
Drietrapsraket naar een veiliger Rumst
Een veiliger Rumst. Dat was een van de verkiezingsbeloft en waarmee de N-VA in 2018 naar de kiezer trok. “Met de 
oprichting van de dienst gemeenschapswachten, het aanstellen van bijzondere veldwachters én de oprichting van 
een wijkcommissariaat in het gemeentehuis van Rumst, springen we in één keer drie stappen voorwaarts”, stelt 
burgemeester Jurgen Callaerts.

Gemeenschapswachten zijn beëdigde ambtenaren in 
dienst van de gemeente. Ze richten zich specifiek op 
kleinere overlasttaken zoals zwerfvuil, foutparkeer-
ders en verkeersonveiligheid aan de schoolomgeving. 
Hun aanpak is vooral preventief, al kunnen ze ook 
GAS-boetes uitschrijven indien nodig. “Eigenlijk vul-
len ze het team van de wijkagenten van de politie aan. 
Intussen hebben we al één gemeenschapswacht in 
dienst maar een uitbreiding van het team is gebudget-
teerd”, vertelt Jurgen.

Vrijwillige veldwachters
Net als de gemeenschapswacht, zijn bijzondere veld-
wachters beëdigd. Alleen is een bijzondere veldwach-
ter een vrijwilliger en zijn z’n bevoegdheden veel 
ruimer omschreven. Het nadeel is wel dat ze alleen 
ingezet worden in natuurgebieden. “Dat is echter 
ideaal voor de kleiputten, waar we toch meer en meer te 
maken krijgen met allerhande incidenten. Voortaan zal 
er dus geregeld een bijzonder veldwachter patrouilleren. 
We stelden er onmiddellijk vier aan, maar de ploeg wordt 
wellicht nog uitgebreid vanaf het moment dat we geschikte 
kandidaten vinden.”

Meer blauw op straat
Als kers op de taart verwelkomen we sinds kort ook 
opnieuw een politiecommissariaat in Rumst. In het 

gemeentehuis werd intussen een vleugel vrijgemaakt. 
Doordat hun dagtaak hier start en eindigt, zal de verhuis 
van onze wijkagenten vanuit Boom er ontegensprekelijk 
voor zorgen dat er effectief meer blauw in Rumst op straat 
loopt. Vanuit het gemeentehuis zijn ze immers sneller in alle 
uithoeken van zowel Reet, Rumst als Terhagen. “Bovendien 
laat de verhuis ook toe om nauwer samen te werken met de 
gemeenschapswachten en de andere gemeentediensten”, 
besluit een tevreden burgemeester.

Met onze gemeenschapswachten, bijzondere 
veldwachters en een wijkcommissariaat springen 
we in één keer drie stappen voorwaarts.” 

Jurgen Callaerts, burgemeester

besluit een tevreden burgemeester.

Kwam u de nieuwe gemeenschapswacht 
al tegen? Hij staat de wijkagenten bij door 
preventief kleine overlast aan te pakken. 
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Laat u vaccineren in Log!Ville
De gemeenten uit de Rupelstreek slaan – samen met Aartselaar – de handen in elkaar om de vaccinatie in onze regio vlot 
en goed te laten verlopen. De burgemeesters van die zes gemeenten werken al sinds maart vorig jaar nauw samen in het 
bestrijden van de coronacrisis. Er was dan ook snel consensus over de locatie. “Dat wordt Log!Ville, een splinternieuw 
gebouw in het wetenschapspark in Niel, op de grens met Reet”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts. 

“De locatie is centraal gelegen, biedt voldoende ruimte 
om heel dit project te doen slagen en laat toe om zowel 
per fiets als per wagen er snel te geraken. Daarnaast zijn 
er afspraken in de maak met onder meer de taxisector. 
Zo zal u via het vaccinatiecentrum een taxi kunnen 
bestellen die u voor een vast bedrag van en naar het 
vaccinatiecentrum voert. Verder wordt ook de Minder 
Mobielen Centrale van Vlotter ingeschakeld. Voor 
beide opties zullen de gemeenten daarbij de helft van 
de kosten voor hun rekening nemen”, zegt Jurgen.

Persoonlijke uitnodiging
Elke meerderjarige inwoner uit onze gemeente zal de 
komende weken een persoonlijke brief ontvangen om 
zich aan te melden voor vaccinatie. Alle informatie 
hieromtrent vindt u op www.laatjevaccineren.be. “We 
hopen dat de leveringen vlot verlopen en veel inwoners 
zich zullen laten vaccineren, zodat we ons stilaan kun-
nen opmaken voor een normaler leven”, besluit Jurgen.

Borstwering Landuyt-tunnel vrijgemaakt
Tunnels en de zogenaamde lein (ijzeren balustrades naast de dijkwegen) vormen 
belangrijke onderdelen van het historisch erfgoed van deelgemeente Terhagen. 
Het zijn nu ook toeristische troeven, zo blijkt uit de tunnelwandelingen die Toerisme 
Rupelstreek onder meer in Niel organiseert. Hoog tijd voor een restauratie. 

In het verleden zette in onze gemeente de 
betreurde Patrick Schoeters zich in om 
de lein te laten restaureren. Schepen Els 

Devlies, verantwoordelijk voor toerisme, 
werkt er hard aan om de tunnels en de 
lein verder in ere te herstellen. 

Getuige van steenbakkerijverleden
“De eerste stap werd gezet om de 
Landuyt-tunnel in de bocht van de 
Kapelstraat te vrijwaren van verdere 
aftakeling. De bomen die in de tunnel-
muur groeiden werden verwijderd. Nu is 
de mooie tunnelmuur zichtbaar vanop 
de straat. De Landuyt-tunnel is een van 
de mooiste tunnels in de Rupelstreek en 
getuige van ons rijke verleden”, aldus Els. 

“In samenwerking met Regionaal 
Landschap Rivierenland en de provincie 
Antwerpen zal de lein aan dit stuk 
herplaatst worden. Deze erfgoedsite is een 
belangrijke getuige van ons steenbakkerij-
verleden en een enorme toeristische troef 
voor onze gemeente.”

 Burgemeester Jurgen Callaerts hoopt dat veel inwoners zich 
zullen laten vaccineren in Log!Ville.

Schepen Els Devlies werkt hard om de 
tunnels en de lein in ere te herstellen.
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Rumst lanceert speelpleinwerking
Elke zomer kunnen kleuters, kinderen van het lager onderwijs en tieners kiezen uit verschillende vrijetijdskampen en de  
buitenschoolse kinderopvang. “Vanaf deze zomer worden de Rumstse jeugdkampen een speelpleinwerking”, kondigt  
burgemeester Jurgen Callaerts aan. 

Tijdens elke schoolvakantie kunnen kinderen en jongeren in onze gemeente 
terecht voor tal van sport- en jeugdkampen. Aangevuld met een specifiek 
aanbod van de buitenschoolse kinderopvang (BKO) bieden we onze jeugd 
zo een aangename maar zinvolle invulling van deze schoolvrije periode. Ook 
voor de ouders is dat vaak een welgekomen oplossing. Want twee maanden 
vakantie nemen is meestal geen optie. 

“Toch is er ruimte voor verbetering. Want de kampen moet je meestal boe-
ken voor een hele week. Terwijl de voor- en naopvang niet afgestemd zijn 
op het gemiddelde regime van de werkende ouder. Met de opstart van een 
speelpleinwerking komen we daaraan tegemoet” stelt Jurgen Callaerts, die 
ook bevoegd is voor jeugdzaken. 

Meer flexibiliteit
Concreet wil de speelpleinwerking zeggen dat ouders hun kinderen per dag en op de dag zelf inschrijven, wat veel meer flexibiliteit 
biedt. Bovendien werden de uren van de voor- en naopvang uitgebreid en afgestemd op de buitenschoolse kinderopvang. Ouders die 
het ene kind willen inschrijven in de BKO en het andere in de speelpleinwerking, kunnen dat nu zonder zorgen combineren. “Maar 
bovenal is het concept van speelpleinwerking ook anders dan een jeugd- of sportkamp. Want hier wordt minder met thema’s gewerkt. 
Elke dag is een verrassing. Zolang er maar gespeeld kan worden”, besluit Jurgen.

Ledverlichting doet energieverbruik dalen
Voor een goede zichtbaarheid en de veiligheid van voetgangers en fietsers voorzag de 
gemeente aan oversteekplaatsen speciale sterke verlichting. Die lampen verbruikten 
echter zeer veel energie. Op voorstel van schepen van Openbaar Domein Geert  
Antonio werden ze nu allemaal vervangen door energiezuinige ledverlichting, mét 
behoud van hun lichtsterkte.

 In een speelpleinwerking is elke dag een verrassing voor 
de kinderen.

Oude foto’s fleuren openbaar domein op
Elektriciteitskasten zijn niet bepaald de mooiste elementen in het straatbeeld. “Omdat 
we een verzorgd openbaar domein nastreven, gingen we op zoek naar manieren om ze te 
verfraaien”, vertelt schepen van Openbaar Domein Geert Antonio.

In samenwerking met de cultuurdienst en onze twee heemkundige kringen werden 
oude foto’s geselecteerd van elke locatie. Zo kunnen voorbijgangers bekijken hoe die 
plek er pakweg honderd jaar geleden uitzag. Er werden ondertussen al zeven nutskasten, 
verspreid over onze drie deelgemeenten, van zulke foto’s voorzien.

Schepen Geert Antonio is tevreden dat enkele nutskasten 
voorbijgangers een blik op het verleden gunnen. 

www.n-va.be/rumst
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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