het gemeente- 
bestuur ook zijn stempel drukken op een meer leefbare en duurzame omgeving. Onder meer door  
gerichte investeringen en een groener belastingregime. Een overzichtje.

•  16 miljoen. Dat is het bedrag dat de gemeente tot 2024  
reserveert voor investeringen. Een groot deel daarvan gaat 
naar de heraanleg van heel wat straten. “Vooral het  
centrum van Rumst zal een metamorfose ondergaan.  
Daarbij beogen we in eerste instantie iets te doen aan  
de wateroverlast, de verkeersveiligheid en de parkeer- 
problematiek”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts.

•  Daarnaast investeert de gemeente ook verder in haar  
gemeentelijk patrimonium. Zo zijn er onder meer  
kredieten uitgetrokken voor de bouw of renovatie van  
de kleuterschool in Reet én Terhagen, een nieuw museum 
in Rumst, de omvorming van de Sint-Jozefkerk in  
Terhagen tot gemeenschapscentrum en de inrichting  
van een nieuwe bib in Rumst.

•  Verder investeert de gemeente ook extra in veiligheid.  
De dotatie voor de politie neemt toe, zodat het korps extra 
agenten kan aanwerven, onder meer voor de opstart van  
een overlastteam. Verder voorzien we ook om een 
GAS-ambtenaar aan te stellen en reserveren we een half 
miljoen euro voor het plaatsen van camera’s.

Slim besparen, duurzaam belasten
Om dat alles te financieren zijn we kritisch omgegaan  
met zowel onze courante inkomsten als met de terugkerende 
uitgaven. Diensten of subsidiemechanismen die weinig tot 
niets opbrengen voor onze gemeente en onze inwoners, zullen 
we grondig herzien of anders organiseren. “Te denken valt 
aan bepaalde subsidies zoals die aan 11.11.11. We hebben de 
vergelijking gemaakt met andere gemeenten. Onze  
toelagen blijken vaak vele malen hoger te zijn dan die in  
onze buurgemeenten. Dan moet je je durven afvragen of  
we hier de juiste dingen organiseren”, aldus Jurgen Callaerts.

Voor het eerst in 30 jaar tijd zal ook de gemeentelijke fisca-
liteit hervormd worden. Aan de tarieven van de aanvullende 
personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen raken 
we niet. Maar de bedrijfsbelasting willen we bijstellen. We 
beogen daarbij een belastingverlaging voor de kleine onder-
nemers maar voorzien een stijging voor de grote bedrijven. 
Bedrijven die handel drijven in activiteiten die voor overlast 
zorgen, zoals het vervoer en de opslag van zand en mineralen, 
zullen zwaarder belast worden. “De vervuiler betaalt, zo  
simpel is het”, besluit burgemeester Jurgen Callaerts.

Heel wat straten in een nieuw jasje

•  Rumst-Centrum: Kerkstraat-Markt-Peperstraat- 
Haardorst-Statiestraat-Molenbergstraat-Hollebeekstraat- 
Kazernestraat-Visserstraat-Veerstraat (1 320 000 euro)

•  Kerremansstraat (630 000 euro)
•  Petrus Van der Taelenstraat (875 000 euro)
•  Kapelstraat (fase 2) (800 000 euro)
•  Steenbakkerijstraat (255 000 euro)
•  Rotonde Nieuwstraat-Schransstraat-Crequilei (790 000 euro) 
•  Industrieweg Rumst Stuyvenberg (155 000 euro)
•  Hazeweg-Monnikenhofstraat (785 000 euro)
Alle bedragen zijn onderbouwde ramingen en gelden alleen voor het 
aandeel van de gemeente. Voor bijna alle projecten zijn er bijkomende 
subsidies toegekend.
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Klink samen met de N-VA op het nieuwe jaar
Vrijdag 31 januari 19.30 uur 
Gildenhuis Reet

Gastspreker is Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps schepen Annick De Ridder.
Iedereen welkom!
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Vlotter: regionale samenwerking voor betere sociale dienstverlening
Vlotter (het vroegere IMSIR), een samenwerking tussen de Rupelgemeenten en Aartselaar, is de laatste 
jaren uitgegroeid tot een belangrijke regionale speler op het vlak van sociale dienstverlening. Deze  
samenwerking is onmisbaar om een efficiënter sociaal beleid aan te bieden. Om in aanmerking te  
komen voor extra financiële middelen, eisen hogere overheden namelijk een minimale schaalgrootte.  
In november werd de verlenging van de intergemeentelijke samenwerking Vlotter voor de komende 
achttien jaar goedgekeurd.

Vlotter richt zich op de maatschappelijk zwakkeren en biedt 
de inwoners van Rumst een hele waaier van diensten aan. 
Enerzijds is er de thuiszorg met onder andere gezinszorg, 
maaltijden aan huis, aangepast vervoer en poets- en klusjes- 
diensten. Anderzijds zorgt Vlotter voor tewerkstelling en 
sociale diensten die volop inzetten op het activeren en  
begeleiden van mensen die buiten de arbeidsmarkt vallen. 
Dat gebeurt door wijkwerk, het ondersteunen van de lokale 
OCMW’s en het aanbieden van schuldbemiddeling en  
rechtshulp. Een van de meest zichtbare projecten zijn de  
Rupeltornado’s, die het afgelopen jaar ongeveer tien ton 
zwerfvuil verzamelden in onze gemeente.

Gespecialiseerde én efficiënte dienstverlening
Door deze diensten onder te brengen in een intergemeentelijke 
samenwerking, slagen we erin om meer gespecialiseerde 
dienstverlening op een efficiëntere en goedkopere manier aan 
te bieden aan de inwoners van onze gemeente. Met schepen 
van Sociale Zaken Els Devlies en gemeenteraadslid Bram 
Van Keer, die tevens de voorzitter is, heeft N-VA Rumst twee 
afgevaardigden in het bestuur van de intercommunale om de 
Rumstse belangen te behartigen. 

  Schepen Els Devlies en gemeenteraadslid Bram Van Keer 
brachten onlangs een bezoek aan het Maakbedrijf. De vroegere 
sociale werkplaats maakt ook deel uit van Vlotter. Het  
Maakbedrijf bestaat onder andere uit een succesvolle fietsen- en 
wielbouwafdeling en een afdeling die zich focust op alles wat te 
maken heeft met elektrische toestellen (recyclage, montage …). 

Op 14 september stapte onze burgemeester Jurgen Callaerts in 
het huwelijksbootje. Van N-VA Rumst kreeg het pasgetrouwde 
paar alvast de zegen.

Naar jaarlijkse gewoonte viert Rumst zijn jaarmarkt tijdens het eerste 
weekend van oktober. De N-VA mocht natuurlijk niet ontbreken. 
Onze bestuursleden gaven tekst en uitleg over het gemeentelijk  
beleid voor de komende jaren. En ook onze drie schepenen bezochten 
de jaarmarkt.

Na een intens jaar met zowel gemeenteraads-, bestuurs- als  
nationale verkiezingen was het jaarlijkse bestuurs- en familiefeest 
een welgekomen afwisseling en beloning voor het harde werk.

N-VA 
Rumst in 

beeld
Twee weken voordien zakte Jurgen met kennissen 
en vrienden af naar Kortrijk om zijn vrijgezellen- 
avond te vieren. Aangepaste outfits werden  
voorzien, inclusief ‘een Waalse Haan’ voor de  
bruidegom in spe.
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Gemeentebestuur zet  
volop in op dienstverlening 
voor oudere en kwetsbare 
inwoners
Het gemeentebestuur wil van Rumst een leeftijds-
vriendelijke, zorgzame, sociale, verbindende en 
gezonde leefomgeving maken. Concreet betekent 
dat onder meer dat het Sociaal Huis en het diensten-
centrum een prominentere rol zullen spelen. Op die 
manier wil de gemeente hulpverlening toegankelijker 
maken. Kwetsbare groepen zoals senioren, jonge  
gezinnen en kansarmen krijgen meer begeleiding, 
zodat ze de weg vinden naar geschikte ondersteuning. 
Schepen Els Devlies licht het seniorenbeleid toe. 

“In onze gemeente bestaat zo’n 20 procent van de bevolking uit 
65-plussers. Ik beschouw het als mijn taak om hen te ondersteunen 
en te betrekken bij het maatschappelijk leven”, zegt schepen van 
Sociale Zaken Els Devlies. De gemeente wil dat hulpbehoevende 
senioren langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven  
wonen. Daarom zal ze het aanbod van aangepaste en betaalbare 
vervoersmiddelen via Rolkar Rivierenland en de Minder Mobielen 
Centrale Rupelstreek nog verder uitbreiden. Ook gaat de gemeente 
inspelen op de specifieke moeilijkheden die dementie met zich 
meebrengt voor patiënten en hun omgeving.

Behoeften in kaart brengen
Om het beleid beter af te stemmen op de noden van de senioren, 
organiseert de gemeente binnenkort een bevraging. Daarin zal 
gepeild worden naar de behoeften van de ouderen op het vlak 
van mobiliteit, vrije tijd, eenzaamheid, mantelzorg, enzovoort. 
Het onderzoek moet bovendien uitwijzen welke woonvormen de 

oudere bevolking verkiest om zo lang mogelijk binnen de lokale 
gemeenschap te blijven wonen. “Het gemeentebestuur stelt  
daarvoor een eigen aanbod van ouderenwoningen ter beschikking 
in combinatie met private initiatieven”, legt Els Devlies uit. 

Seniorenraad
Naast de vraag naar bijkomende hulpverlening kijkt schepen 
Devlies ook naar de groter wordende groep van actieve senioren. 
Om hen bij het beleid te kunnen betrekken, werd onlangs de 
seniorenraad opgericht. Dankzij die raad hebben de oudere  
inwoners meer inspraak en kunnen ze ook zelf voorstellen  
indienen. Wie interesse heeft, kan trouwens nog steeds  
aansluiten bij deze enthousiaste groep.

Wilt u zelf ook graag deelnemen aan de activiteiten voor senioren? 
Kijk dan regelmatig op www.rumst.be/activiteitenoverzicht,  
want er staat nog heel wat op stapel. Denk bijvoorbeeld aan 
kookworkshops, informaticalessen en fietstochten.

Ook interesse om aan te sluiten bij de seniorenraad?  
Contacteer Els Devlies via els.devlies@n-va.be

Fijne kerst en 
prettig eindejaar
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


