
De Eerste Wereldoorlog, nu bijna 
100 jaar geleden, was geen exclusief 
mannelijke aangelegenheid. Vrou-
wen droegen méér dan hun steentje 
bij en waren evenzeer slachtoffer.
Op zaterdag 2 juni brengt Stefaan 
Vandenbussche het relaas van 
enkele bekende en minder bekende 
vrouwen en de manier waarop zij 
WO I beleefden. Het ene verhaal is 
schrijnend, in een ander steekt dan 

weer wat humor. Maar elk verhaal 
dwingt groot respect af voor de 
rol die zoveel meisjes en vrouwen 
speelden tijdens de ‘Groote Oorlog’ 
van 1914-1918.
Vrouw & Maatschappij is de politieke 
vrouwenbeweging van CD&V en or-
ganiseert regelmatig activiteiten met 
een vrouwelijk accent. De opbrengst 
van deze activiteit gaat naar een 
goed doel. Deze keer steunen we 

graag Ziekenzorg Wijnegem.

Praktisch
Zaterdag 2 juni om 20u in de 
theaterzaal van ’t Gasthuis 
(Turnhoutsebaan 199).
Kaarten in VVK kosten € 6, 
aan de kassa € 8.
Graag reserveren bij 
Marina Bevers (03 353 06 87) of 
Anna Michielsens (03 353 68 35). 

Het had heel wat voeten in de aarde en velen van ons heb-
ben er nog altijd gemengde gevoelens bij, maar hij rijdt: de 
tram. Op 14 april kwam Vlaams minister Hilde Crevits de 
nieuwe sporen officieel inhuldigen.  
Lees het hier, op pagina 4!
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iedereen inbegrepen

iedereen tramt

Vrouw & Maatschappij belicht oorlogsheldinnen
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De tram, ook een stukje Wijnegem

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren

In minder dan een half  uur ben je op 
de Melkmarkt. Dat doe je met de auto 
niet na, zeker als je parkeerplaats moet 
zoeken.
De trams rijden tussen 4.56 uur en 0.25 

uur 6 keer per uur. Tijdens de spitsuren 
is dat 8 keer per uur. Bovendien blijven 
de bussen van lijn 410 tot 414 ook door 
Wijnegem rijden. Laat ons er dan ook 
dankbaar gebruik van maken. Het is 

niet alleen gemakkelijk, we zijn daarmee 
ook lief  voor het milieu.
Bovendien geraken mensen uit Ant-
werpen of  Deurne nu ook gemakkelijk 
tot bij ons. Dat creëert volgens ons 
een opportuniteit voor de Wijnegemse 
winkels, die vaak heel uniek zijn en zo 
een mooie aanvulling vormen op het 
shopping center.

“We wilden een ‘open huis’ bouwen 
in een warme, menselijke leef- en 
woonomgeving,” verduidelijkt OCMW-
voorzitster Maria Pacquée-Rombouts. 
Mede dankzij subsidies van de Vlaamse 
overheid is het een complex geworden 
met veel licht en binnen- en buitentuinen 

om het contact met de omgeving, de 
natuur en de seizoenen te waarborgen. 
Elke leefgroep heeft een eigen leef- en 
zithoek en er is een grote polyvalente zaal 
voor allerhande activiteiten. In het sociaal 
restaurant ‘De Kleine Geneugte’ kun-
nen zowel ouderen uit de Meidoorn als 

andere Wijnegemnaren hun middagmaal 
gebruiken.
“We vinden het heel belangrijk om pro-
fessionele zorg op maat aan te bieden,” 
vult Maria aan. Het nieuwe woonzorg-
centrum voorziet 44 RVT-plaatsen voor 
zwaar zorgbehoevenden, 22 ROB-
kamers voor minder zorgbehoevende 
residenten en 3 plaatsen voor kortverblijf. 
“We willen een thuis creëren voor zorg-
behoevende ouderen, aangepast aan de 
actuele en toekomstige woonbehoeften.” 
Naast het woonzorgcentrum krijgt ook 
het administratief  centrum van het 
OCMW onderdak in het nieuwe ge-
bouw. “Zo blijven de sociale dienst en al 
onze ouderenvoorzieningen gegroepeerd 
op dezelfde campus,” legt onze OCMW-
voorzitster uit.
Zowel de administratie als de bewoners 
verhuizen in mei. Op 20 juni begint de 
afbraak van het oude gedeelte. Zo is 
onze gemeente alweer een stukje gemo-
derniseerd, op maat van onze inwoners.

Bent u al met tram 5 tot Linkeroever geweest? Of met tram 10 
tot op de Melkmarkt in Antwerpen? Of u nu voor of tegen bent, 
de verlengde sporen brengen Wijnegemnaren vlot tot in ’t Stad.

In november 2010 legden we de eerste steen van het nieuwe 
woonzorgcentrum aan de Koolsveldlaan. Nu, nog geen 2 jaar 
later, verhuizen de bewoners van Rustenborg naar gloednieuwe 
woongelegenheden. En ze krijgen een aantal nieuwe buren, 
want de capaciteit van het woonzorgcentrum werd uitgebreid.

Feestelijke inhuldiging van de tram
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Sociale woningen Salvialaan

De sociale koopwoningen zullen inge-
sloten liggen tussen de bestaande wo-
ningen in de dorpskern. Er is aandacht 
aan besteed dat de schaal van het project 
in verhouding staat tot de gemeente. 
Het gaat om 24 duplexwoningen (12 
gelijkvloers en 12 verdiepingen) met 
3 slaapkamers, 22 appartementen met 
3 slaapkamers, 2 appartementen met 
2 slaapkamers en 9 rijwoningen met 3 
slaapkamers.
De woningen hebben een eigen tuin of  
een ruim terras. Het openbaar domein 
wordt in grote mate autoluw en plaat-
selijk autovrij en het groene accent 
van de Notenboomstraat (voortuinen) 
wordt versterkt. De bewoners krijgen 
een parkeerplaats ondergronds, voor 

bezoekers komen enkele parkeerplaatsen 
bovengronds.
Kandidaten voor zo’n sociale woning 
moesten voldoen aan enkele voorwaar-
den:
•  Meerderjarig zijn op het moment van 
inschrijving;
•  Geen woning of bouwgrond in volle 
eigendom of vruchtgebruik hebben 
(niet voor +55-jarigen);
•  Het laatst gekende aanslagjaar een 
netto-belastbaar inkomen hebben gehad 
van minimaal € 8.190 en maximaal € 
32.740 voor alleenstaanden of € 49.110 
voor gezinnen (te verhogen met € 3.270 
per persoon ten laste) (indexgebonden).
136 mensen schreven zich in en staan 
momenteel op een wachtlijst. De eerste 

op de lijst krijgt als eerste een woning 
toebedeeld, enz.

Het braakliggend perceel aan de Salvialaan snijden we 
het eerst aan. Sociale bouwmaatschappij Arro begint 
daar dit jaar nog met de bouw van 57 nieuwe sociale 
woningen. Het voorontwerp werd goedgekeurd op 23 
augustus 2011. De werken zullen 2 jaar duren. 

Sociaal huisvestingsproject ‘De Werve hoef’ 

Het gaat om een sociale mix, waarbij we 
zowel sociale koop- als huurwoningen, 
eengezinswoningen als appartementen 
bouwen en we maken ook plaats voor 
wooneenheden van Koningin Fabiola-
dorp. 
Het project zal in 6 fases gerealiseerd 
worden. De hoofdontsluiting komt 
aan de Merksemsebaan. Er zal slechts 
beperkte circulatie mogelijk zijn. 
Garages en gegroepeerde parkeerge-
legenheid voor de bewoners worden 
op het domein gecreëerd. Voor fietsers 
en voetgangers worden doorsteekjes 
gecreëerd. Een aantal bestaande boom-
structuren wordt behouden en er is een 

omgevingsplan om het geheel zo groen 
en open mogelijk te doen ogen, met een 
berm aan de Houtlaan tegen de geluids-
hinder. 
Ook hier gelden dezelfde voorwaarden, 
alleen mag het laatst gekende aanslagjaar 
een netto-belastbaar inkomen hebben 
gehad van maximaal € 19.796 voor al-
leenstaanden zonder personen ten laste, 
maximaal € 21.455 voor alleenstaande 
gehandicapten of  maximaal € 29.694 
voor alle anderen (te verhogen met € 
1.659 per persoon ten laste).

Aan de Merksemsebaan-Houtlaan ligt een woonuitbrei-
dingsgebied. De Ideale Woning werkte hier het sociaal 
huisvestingsproject ‘De Werve hoef’ uit, voor 252 wonin-
gen. De realisatie start waarschijnlijk pas in 2013. Voor beide projecten geldt dat 

kandidaat-kopers voorrang kunnen 
krijgen indien zij een band hebben 
met Wijnegem (er 6 jaar wonen, 
werken, eventueel een andere band). 

De inschrijvingsregisters zijn ge-
opend, dus snel inschrijven indien u 
geïnteresseerd bent. Dit kan u enkel 
schriftelijk doen bij de woonmaat-
schappij zelf:
Arro (www.arroantwerpen.be) 
tel. 03/663 77 20
De Ideale Woning 
(www.deidealewoning.be) 
tel. 03/320 29 70
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{honden inbegrepen}
Een hondenweide in Wijnegem

Zwemmen kan weer 

Gemeente is 
financieel gezond 

Tussen brasserie De Roeispaan en de 
brug over de sluis ligt een braaklig-
gend terrein. De eigenaar ervan, NV 
De Scheepvaart, bleek bereid om het 
in bruikleen te geven aan de gemeente 
om er een hondenwei van te maken. 
Rondom is er voldoende parkeermoge-
lijkheid en er is geen mogelijke overlast 
voor omwonenden. De gemeente zorgt 
voor de inrichting en omheining van 
het terrein. Hiervoor is het echter nog 

even wachten op toelating van de dienst 
stedenbouw.
Uiteraard zijn ook aan een hondenwei 
een aantal regels verbonden, het is 
immers geen hondentoilet. De baasjes 
wordt gevraagd alles netjes achter te la-
ten. Zij blijven ook volledig verantwoor-
delijk voor het gedrag van hun dieren. 
We zijn alleszins blij dat we tegemoet 
kunnen komen aan deze wens van de 
Wijnegemse hondenbezitters.

“Het heeft heel wat onderhande-
len gekost om de problemen rond 
de losgekomen tegels op te los-
sen,” aldus schepen van Sport, Paul 
Heyvaert. Hoewel de verantwoor-
delijkheid volledig bij aannemers en 
ontwerpers lag, besliste het bestuur 
toch om geen juridische procedu-
reslag aan te gaan. “Niet enkel zou 

het veel meer geld gekost hebben, 
de zwemmers waren nog veel langer 
de dupe. Het zwembad was immers 
veel langer gesloten geweest.”

Na veel bemiddelen kwam toch een 
regeling uit de bus. De kosten voor 
de gemeente bleven beperkt en de 
aannemer en ontwerper namen hun 

verantwoordelijkheid op, waardoor 
het zwembad tijdig terug open kon. 

We zijn ook blij dat de zwemmers 
vanaf  de eerste dag van de her-
opening de weg naar ons zwem-
bad terugvonden. Je kan immers 
weer genieten van een uitgebreid 
zwemaanbod: ochtendzwemmen, 
middagzwemmen, speelzwemmen, 
zwemlessen , schoolzwemmen, 
aquagym, verjaardagfeestjes in het 
zwembad… het is allemaal terug!

Dat doen we door de schuldlast (door 
leningen) op een haalbaar en realistisch 
niveau te houden en te bezuinigen waar 
het kan.
Dankzij deze gezonde financiële situatie 
houden we – in tegenstelling tot heel 
veel andere gemeenten – de belasting-
druk voor de Wijnegemnaar onder het 
Vlaamse gemiddelde. We voorzien im-
mers geen belastingverhoging voor de 
volgende 6 jaar.
Ook handhaven we onze uitgebreide 
dienstverlening. Denk aan de moderne 
sportinfrastructuur, het gemeenschaps-
centrum ’t Gasthuis, de zorgwoningen 
voor ouderen, de kinderopvang, het 
jeugdcentrum, investeringen voor 
zwakke weggebruikers, enz.

Op vraag van talloze hondenliefhebbers ging het ge-
meentebestuur op zoek naar een geschikt, afgesloten 
terrein waar hun viervoeters naar believen kunnen rond-
lopen. En we hebben het gevonden!

Het was slecht nieuw voor wie graag een plons nam in ’t 
Ondiep. Het zwembad moest weer een tijdje dicht, omdat 
de bodemtegels opnieuw loskwamen. Ondertussen is de 
klus geklaard en kunnen we weer gaan zwemmen, gelukkig!

“Dankzij een voorzichtig, 
zuinig en realistisch be-
leid sloten we 2011 af met 
een klein overschot op de 
gemeenterekening,” zegt 
schepen van Financiën Paul 
Heyvaert, “Ook in de toe-
komst waken we er over 
dat onze financiële situatie 
gezond blijft.”


