
De huidige coalitie van Durf! en N-VA steunen de 
plannen van NV de scheepvaart om de brug aan 
de watertoren, de zogenaamde ‘bananenbrug’, 
af te breken en te vervangen door een brug 
die enkel toegankelijk is voor fietsers en 
voetgangers. CD&V Wijnegem vindt dit, ondanks 
wat andere partijen of journalisten beweren, 
geen goed idee.

Als de brug wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, 
wordt onze gemeente nog pertinenter in twee gesplitst en 
zo goed als een doodlopende straat voor openbaar vervoer 
en  auto’s. Niet alleen bewoners worden hierdoor getrof-
fen, ook de lokale middenstand krijgt klappen.

OMRIJDEN

De meerderheid van de bussen van De Lijn zullen dan 
immers niet meer langs de Turnhoutsebaan in het dorp 
rijden, maar vanuit Schilde de Houtlaan oprijden tot aan 
de Makro en omgekeerd. De halte van bijv. woonzorgcen-
trum Molenheide zal niet meer bediend worden en de be-
reikbaarheid van vele diensten in het dorp wordt een pak 
lastiger voor veel Wijnegemnaars. Bewoners van over de 
brug die slecht te been zijn of  met kleine kinderen  naar het 
sportcentrum willen, het gemeentehuis, de lagere school 
of  de bibliotheek moeten via de Houtlaan vele kilometers 
omrijden. Zeker wanneer het regent of  bij winterweer. Al 
de bewoners van de Turnhoutsebaan, de  omliggende stra-
ten en wijk Zevenbunder hebben recht op een  ruim en 
regelmatig openbaar vervoer.
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In hun eigen enquête aan het begin van 
de legislatuur durfden de nieuwe meer-
derheidspartijen er amper naar vragen 
bij de bevolking. Wij deden dat wél en 
spraken bezoekers van het recyclage-
park aan. Uit onze bevraging bleek dat 
heel veel mensen veel baat hebben bij 
het recyclagepark in onze gemeente. Zo-
wat iedereen vindt het enorm praktisch 
om het afval zo dicht bij huis kwijt te 
kunnen. Waarom meer betalen voor de-
zelfde diensten? Waarom verder rijden 
als het ook vlakbij kan? In tijden waarin 
er zoveel te doen is over mobiliteit, ver-
keersdrukte en milieuverontreiniging, 
kan een verhuis naar een buurgemeente 
toch niet de beste oplossing zijn?

De verzuchtingen van de Wijnegem-
naar, die onze fractie deelt en herhaalde-
lijk aanhaalde tijdens de gemeenteraad, 
kregen geen gehoor bij het gemeentebe-

stuur. Het is ons ook heel onduidelijk in 
hoeverre het schepencollege daadwer-
kelijk inspanningen deed om de nodige 
vergunningen in orde te krijgen. Even-
min werd er onderzoek gedaan naar 
alternatieven in eigen gemeente. Neen, 
het gemeentebestuur vindt het prestigi-
euzer om geld en energie te pompen in 
projecten zonder duidelijk doel.

Wij hebben ons uiterste best gedaan 
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Ondanks ons herhaaldelijk 
aandringen en ondanks de 
signalen vanuit de bevolking 
wil het gemeentebestuur geen 
stappen ondernemen om het 
recyclagepark in eigen gemeente 
te behouden.

DOODSTEEK VOOR 
MIDDENSTAND

Het doorgaand verkeer door het dorp 
is een goede zaak voor de middenstan-
ders. Dat geldt zowel voor handelszaken 
in het centrum van onze gemeente als 
de handelaars over de brug. Als al het 
doorgaand verkeer uit Wijnegem wordt 
geweerd, zullen zij daar zeker gevolgen 
van ondervinden. En dat is geen goede 
zaak voor onze gemeente, die dan her-
leid wordt tot een doods dorp aan het 
Shopping Center.

CD&V zal zich dan ook blijven ver-
zetten tegen dit plan. Een en ander 
hangt natuurlijk samen met de beslis-
sing omtrent de sluis. Ook daarover is 
ons standpunt duidelijk: als er iets moet 

veranderen aan de sluis van Wijnegem, 
laat het dan een uitbreiding van de derde 
sluis zijn in plaats van een bijkomende 
vierde sluis. Als er wordt gesleuteld aan 
de sluis, zal ook een nieuwe brug on-
vermijdelijk zijn. Die moet naar onze 
mening toegankelijk zijn voor al het ver-
keer. Het centrum van Wijnegem mag 
best autoluw zijn, maar een dergelijke 
drastische ingreep als het afsluiten van 
de brug voor autoverkeer, is voor ons 
een brug te ver.

STAND VAN ZAKEN

De verschillende opties met betrekking 
tot de sluis worden eerst onderzocht in 
een milieu-effectenrapport (MER) en 
een maatschappelijke kosten-batena-
lanyse (MKBA). Volgens de Vlaamse 

minister van Mobiliteit moest de ken-
nisgevingsnota van dit MER af  zijn in 
januari, waarna een openbaar onderzoek 
moet volgen. In de studie  plan-MER 
en MKBA zullen verschillende varian-
ten voor de sluisuitbreiding en de brug 
worden bestudeerd. Indien ook andere 
projecten een effect hebben, zullen ook 
deze worden opgenomen. Ook de mo-
gelijkheid van een fiets- en voetgangers-
brug zou in het plan-MER aan bod ko-
men. Vanuit CD&V Wijnegem blijven 
we de ontwikkeling van dit dossier van 
nabij opvolgen.

Lopende openbare onderzoeken wor-
den bekend gemaakt op de website van 
het departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie: http://www.lne.be/themas/
milieueffectrapportage 

EEN BRUG TE VERVervolg van pagina 1.

GEMEENTEBESTUUR DOET GEEN MOEITE
VOOR HET RECYCLAGEPARK
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SCHEPEN PROMOOT 
VANDALENSTREKEN

Naar aanleiding van het verschijnen van 
het zebrapad kwamen er vanuit het ge-
meentebestuur tegenstrijdige reacties. 
De burgemeester benadrukte dat zo-
maar wegmarkeringen aanbrengen op 
de openbare weg een misdrijf  is en dus 
niet getolereerd kan worden. Het zou 
maar al te gek zijn, moesten we allemaal 
op de straat beginnen schilderen. Sche-
pen Dijckmans daarentegen hield een 
pleidooi voor dergelijke, onwettelijke 
acties. Meer nog, hij verheerlijkte zulke 
daden als perfect drukkingsmiddel naar 
de gemeente toe om dingen gedaan te 
krijgen. En dat vinden wij absoluut niet 
kunnen.

De politie had immers geadviseerd dat 
een zebrapad op die plaats niet aange-
wezen is. Als de gemeente besluit dat 
advies te volgen, is het ook haar taak 
om in die zin eenduidig te communice-
ren en de burgers een duidelijke bood-
schap mee te geven. Tijdens de ge-

meenteraad van december vroeg onze 
fractie hierover verduidelijking aan de 
betrokken schepen. Het kan immers 
niet zijn dat iemand met een voor-
beeldfunctie openlijk aanzet tot vanda-
lenstreken. We kregen echter geen ant-
woord… Het gemeentebestuur bleef  
letterlijk monddood.

VEILIGHEID VOOROP

De nasleep van het zebrapadincident 
heeft aangetoond dat er inderdaad al-
ternatieven bestaan om de verkeersvei-
ligheid te verhogen. Maatregelen die de 
gemeente meteen had kunnen nemen, 
zonder eerst een aanzet te geven tot 
wilde schilderacties. 
CD&V Wijnegem is tevreden met de 
afscheiding die er nu staat. De paaltjes 
met kettingen verhinderen kinderen 
om blindelings de straat op te lopen. 
We blijven echter reservaties heb-
ben bij het aanleren aan kinderen dat 
fietssuggestiestroken (of  wat de gele 
strepen op het wegdek ook moeten 
voorstellen) een veilige oversteekplaats 
zijn. Toch hopen we dat de huidige 
aanduidingen de scouts en hun ouders 
aanzetten om verantwoordelijkheid 
op te nemen in de verkeersdrukte die 
daar heerst op zondagvoormiddag en 
dat alle weggebruikers er respect tonen 
voor elkaar.

Een tijdje terug verscheen er plots een zebrapad over de 
Koolsveldlaan ter hoogte van de scoutslokalen. Een roep van ouders 
naar verkeersveiligheid. Die verkeersveiligheid is volgens ons heel erg 
belangrijk en moet dan ook zeker door de gemeente gewaarborgd 
worden. Wij stellen ons echter wel vragen bij het promoten van 
onwettelijke acties.

voor het behoud van het recyclagepark 
in eigen gemeente. Daarom vinden we 
het bijzonder jammer dat de meerder-
heidspartijen blijkbaar liever inzetten 
op het organiseren van evenementen en 
het aankopen van nieuwe gronden waar-
voor de bestemming tot op vandaag nog 
altijd ongekend is, in plaats van een op-
lossing te zoeken voor een dienst waar 
zo goed als elke Wijnegemnaar van kan 
profiteren én tevreden over is.

SCHEPEN WIL ZICH
NIET VERANTWOORDEN
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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 lokale contactpersoon:  
Gerlinde Hublin  
(info@zoersel.cdenvbe)

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/ lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv

COLOFON

 WWW.CDENV.BE

CONTACT
PHILIPPE MICHIELSENS
Gemeenteraadslid
philippe.michielsens@skynet.be

MARIA PACQUÉE-ROMBOUTS
Gemeenteraadslid

maria.rombouts@hotmail.be

LIESBETH VERSTREPEN
Gemeenteraadlid
liesbeth_verstrepen@hotmail.com

INGE CARPENTIER
Gemeenteraadslid

inge.carpentier@hotmail.com

GERLINDE HUBLIN
OCMW-raadslid
gerlinde.hublin@ocmwwijnegem.be

MARINA BEVERS
Voorzitter Vrouw & Maatschappij

marina.bevers@yahoo.com

ALINE VAN EYSENDYCK
Voorzitter JONGCD&V
aline_van_eysendyck@hotmail.com

VIK WERREBROECK
Bestuurslid, toekomstig OCMW-raadslid

viktor.werrebroeck@telenet.be

Onze bestuursleden staan steeds open voor uw suggesties, opmerkingen en vragen.


