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Vernieuwing 
in de 

CD&V-fractie
Op de gemeenteraad van 17 januari 
2011 legde Walter Brsesseleers de 
eed af  als nieuw gemeenteraadslid 
van Wijnegem voor CD&V.  Hij 
volgt hierbij Francis Saveniers op. 
Deze wissel was  afgesproken bin-
nen de partij na de verkiezingen 
van 2006.
Met Walter Bresseleers komt een 
jonge en dynamische zelfstandige 
de CD&V- ploeg versterken. Walter 
is zeer goed gekend in het Wij-
negemse verenigingsleven en zal 
met heel de fractie meewerken aan 
de verwezenlijking van ons partij-
programma en het uitwerken van 
een stevige basis voor de volgende 
legislatuur.
Na 27 jaar nemen we afscheid van 
Francis Saveniers als gemeente-
raadslid en voormalig schepen. 
Steeds heeft hij loyaal de standpun-
ten van de partij verkondigd en als 
bestuurslid van Integan de belan-
gen van Wijnegem optimaal verde-
digd. Wij zijn hem hiervoor op-
recht dankbaar. Francis verdwijnt 
niet van het toneel: als voorzitter 
van het KWTG zal hij nog steeds 
zichtbaar blijven en een belangrijke 
bijdrage leveren aan het cultureel 
leven in Wijnegem. We wensen 
Francis alle succes toe in alles wat 
hij in zijn rijkgevuld leven nog wil 
realiseren!

Walter 
Bresseleers

OCMW

Eerste steen gelegd van nieuw 
woonzorgcentrum Rustenborg

In uitvoering van het Zorgstrategisch 
Plan  ‘Levenslang wonen voor oude-
ren in Wijnegem’ bouwt het OCMW 
een woonzorgcentrum met 70 woon-
gelegenheden .  Concreet gaat het  om 
44 RVT- plaatsen voor zwaar zorgbe-
hoevende residenten, 22 ROB-kamers 
voor minder zorgbehoevende residen-
ten en 3 plaatsen voor kortverblijf.  In 
een ruime polyvalente zaal zal plaats 
zijn voor allerhande activiteiten voor 
de bewoners.  Ook zal er een soci-
aal restaurant ‘ De kleine geneugte’  
ingericht worden waar ouderen uit de 
Meidoorn en uit onze gemeente  hun 
middagmaal kunnen gebruiken.
De residenten zullen kunnen wonen 
in 4 leefgroepen met een eigen leef- 
en zithoek.  De individuele kamers 
krijgen een oppervlakte van 27 m² met 
eigen sanitaire cel.
We kozen ervoor  om een thuis te be-

zorgen aan zorgbehoevende ouderen, 
aangepast aan de actuele en toekom-
stige woonbehoeften 
Het wordt een complex met veel licht, 
met binnen- en buitentuinen om het 
contact met de omgeving, de natuur 
en de seizoenen optimaal te waar-
borgen. Onze visie dat het een ‘open 
huis’  moet worden in een warme, 
menselijk leef- en woonomgeving 
waar op professionele wijze zorg op 
maat wordt aangeboden, krijgt hierin 
gestalte.  Hierbij houden we ook reke-
ning houden met de privacy van elke 
bewoner.
Uiteraard zullen hedendaagse com-
municatiemiddelen zoals internet en 
digitale televisie op verzoek van de 
bewoner ter beschikking zijn. 
Het gemeentebestuur en het OCMW 

Op 19 november 2010 werd in aanwezigheid van Minister van 
Staat mevrouw Wivina Demeester, de eerste steen gelegd 
van een nieuw woonzorgcentrum ‘Rustenborg’.

(lees verder blz. 4)
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van Wijnegem zetten zwaar in op 
een kwaliteitsvolle dienstverlening. 
Het gehele project kan echter enkel 
gerealiseerd worden met subsidie 
van de Vlaamse overheid, dit al-
les  via de VIPA- subsidie, het 
Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenhe-
den,  die ons werd toegezegd voor 
bedrag van 4.681.338 euro.
Naast het Woonzorgcentrum zal 
ook het administratief  centrum 
van het OCMW onderdak krijgen 
in het  nieuwe gebouw en dit op de 
bovenverdieping, zodat de sociale 
dienst en al onze ouderenvoor-
zieningen gegroepeerd blijven op 
dezelfde campus.
De verhuis van al onze residenten 
wordt gepland voor april – mei 
2012.  De tweede fase van de af-
braak van het huidige rusthuis volgt 
daarnaen zal voleindigd zijn in de 
herfst van 2012.

(vervolg van blz. 1)

Op 17 september organi-
seerde Vrouw en Maat-
schappij i.s.m. het gemeen-
schapscentrum ’t Gasthuis 
een filmavond ten voordele 
van de vzw Surplus. 

Surplus is een vzw binnen ZNA 
Middelheim die zich tot doel stelt 
kankerpatiënten op allerlei manieren 
te verwennen. Dit vertaalt zich in 
kleine attenties  zoals een kaartje of  
een bloemetje, maar ook in de orga-
nisatie van een minitrip naar binnen- 
of  buitenland waar de patiënt in een 
ontspannen sfeer onder lotgenoten 
kan vertoeven.
Sinds een vijftal jaren maken enkele 
mensen die in strijd zijn geweest met 
kanker na hun revalidatie met ‘Her-
stel en Balans ‘ een bergtocht. 
Zo trokken in 2009 tien vrouwen 
met een kankerverleden samen met 
hun begeleiders naar Tanzania voor 
de beklimming van de Kilimanjaro. 
De met gletsjers bekroonde vulkaan 
is met zijn 5895 m hoogte de hoog-
ste berg van Afrika. De tocht is door 
een professionele cineast volledig 
in beeld gebracht en resulteerde in 
de film Kilimanjaro ‘Hakuna Ma-

tata’, een zeer menselijk document 
met sterke getuigenissen van de 
deelneemsters en ondersteund met 
prachtige natuurbeelden en dito 
muziek.
Het organiseren van deze filmavond 
diende meerdere doelen. Enerzijds 
is de Kilifilm een inspiratiebron 
voor velen en een getuigenis over 
de kracht van vrouwen, anderzijds 
geven we een financiële steun aan 
vzw Surplus, zodat hun werking ook 
voor de toekomst verzekerd is.
We zijn dan ook zeer blij dat de Wij-
negemse gemeenschap dit project zo 
goed ondersteund heeft . De thea-
terzaal van ’t Gasthuis was meer dan 
uitverkocht. Dit gaf  niet alleen een 
deugddoende morele ondersteuning 
aan de vele vrijwilligers van Surplus, 
maar mede door de grote steunkaar-
tenverkoop  lag ook het financiële 
eindresultaat boven de verwachtin-
gen. Gezien CD&V en het gemeen-
schapscentrum alle onkosten droe-
gen konden we de ronde som van 
850 euro aan de vzw overdragen.
Wijnegem heeft zich die avond van 
zijn gulle kant laten zien. Vrijdag 
17 september was namelijk ook het 
begin van het plantjesweekend van 

Kom op tegen Kanker; heel wat 
bezoekers hebben ook nog de ver-
koopstand van KAV met de azalea’s 
gesteund.
Graag willen we iedereen nog eens 
heel oprecht bedanken die van deze 
avond , op welke manier ook, een 
succes heeft gemaakt .

Vrouw en Maatschappij kan 850 euro 
schenken aan het goede doel
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Contact

Wil je meer weten over 
de CD&V-werking of Jong 
CD&V-werking, vergaderin-
gen, plannen, activiteiten 
…, neem gerust contact op 
met één van onze mandata-
rissen. 

GEMEENTERAAD  
& OCMW
  
Leo Carpentier ( burgemeester): 
Koolsveldlaan 125
burgemeester@wijnegem.be

Paul Heyvaert (schepen):
Helenalei 1
paul.heyvaert@skynet.be 

Liesbeth Verstrepen (schepen):
R.G. van Havrelaan 81
liesbeth_verstrepen@hotmail.com

Philippe Michielsens (GR) :
Turnhoutsebaan 307
philippe.michielsens@skynet.be 

Christof  De Mol (GR):
Turnhoutsebaan 316
christof.demol@fulladsl.be  

Walter Bresseleers(GR) :
Wommelgemsteenweg 12
walter@traiteurbresseleers.be 

Maria Rombouts 
(voorzitter OCMW): 
Turnhoutsebaan 413
voorzitter@
ocmwwijnegem.be          

Brigit Bresseleers (OCMW):
Turnhoutsebaan 324   
brigitbresseleers@skynet.be 

Georges D’Hondt (OCMW):
P. Benoitstraat 34
03 353 11 74

Toen 10 jaar geleden onze sporthal  
werd ingehuldigd, kon niemand ver-
moeden dat het  sporten in Wijne-
gem zo een hoge vlucht zou nemen.  
De  sporthal  is volledig volgeboekt 
en  het is  telkens weer puzzelen om  
elke sportclub een plaats te geven. 
Erger, sommige  zaalsporten moes-
ten beperkingen inbouwen  wegens 
plaatsgebrek.
Via het Sportbeleidsplan en de 
Sportraad  drongen de sportvereni-
gingen  aan op een oplossing.  En 
die oplossing kwam er. De  schepen 
van sport had, gesteund door het  
college, onderhandelingen aangevat 
met het Annuntia-instituut . De 
nieuwe sporthal van de school gaf  
de mogelijkheid  om zaalsportclubs 
in Wijnegem een extra  speel- en 
trainingsmogelijkheid te geven.   
In 2010 was de kogel door de kerk 
en werd voor de Wijnegemse sport-
verenigingen een huurovereenkomst 
opgesteld tussen het gemeentebe-
stuur en de school.  De erkende  
clubs betalen dezelfde prijs in de 
Annuntiasporthal  als in de gemeen-
telijke sporthal, het verschil wordt 
door de gemeente  bijgepast.  Hier-
voor is  in de begroting  dan ook 
een bedrag ingeschreven.
Ook de voetbalclub  heeft al ja-
ren problemen met een onveilige  
parking . Ook daar wil de gemeente 

samen  met de club een oplossing 
voor vinden  en werden de nodige 
gelden voorzien. Wij maken ons 
sterk dat we  dit jaar  een oplossing  
kunnen realiseren.
Naast onze sporthal  wordt dit jaar 
ook   gestart  met de aanleg van 
een multi-sportterrein  waar vol-
leybal, basketbal en voetbal  kunnen 
gespeeld worden.  Het wordt een 
terrein waar  iedereen  met vrienden  
kan komen sporten en waar een 
aangepaste ondergrond   een be-
langrijke meerwaarde  zal bieden . 
Met een feestelijke duik heeft onze 
schepen van sport het vernieuwde 
zwembad ingehuldigd.   Meteen 
werd een nieuwe naam gekozen:  ‘ 
’t Ondiep’. De uitbating van de 
cafetaria en het zwembad tijdens 
de weekends werd  in concessie 
gegeven aan een  privépartner.  Wij 
hopen daardoor  niet enkel  het 
sportaanbod te vergroten, maar ook 
een  belangrijke besparing door te 
voeren .
De CD& V wil   de sportraad 
danken voor de kritische  maar 
opbouwende samenwerking bij al 
deze plannen en realisaties. Voor 
de CD&V is sporten geen bijzaak  
maar voor jong en minder jong  
een  van de belangrijkste  aspecten  
om van Wijnegem een gezonde en 
warme gemeente te maken.

Wijnegem sportgemeente 
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In de nieuwe plannen komen 
verschillende tunnels voor, onder 
andere onder het rondpunt van 
Wommelgem en de Krijgsbaan, en 
moeten een aantal extra verbindin-
gen (= nieuwe wegen) gecreëerd 
worden, waaronder de bewust A 
102.  Hoewel die plannen nog in 
een studiefase zitten, vond CD&V-
Wijnegem het toch tijd om onze 
parlementariërs hier wat uitleg rond 
te vragen. Een en ander vindt im-
mers plaats op het grondgebied van 
onze gemeente. 
Vlaams parlementslid en burge-
meester van Brasschaat, Dirk de 
Kort, en de fractieleider van CD&V 
in het Vlaams parlement, Ludwig 

Caluwé, waren bereid om deze 
keuze van de Vlaamse regering toe 
te lichten.  Op donderdag9 decem-
ber werd heel Wijnegem uitgeno-
digd om te komen luisteren en om 
zijn vragen te stellen aan de parle-
mentariërs.  Dat heel wat mensen dit 
initiatief  apprecieerden, werd snel 
duidelijk! Meer dan 100 Wijnegem-
naars daagden op en kregen op deze 
avond ook een hapje en een drankje 
aangeboden om de komst van het 
nieuwe jaar alvast goed in te zetten.  
Nadien kon nog rustig worden na-
gepraat en kon men nog in gesprek 
gaan met Dirk de Kort en Ludwig 
Caluwé. 
De grote lijnen heeft het Vlaamse 
parlement vastgelegd, maar nu 
lopen nog heel wat studieprojecten 
om alles concreet te maken. CD&V 
Wijnegem engageert zich om dit 
initiatief  te herhalen en u opnieuw 
uit te nodigen wanneer de studies 
uitgewerkt zijn en het Vlaams parle-
ment verder moet beslissen. 

CD&V avond mobiliteit met 
Dirk de Kort en Ludwig Caluwé

Mobiliteit is in de regio rond Antwerpen een thema dat al 
enige tijd in de belangstelling staat. In Wijnegem is dat 
niet anders. De Lange Wapper werd definitief naar de 
prullenmand verwezen en de Vlaamse regering ging op 
zoek naar een beter alternatief. Hierdoor werd het enige 
uitgebreid bestudeerd traject verworpen en werd de druk 
op de randgemeenten rond Antwerpen opgevoerd. 

“Niet enkel de veiligheid, maar ook 
het gemak van de fietser is belang-
rijk,” zegt schepen Liesbeth Verstre-
pen. “Wanneer de voetganger of  
fietser zich comfortabel kan ver-
plaatsen, zal hij ook vaker de auto 
laten staan en kiezen voor de fiets 
of  te voet gaan.”
Om uit te maken waar aanpassingen 
aan fietspaden nodig zijn, nam het 
gemeentebestuur contact met de 
Fietsersbond, die al heel wat erva-
ring heeft op dit vlak. Zij was bereid 
om een onderzoek naar de kwaliteit 

van de fietspaden te doen. Kort 
daarna deed minister Crevits een 
oproep voor gemeenten die wilden 
instappen in een proefproject waar-
bij door middel van een meetfiets 
de kwaliteit en het comfort door de 
Fietsersbond wordt gemeten. 
“Hierop is Wijnegem natuurlijk 
ingegaan en mede omdat we al con-
tact hadden met de Fietsersbond, 
zijn we geselecteerd. Zo kunnen 
we op een wetenschappelijke wijze 
en begeleid door experts een audit 
laten doen. We zijn ervan overtuigd 

dat de resultaten hiervan belangrijk 
zijn om toekomstige investerin-
gen te plannen en om een impuls 
te geven aan het fietsen in onze 
gemeente,” vertelt schepen Liesbeth 
Verstrepen.

Meer info: http://www.fietsers-
bond.be/meetfiets

Proefproject ‘Fietspadenaudits’
De veiligheid van zwakke weggebruikers is een grote be-
kommernis van CD&V-Wijnegem. Investeringen in voet-
paden en fietspaden zijn dan ook een constante in het 
budget van het gemeentebestuur. 


