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Volgens beide partijen is het
meer dan ooit het moment om te
investeren in goede fietsinfra-
structuur. “De fietsenverkoop
boomt, zeker in de provincie Ant-
werpen. Er is dus zeker een klik
bij de burgers maar de overheid
kan niet volgen”, zegt Vlaams Par-
lementslid Ingrid Pira (Groen).
Zij zal het voorstel van de nieuwe
fietsostrade op het provinciale
verkiezingsprogramma plaatsen.

Edegems schepen Goedele Van
der Spiegel (Groen) ziet een
mooie toekomst voor deze fiets-
route. “De geplande strook maakt
deel uit van de reservatiestrook
voor de grotere Ring rond Ant-
werpen. Nu deze reservatie niet
meer nodig is, willen we deze
groene zone invullen en bescher-
men voor de toekomst. Sommige
delen zijn ingekleurd als recrea-
tiezone. Met een natuurlijke in-

vulling voorkomen we zulke vor-
men van ontwikkeling.”

Het fietspad moet daaraan bij-
dragen. “We gaan proberen veel
meer wijken en buurten met el-
kaar te verbinden. Met Kontich en
Edegem kunnen we de eerste zijn,
want het voorstel is zeker reali-
seerbaar.”

Dorpslijst Sander uit Kontich
springt mee op de kar. “We moe-
ten prioriteit geven aan fietsinfra-
structuur. Door een oost-westver-
binding aan te leggen, kan de
fietsostrade vanuit Lier en Lint 
erop aansluiten, net als de fietsos-
trade Antwerpen-Mechelen. Het
zou goed zijn voor het woonwerk-

Als het van Groen Edegem en 
Dorpslijst Sander uit Kontich af-
hangt, komt er in de toekomst 
een fietsostrade langs de Ede-
gemse Beek. Die route moet bij-
voorbeeld het station Kontich-
Lint verbinden met de Drie 
Eikenstraat en het UZA.

Ingrid Pira, Wim Annaert en Goedele Van der Spiegel bij de reservatie-
strook ter hoogte van het kruispunt Kontichstraat-Boniverlei. FOTO FISP

Op hun ledenvergadering maakte de 
voorzitter van Vlaams Belang bekend 
over voldoende namen te beschikken 
om met een volledige kandidatenlijst 
naar de gemeenteraadsverkiezingen te 
kunnen stappen. Alleen de plaats-
verdeling moet nog worden bepaald. 

Toch zijn de eerste drie namen reeds 
bekend. Marc Verrept, voormalig inge-
nieur bij de gemeente, is lijsttrekker. 

Annie Van Aken is uitredend raadslid 
en staat op de tweede plaats. De derde 
plaats wordt ingenomen door nieuwko-
mer Bart Claes, nationaal jongeren-
voorzitter van de partij. 

“Helemaal nieuw is Rumst niet voor 
mij”, zegt Bart Claes. “Ik ben na mijn 
studies wel een tijdje in Gent blijven 
wonen, maar verhuisde ondertussen te-
rug naar Rumst.” ZU

ID
In de Begoniastraat ontstond in 

de nacht van zondag op maan-
dag een brandje aan wat groenaf-
val. Oorzaak daarvan waren de 
kolen van een barbecue. Een 
buurman merkte het brandje op 
en kon de meeste vlammen zelf 
doven. De brandweer kwam ter 
plaatse voor een grondige nacon-
trole. Niemand raakte gewond. 
De schade was zeer beperkt. (tdk)

Brandje door 
smeulende kolen

SCHELLE 

Bart is de zoon van Luc Claes, die voor
N-VA momenteel in Rumst een sche-
penambt bekleedt, maar liet verstaan te
willen stoppen. Bart is trouwens een 
jeugdvriend van Vlaams Belang-voor-
zitter Tom Van Grieken. 

Het is de bedoeling van Vlaams Be-
lang Rumst om de drie verloren zetels 
na vorige verkiezingen terug binnen te 
halen. (jw)

Vlaams Belang trekt met volledige lijst naar verkiezingen, 
nationaal jongerenvoorzitter Bart Claes voor het eerst verkiesbaar

RUMST 

EDEGEM, KONTICH 
Groen en Dorpslijst Sander willen fietsostrade langs Edegemse Beek

FILIP SPOELDERS

AGENDA
5 EN 24 JULI
HEMIKSEM
Initiatie skateboarden
Op het nieuwe skatepark aan de ge
meentelijke sporthal organiseert de 
vrijetijdsdienst op donderdag 5 en 
dinsdag 24 juli, telkens van 14 tot 
16u, een gratis skateboardinitiatie. 
Daarvoor staan gediplomeerde les
gevers van het Antwerp Skate De
pot garant. De workshop staat open 
voor iedereen, van beginners tot 
gevorderden. Vooraf inschrijven is 
niet nodig. (bar)

VRIJDAG 6 JULI
SCHELLE
Ode aan Marva
In Schelle wordt dit jaar Vlaanderen 
Feest! gevierd met een van de 
meest opmerkelijke eerbetonen van 
de jongste jaren. In de hal van het 
gemeentehuis brengt Jackobond op 
vrijdag 6 juli op weergaloze wijze 
een ode aan het werk van Marva. 
Het concert start om 20u. Kaarten 
in voorverkoop kosten 9 euro en 
zijn verkrijgbaar in de bibliotheken 
van Hemiksem en Niel of bij de cul
tuurdienst in het gemeentehuis van 
Schelle. (bar)
i www.ivebic.be

NOG TOT EINDE SEPTEMBER
RANST
Foto’s kijken in de bib
De Koninklijke Fotokring Dafora 
toonde op 17 juni al het werk van 
haar leden op het kerkplein. Wie 
die 34ste tentoonstelling van de 
club gemist heeft, krijgt nog een 
kans om een beperkte selectie al 
dat moois te bekijken in de bib in 
de Gasthuisstraat 17. Die is elke na
middag van de werkweek open 
vanaf 14u, behalve vrijdag. Op za
terdag kunt u er terecht tussen 10 
en 12u. De foto’s blijven er hangen 
tot eind september. (sl)
i www.dafora.net

RANST 
“Fusie zal niet tot 
ontslagen leiden”

De eenmaking van het personeel
van gemeente en  OCMW leidt
niet tot opvallende personeelswis-
sels. De jobomschrijvingen veran-
deren wel. Gemeentesecretaris
Wim Van der Schoot wordt  alge-
meen directeur. Ontvanger Ingrid
Van Kerchove is voortaan financi-
eel directeur. André Van Hove die
het OCMW leidde, wordt transi-
tiemanager De samensmelting
van het personeel van de gemeen-
te en het OCMW wordt vanaf 1 ja-
nuari 2019 van kracht. Hoe dat in
de praktijk zal verlopen is al door-
genomen met de vakbonden en
burgemeester Lode Hofmans
heeft alle werknemers gerustge-
steld met de uitdrukkelijke belof-
te dat er geen naakte ontslagen
zullen vallen. (sl)

verkeer per fiets dat dankzij de
pedelecs in de lift zit”, zegt sche-
pen Wim Annaert (Dorpslijst San-
der).

Ook toeristen zouden langs de
fietsroute een mooi stukje natuur
in de zuidrand ontdekken. Het
loopt namelijk langs het bronge-
bied van de Edegemse Beek aan
de Romeinse Put, het Pluyze-
ghembos, de Zandbergen en en-
kele kastelen.

“De fietsostrade moet over de
Prins Boudewijnlaan worden ge-
legd en met een koker is het mo-
gelijk om onder de E19 door te
gaan richting de Drie Eikenstraat
en het UZA”, zegt Van der Spiegel.

Schepen Annaert meent dat er
op korte termijn deeltrajecten uit-
gevoerd kunnen worden. “Het is
niet dat het volledige traject, on-
geveer 3 kilometer, er meteen ligt.
Maar op Kontichs grondgebied
hebben we gronden gekocht
waarmee we al een deel kunnen
realiseren van aan het station tot
aan de Meylweg. Ook bestaande
infrastructuren kunnen ingericht
worden als onderdeel van deze
oost-west-fietsostrade.”

“Ons doel? 
Meer buurten en wijken 
met elkaar verbinden”

Lichte vrachtwagen belandt op zij
KONTICH Op de Expresweg N171 
kwamen gisterenmiddag een per-
sonenwagen en een lichte vracht-
wagen met elkaar in botsing. Door 
de klap belandde de lichte vracht-
wagen op zijn zij en schoof verder 
tot op de pechstrook. Niemand 
raakte bij het ongeval gewond, 
maar de brandweer moest wel de 
brokstukken van de aanrijding op-
ruimen. Er was een tijdlang ver-
keershinder richting Aartselaar. 
Het ongeval was ter hoogte van 
het op- en afrittencomplex van de 
E19 gebeurd. (tdk)

FOTO BFM


