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Gerlinde Hublin
11de opvolger
op Kamerlijst
Nog twee maanden en we trekken naar de stembus om te kiezen
voor onze vertegenwoordigers in
het Vlaams, het federaal en het
Europees parlement. Onze gemeente wordt vertegenwoordigd
door Gerlinde Hublin, voorzitter
ad interim van CD&V Wijnegem
en OCMW-raadslid.
Op 25 mei vindt u haar als 11de opvolger op
de kieslijst voor het federaal parlement. Onze
afdeling is uitermate fier en verheugd over de
kandidatuur en het engagement van Gerlinde.
Daarmee toont zij dat ook zij, samen met
ons, kiest voor een Warm Vlaanderen.
“Vanuit mijn werk als parlementair medewerker ben ik vooral bezig met het welzijnsbeleid
van de partij. Hoe CD&V ervoor kiest om
gezinnen te ondersteunen en kansen te creë-

ren voor kinderen. Ijveren ook voor kwaliteitsvolle en bereikbare hulpverlening voor zij
die het nodig hebben. Ik vind het bovendien
enorm boeiend om wat er gebeurt op Vlaams
niveau als OCMW-raadslid en lid van de raad
van bestuur van de vzw kinderopvang in
onze gemeente, concreet te kunnen maken
op lokaal niveau.”
Gerlinde werkt al zes jaar als parlementair
medewerker voor Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, OCMW-voorzitter in Zoersel en voorzitter van de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement. Zo
ervaart Gerlinde de politiek van binnenuit.
“Ik ken Gerlinde als een harde werker. Een
gedreven jonge dame met een groot sociaal
engagement,” aldus Katrien.
Katrien Schryvers vindt u op 25 mei als 1ste
opvolger op de Vlaamse kieslijst voor CD&V.

Schepencollege pleegt aanslag
op cultureel erfgoed
CD&V betreurt het dat het huidige schepencollege besliste om,
onder het mom van neutraliteit van het openbaar domein, het Mariabeeldje uit de tuin van Rustenborg en ‘t Gasthuis weg te halen
en te verhuizen naar de stille ruimte van het woonzorgcentrum.
Al zolang wij weten, hangt er in een boom
in de tuin van het woonzorgcentrum een
klein huisje waarin een Mariabeeldje staat.
Of liever ‘stond’, want niet lang geleden
was het beeldje plots verdwenen. Het
schepencollege had blijkbaar beslist dat het
beeldje moest verdwijnen om “de neutraliteit te waarborgen”.
Een vreemde beslissing. Voor zover wij
weten, werd de vraag daartoe door niemand gesteld. Integendeel, veel mensen
vinden het, net zoals wij, jammer dat het
beeldje er niet meer hangt. “Deze beeldjes
zijn traditie over heel ons land, we kunnen
ze zelfs folklore noemen. Het zegt iets
over onze geschiedenis, onze gewoonten,
onze levensbeschouwing,” vindt ook onze

fractieleider Liesbeth Verstrepen. Zeker
voor de ouderen in onze samenleving
heeft zo’n beeldje betekenis, ze ontlenen
er een stuk van hun identiteit aan. Het was
bovendien een herkenningspunt in de tuin.
CD&V Wijnegem ziet niet in hoe het
weghalen van dat beeldje het openbaar domein voor iedereen kan verbeteren en de
bewoners van het rusthuis en de serviceflats ten goede kan komen. Het argument
van neutraliteit gaat volgens ons helemaal
niet op. Het bannen van symbolen die verwijzen naar het christelijk geloof, is geen
neutrale, maar wel een gekleurde actie.
Het beeldje werd verhuisd naar de stille
ruimte van het woonzorgcentrum. Hoewel

daar ook christelijke vieringen worden georganiseerd, moet dit ook een neutrale bezinningsruimte zijn. Is het beeldje binnen
dan wel neutraal en buiten niet? Begrijpen
wie begrijpen kan. Zo’n Mariabeeldje
hoort volgens de traditie buiten thuis en
niet binnen.
Onze gemeenteraadsleden Liesbeth
Verstrepen, Inge Carpentier, Philippe
Michielsens en Maria Pacquée kaartten de
kwestie aan in de gemeenteraad. Gerlinde
Hublin verdedigde ons standpunt in de
OCMW-raad: “Het weghalen van zulke
symbolen is jammer genoeg een verarming
van ons dorpsleven en onze culturele
achtergrond. We kunnen niet begrijpen dat
een meerderheid, die stelt de eigenheid van
onze gemeente te willen bewaren voor de
toekomst, beslist een Mariabeeldje dat al
jaren in de tuin van het rusthuis en ‘t Gasthuis staat, weghaalt en binnen wegstopt.”

Bezoek aan het Vlaams Parlement
Wat gebeurt er in een commissiezaal van
het Vlaams Parlement? Waar zijn de kantoren van de parlementairen? Waar zijn de
parlementairen als ze niet in de plenaire
vergadering zitten?
Wilt u het van dichtbij bekijken, wees dan
welkom op zaterdag 17 mei. Zonder
twijfel een goede voorbereiding voor de
stembusgang van 25 mei. We vertrekken
om 13u met de bus op het Marktplein. In
het parlement krijgen we een rondleiding.
Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien
Schryvers geeft uitleg bij het werk in het
parlement. Na de rondleiding krijgt u
nog een drankje. Rond 16u30 rijdt de bus
weer naar Wijnegem.
Inschrijven doet u met een mailtje naar
info@wijnegem.cdenv.be, een telefoontje
naar 0486 43 75 86 of een berichtje aan
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één van onze bestuursleden. Wie meerijdt
met de bus betaalt € 7. Dat kan u over-

schrijven op rekeningnr. BE74 0680 6624
9007 van CD&V Wijnegem.

Toekomst containerpark onzeker
Van het idee dat we moeten recycleren, zijn we ondertussen allemaal wel overtuigd. En dat doen we dan ook: plastic in de blauwe
zak, keukenafval in de groene bak, restafval in de bruine zak. Voor
grotere en minder courante zaken, zoals hout, ijzer, bouwafval…
kunnen we terecht in het centraal gelegen containerpark in onze
eigen gemeente.
Het huidige bestuur is echter niet van plan
om tegen 2016 de milieuvergunning voor
het park te vernieuwen. De gemeente heeft
immers plannen om het containerpark te
sluiten en wil in plaats daarvan aansluiten bij
een containerpark dat wordt beheerd door
een intercommunale. Dat zou betekenen
dat we in de toekomst naar een van onze
buurgemeenten moeten rijden om ons afval
kwijt te geraken.

wil het gemeentebestuur blijkbaar niet
investeren. Het huidige containerpark in
onze gemeente is centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Er wordt ook heel vaak
gebruik van gemaakt. De verkoop van oude
metalen, frigolite en papier voor verdere recyclage vormt overigens een inkomenpost
voor de gemeente.

Het gemeentebestuur heeft de mond vol
van minder verkeer en minder auto’s. Maar
fietsen met een volle aanhangwagen bouwafval tot bijvoorbeeld in Wommelgem is
allerminst realistisch. Bovendien zal het een
groot verschil maken in de portemonnee.

Voor de werknemers brengen de plannen
van het gemeentebestuur grote onzekerheid mee. Zij hebben hun taak altijd met
volle inzet en verantwoordelijkheid voor
de gemeente gedaan. Als het containerpark
intercommunaal wordt, zullen zij echter
werknemer van de intercommunale moeten
worden.

In dienstverlening naar de bevolking toe

Wilt u ook dat het containerpark blijft?

Vindt u het ook makkelijk dat u niet te ver
moet rijden om afval te sorteren? Laat het
ons weten via onderstaande invulkaart.
U kan ze terugbezorgen bij een van onze
bestuursleden.
Hoe beter we de mening van de Wijnegemnaar kennen, hoe beter we ze
kunnen verdedigen bij het gemeentebestuur.

Wist u trouwens dat …
… het gemeentebestuur de prijs voor de
restafvalzakken heeft verhoogd?

… wij over de kwaliteit en afmeting van
de nieuwe restafvalzakken klachten horen
van Wijnegemnaars, maar dat het college
beweert dat er niets mis is?

… de omwonenden laattijdig werden verwittigd van de komst van de kermis die op
het Marktplein stond tijdens het weekend
van 15 en 16 maart?
… er een serieuze denkpiste is bij het college om de huurprijzen voor verenigingen
die gebruik maken van de accommodatie

✂

Vindt u dat het containerpark zoals het nu is, voldoet aan uw verwachtingen?
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Bent u bereid om verder te rijden naar een containerpark?
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Bent u bereid meer te betalen voor aflevering van afval bij een containerpark?
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Vreest u voor sluikstorten wanneer het containerpark in onze eigen gemeente de deuren sluit?
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

van ’t Gasthuis drastisch te verhogen?
… het gemeentebestuur geen antwoorden
formuleert op de adviezen van de adviesraden van de gemeente?
… het niet meer mogelijk is een abonnement te kopen voor het zwembad?
5

Marina
Bevers
Koolsveldlaan
105

Inge
Carpentier
Eikenlaan 10

Leo
Carpentier
Koolsveldlaan
125

Paul
Heyvaert
Helenalei 1

Gerlinde
Hublin
Brouwerslaan
61

Philippe
Michielsens
Turnhoutsebaan 307

Maria
Pacquée
Turnhoutsebaan 413

Jorden Sels
Frans van
Schevensteenstraat 57

Aline van
Eysendyck
Turnhoutsebaan 396 / 2

Liesbeth
Verstrepen
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WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V#goedgezind
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Gerlinde Hublin
(gerlinde.hublin@vlaamsparlement.be)
www.wijnegem.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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