
De partij duidde haar eensgezind aan 
als lijsttrekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen. In 2012 zette 
Gerlinde haar eerste stappen in de 
Wijnegemse politiek. Sindsdien zetelt 
ze als OCMW-raadslid. Ze is voorzitter 
van de lokale CD&V-afdeling.

Gerlinde woont al meer dan 20 jaar in 
Wijnegem, ging er naar de muziekschool, de 
scouts en de plussers, waar ze later ook in 
leiding stond. Ze was lid van de jeugdraad en 
is actief betrokken bij de gemeentelijke 
11.11.11-werking. 
Op professioneel vlak is Gerlinde ook actief 

binnen de politiek. Al 10 jaar werkt zij als 
parlementair medewerkster van Vlaams 
volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, 
die ook OCMW-voorzitter is in Zoersel. “Ik 
weet dus heel goed hoe het eraan toe gaat op 
het politieke toneel, zowel lokaal als 
bovenlokaal,” aldus Gerlinde, “Met heel de 
CD&V-ploeg werken we nu samen een mooi 
project uit voor Wijnegem. We willen er zijn 
voor de Wijnegemnaar en  de mensen 
samenbrengen. Als jonge mama van twee 
peuters trek ik zeker ook de kaart van de 
duurzaamheid en wil ik ervoor zorgen dat 
Wijnegem een bruisend dorp blijft waar het 
aangenaam is om te wonen."

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

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Contacteer ons:
info@wijnegem.cdenv..be
https://wijnegem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
facebook.com/cdenvwijnegem

in Wijnegem
wijnegem.cdenv.be
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Het nieuwe erfrecht en de 
nieuwe erfbelasting.
Van kracht op 1 september '18.

Ons erfrecht dateert nog van in de 
tijd van Napoleon. Ondertussen ziet 
onze samenleving er helemaal 
anders uit: mensen worden ouder, 
er zijn meer nieuw-samengestelde 
gezinnen, enz. Het was dus hoog 
tijd om de regelgeving te 
actualiseren. Minister van justitie 
Koen Geens maakte er werk van. 
Kamerlid Servais Verherstraeten 
licht graag toe wat er nu precies 
allemaal verandert vanaf 1 
september 2018.

Wie erven zegt, denkt ook aan de 
successierechten of de erfbelasting. 
In navolging van de hervorming van 
het erfrecht, onderging ook de 
erfbelasting aanzienlijke 
veranderingen. Vlaams 
volksvertegenwoordiger Katrien 
Schryvers geeft toelichting.

WIJNEGEM

Laat mee de kruin van onze 
Wijnegemse wensboom groeien.

WAT IS JOUW WENS 
VOOR WIJNEGEM?
In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober werkt 
CD&V aan een programma. Daarvoor leggen we graag ons oor te 
luisteren bij jou, bij onze buren, bij alle Wijnegemnaars. 
Hoe kunnen we samen Wijnegem nog meer bruisend, bereikbaar 
en duurzaam maken?
Schrijf op de achterkant van deze flyer wat jij zou 
willen voor onze gemeente en kom dit blad aan de 
wensboom hangen. Wij gaan ermee aan de slag!

WAAR VIND JE ONZE WENSBOOM?
Zaterdag 17 maart: Martkplein 
Zondag 18 maart: Oude Turnhoutsebaan 
Zaterdag 24 maart: Salvialaan
Zondag 25 maart: Kasteellei (zwembad)
Telkens van 10u tot 12u.
Geraak je niet tot bij de boom, maar wil je wel je 
wens kwijt? Steek hem dan in de bus bij 
Gerlinde: Bouwerslaan 61.
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Waken over zorgzaam Wijnegem

Wijnegemnaren bezorgen 
hun wensen aan CD&V

Gerlinde Hublin lijsttrekster 
voor 14 oktober

Dank voor de 
wensen! 
Wij gaan ermee 
aan de slag!

CD&V KIEST VOOR VERNIEUWING EN 
VERJONGING MET GERLINDE HUBLIN



OCMW-raadsleden 
Gerlinde Hublin en
Vik Werrebroeck 
aan woonzorgcentrum Verbert-
Verrijdt in Schoten.

Wij blijven waken over 
kwaliteitsvolle zorg dicht 
bij huis
Woonzorggroep Voorkempen

School als deel van de 
leefgemeenschap
Vlaams minister van Onderwijs Crevits 
kent lagere school de Notelaar en 
kleuterschool ’t Notendopje samen 12,5 
mio euro toe, goed voor een bouw-
oppervlakte van in totaal 5995 m². Leuk 
nieuws voor de leerkrachten en scholieren 
die nu in verouderde infrastructuur of 
tijdelijke leslokalen zitten. Voor CD&V  
moet een nieuw schoolgebouw duurzaam 
en multifunctioneel zijn. Als de bouw van 
de nieuwe school doordacht wordt 
aangepakt, kunnen er mooie kruisbestui-
vingen ontstaan tussen het onderwijs en 
het sociaal-culturele leven in Wijnegem.

OCMW Schoten en OCMW 
Wijnegem richtten een nieuwe 
OCMW-vereniging ‘Woonzorg-
groep Voorkempen’ op. In deze 
vereniging krijgen Woonzorgcen-
trum Rustenborg, Woonzorgcen-
trum Verbert-Verrijdt en dagverzor-
gingscentrum ‘t Dorp een plaats. 
Binnen deze efficiëntieoefening 
blijft CD&V Wijnegem waken over 
de kwaliteit van de zorg en de 
toegankelijkheid van zorg dicht bij 
huis voor onze eigen inwoners. De 
effectieve operationele werking van 
de woonzorggroep is voorzien tegen 
1 juli 2018.
Het huidige OCMW-bestuur liet een audit 
uitvoeren op de werking en efficiëntie van 
Woonzorgcentrum Rustenborg. Daaruit 
bleek dat een aantal aanpassingen 
efficiëntiewinsten zouden kunnen 
opleveren. Ook concludeerde de huidige 
meerderheidspartijen dat het woonzorg-
centrum een te grote kost betekent voor 
de gemeente. 

Verschillende opties werden overwogen, 
van aansluiten bij Zorggroep Antwerpen 
tot verzelfstandigen. CD&V Wijnegem is 
tevreden dat de keuze uiteindelijk viel op 
het zelf aanbieden van zorg en geen 
samenwerkingen te zoeken met private 
partners. 
In het voorjaar van 2017 deed het OCMW 
van Schoten dan een oproep naar moge-
lijke partners om in de toekomst samen te 
werken. Er waren vier geïnteresseerden 
partijen, waaronder OCMW Wijnegem. 
Schoten zag in Wijnegem een waardevolle 
partner om samen te werken en de 
onderhandelingen werden opgestart. 
Ook binnen deze nieuwe vereniging staat 
voor CD&V de kwaliteit van zorg centraal. 
Een nieuwe manier van werken mag niet 
ten koste gaan van de aandacht voor de 
bewoners. Wij vinden het belangrijk dat 
mensen die lange tijd in Wijnegem woon-
den en o.w.v. toenemende zorgnoden niet 
langer in hun eigen woning kunnen blijven, 
toch in hun vertrouwde buurt kunnen 
blijven wonen.  

De weken voordien kreeg elke inwoner een  
flyer in de bus waarop hij of zij wensen of 
ideeën kon neerpennen om van Wijnegem 
nog een fijnere gemeente te maken.  Vele 
Wijnegemnaars gingen hierop in. Ook per e-
mail kregen we veel suggesties om van 
Wijnegem opnieuw een bereikbare, 
bruisende en duurzame gemeente te 
maken. Een gemeente waar ook de nodige 
aandacht en zorg wordt besteed aan álle 
inwoners.

Verschillende inwoners kwamen met 
concrete ideeën om de verkeerspro-
blematiek  verder aan te pakken. Zo hoorden 
we  suggesties om het parkeerbeleid  te 
optimaliseren, de verkeersstromen verder 
in goede banen te leiden, en nog meer en 
betere ruimte te voorzien voor voetgangers 
en fietsers. Kleine praktische ideeën, zoals 
extra haaientanden schilderen aan een 
voorrangsweg, zouden reeds een groot 
verschil kunnen maken. Sommige inwoners 
vroegen zich of het gemeentebestuur en de 
politiediensten wel voldoende aandacht 
besteden aan veiligheid.

Het is duidelijk dat de Wijnegemnaren veel 
belang hechten aan het behoud van het 
bruisend dorpsgevoel in onze gemeente. 

Sommige inwoners zijn hierover bezorgd en 
vrezen dat de stad steeds dichterbij komt 
waardoor het dorpskarakter en groeps-
gevoel in Wijnegem dreigt te verdwijnen. De 
komende sluiting van het zwembad, het 
verdwijnen van het containerpark of de 
afbouw van andere gemeentelijke dienst-
verlening dragen hier jammer genoeg toe bij. 
Maar vele inwoners blijven enthousiast om 
van Wijnegem blijvend een bruisende 
gemeente te maken. Daar werkt CD&V graag 
en volop aan mee, samen met de culturele, 
handels- en sport- en jeugdverenigingen.
 
Zorg en duurzaamheid is nog een thema dat 
zowel onze inwoners als CD&V nauw aan het 
hart ligt. Verschillende inwoners kwamen 
met suggesties om onze gemeente 
energiezuiniger te maken. Het behoud van 
groene ruimte en het goed onderhoud van 
onze straten en pleinen blijft belangrijk. 
Sommige Wijnegemnaren vroegen om de 
afvalophaling efficiënter te organiseren. We 
ontvingen ook ideeën om van Wijnegem 
terug een meer zorgzame gemeente te 
maken. Ook voor CD&V blijft zorg een 
topprioriteit!

Dit was een geslaagde actie. Wij gaan ermee 
aan de slag. U hoort nog van ons!

Neen tegen zwerfvuil 
De Statiegeldalliantie roept op tot structu-
rele  oplossingen voor zwerfvuil in de vorm 
van statiegeld op PET-flessen en blikjes. 
Het gemeentebestuur schuift de beslis-
sing hieromtrent door naar intercommu-
nale Igean. Nochtans staat de gemeente 
zelf in voor het ledigen van gemeente-
vuilbakken en zou Wijnegem zich perfect 
zelfstandig kunnen engageren binnen de 
Statiegeldalliantie. Jammer dat deze 
meerderheid geen signaal wil geven voor 
de efficiënte aanpak van zwerfvuil.

WIJNEGEMNAREN BEZORGEN HUN 
WENSEN AAN CD&V
Bij de start van de lente plantten bestuurs- en gemeenteraadsleden van CD&V-
Wijnegem symbolisch een wensboom op het Marktplein, het speelpleintje aan 
de Oude Turnhoutsebaan, in de Salvialaan en aan het zwembad. 




