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dorpspartij durf!
Dorpspartij Durf! is een onafhankelijke partij.
De lokale noden van ons dorp en haar inwoners
staan centraal in alle keuzes en beslissingen.
Dorpspartij durf! staat voor een bruisend Wijnegem dat mensen, buurten en verenigingen
samenbrengt en ondersteunt; een dorpskom op
mensenmaat met mogelijkheden voor een gezellige babbel of een feest, goed onderwijs, sport en
lokaal winkelen. Kortom een dorp waar ruimte is
voor ontmoeting en waar het voor iedereen goed
is om te vertoeven. Vandaag, maar ook morgen.
Dorpspartij durf! verenigt betrokken mensen die
weten wat er leeft in Wijnegem en durft/wil luis
teren naar de burgers. Samen streven we naar
een warm en leefbaar Wijnegem, waar ideeën
van inwoners actief bijdragen aan positieve
verandering.
Dorpspartij durf! kiest resoluut voor een duur
zaam beleid dat klaar is voor de toekomst. Een
solidair beleid met aandacht voor kwaliteitsvol
wonen, mobiliteit, veiligheid en milieu, en dat
voor iedere inwoner.

Ontdek-je-plekje
in Wijnegem
De afgelopen maanden trokken we met z’n allen naar buiten,
weliswaar niet te ver van ons kot. En we ontdekten allemaal
ongetwijfeld verborgen parels. We peilden bij enkele Durvers
naar hun favoriete plekje in Wijnegem
TRAGE WEG AAN DE
KROMMELEI
Hier heb ik de laatste weken,
tijdens de coronaperiode, zo vaak
gewandeld en genoten van het
prachtige uitzicht over natuurgebied ‘den Beemdkant’ en van
de onverwachte babbels met
dorpsgenoten (uiteraard op veilige
afstand :)).

Guy Forssman

Els Verheyen

DE ZONE ACHTER RUSTENBORG EN DE MEIDOORN
Ik geniet van de rust die deze plek
uitstraalt. Je voelt er de warmte van het samenleven. Ook de
sociale momenten in de tuin van
‘t Gasthuis geven me telkens een
heel fijn gevoel.

Ook Goesting

V.U. Hugo Schyvens, Ruggeveldstraat 33, 2110 Wijnegem.

Mensen zoals jij, die zin hebben om mee over de
toekomst van onze gemeente na te denken.
Herken je je in onze durf-waarden?

Daadkrachtig onafhankelijk
Uitgesproken lokaal geëngageerd
Resoluut zorgzaam & positief ingesteld
Vernieuwend met een open blik op de toekomst
Evenwichtig omgevingsbewust
Ruimdenkend, open voor gesprek
Samen divers maar toch eensgezind
Neem dan zeker contact op
met één van onze durvers.
Tot binnenkort!

www.dorpspartijdurf.be

Dorpspartij Durf

dorpspartijdurf

dorpspartij durf! wil elke inwoner betrekken bij het beleid. Je kan reacties,
suggesties of ideeën kwijt via e-mail aan info@@dorpspartijdurf.be. of bij
onze voorzitter Hugo Schyvens (Ruggeveldstraat 33).

WIJNEGEMHOF,
HET GEMEENTELIJK PARK
Een prachtige groene oase in
het centrum van ons dorp. Deze
plek staat garant voor urenlang
wandelplezier

Greet Anthoni:

ONDER DE BRUG OVER HET
ALBERTKANAAL vind je mijn
favoriete plek. Het water, de
voorbijvarende schepen en de
creatieve expressie op de ‘legale’
graffitimuur maken het tot een
ideale spot om te dagdromen of
de dag te laten bezinken.

Dirk Maes
KASTANJEBOOM IN DE TUIN
VAN ‘T GASTHUIS
De tuin van het Gasthuis is een
leuke plek voor ontmoeting en
spel. Toen de kinderen nog kleiner
waren, gingen we ook vaak spelen
in de nabijgelegen speeltuintjes. En
de tamme kastanjeboom in den
hof is écht een prachtexemplaar.

An Stuyck

2020

DE GAZET VOOR DURVERS!

Schepen aan het woord
De lege speelpleintjes, gesloten cafés en
handelszaken, ontsmette winkelwagens,
zo ver mogelijk van elkaar kruisen op
straat... het was de afgelopen maanden
in Wijnegem ongezien. We hopen dat u,
uw familie en vrienden in goede gezond
heid zijn gebleven!
Stilaan voelen we de dorpse drukte en
gezelligheid rond (sport)pleinen, scholen,
handelszaken en ‘t Gasthuis terugkomen.
Toch brengt de huidige corona-crisis nog
steeds bijzondere uitdagingen met zich
mee. Naast gezondheid is er de blijvende bezorgdheid over de impact op onze
jobs, het misgelopen onderwijs van onze
kinderen, de noden van het verenigingsleven, de veerkracht van onze handelaars
en het sociaal welzijn van kwetsbare
groepen in Wijnegem.
Vandaag voelt iedereen sterker dan ooit
het belang van zorgen voor elkaar. En dat
deden we als één Wijnegemse familie.
Het spreekwoord ‘beter een goede buur
dan een verre vriend’ klinkt toepasselijker
dan ooit! Met trots zagen we gedurfde en
hartverwarmende initiatieven opduiken.
Van jongeren die vrijwillig boodschappen
rond brachten, verenigingen die hun leden
vanop afstand entertainden tot vele Wijnegemnaars die applaudisseerden en witte vlaggen uit hingen als eerbetoon aan
de gezondheidswerkers. Ons dorp bewijst
duidelijk dat het een warm hart heeft.
Komt na regen enkel zonneschijn?
Positief denken is de helft van het werk,
zonder naïef te zijn over al het werk
dat ons ook na deze crisis te wachten
staat. Ondertussen mogen we stap voor
stap terug genieten van dingen die we
vanzelfsprekend vinden. Want gezellig
samenzitten met familie en vrienden of
een goeie ‘pint’ pakken onder de spreekwoordelijke kerktoren... daar hunkeren we
in de eerste plaats toch allemaal naar...
Wijnegem vooruit!

Tom

Samen
vooruit!
We hadden ons de lente van
2020 anders voorgesteld. Corona
beheerste volledig ons leven.
Vele buurten hadden zich
ingeschreven om mee te werken
aan de eerste lentepoets.
Niet getreurd, we zullen deze
opnieuw op de planning zetten
voor 2021.
Stap per stap worden de
maatregelen opnieuw soepeler
en dat doet deugd. Onze kinderen
kunnen opnieuw genieten
van het speelpleintje langs
de Merksemsebaan, dat we
veiliger maakten met een nieuwe
oversteekplaats.
Heb je de nieuwe parkdreef al
gezien? Het tweede deel van de
dreef wordt aangepakt in het
najaar 2020. De werken aan de
J. Vlemincktoren zijn nog volop
aan de gang. Medio 2021 zal
dit resulteren in een prachtig
gerestaureerd gebouw.
We zijn gestart met de ontwikke
ling van de site De Leeuw. Onze
jeugd- en sportverenigingen heb
ben samengezeten en mochten
hun wensen op tafel leggen. We
willen er immers een toffe groene
recreatieve ruimte van maken
waar er voldoende plek is voor
spel en ontspanning.

Goed nieuws voor jonge ouders!
We kijken uit naar het nieuwe
digitale platform waar ouders op
een eenvoudige manier kinderop
vang kunnen vinden voor hun
baby of peuter.
Kinderen groeien snel en heb
ben daarom regelmatig een
grotere fiets nodig. De fietsbib
‘Op Wielekes’ biedt hiervoor de
ideale oplossing. Is je bengel zijn
fiets ontgroeid, waarom dan niet
eens een fiets ontlenen? Zo ben
je alvast klaar om de nieuwe
verkeerssituatie aan de school te
ontdekken. Hierover verder meer.
De heropening van onze lokale
markt was een groot succes.
We ondersteunen (financieel)
de lokale economie, net zoals
Wijnegemse verenigingen, opdat
zij het kloppend hart van ons dorp
kunnen blijven.
Kom binnenkort eens langs in het
Cultureel Centrum ‘t Gasthuis,
waar alles opnieuw werd opgefrist.
Tijdens de zomer wordt dit terug
een fijne ontmoetingsplek voor
ons allemaal.
Tot slot willen we ieder van jullie
bedanken om mee deze crisis het
hoofd te bieden. Daarom hebben
we een symbolische dank-je-wel
actie opgestart, waarbij we een
reeks Wijnegemnaren hebben
bedankt voor hun fijn en warm
initiatief tijdens de afgelopen
Corona periode. En zoete dankje-wel met lokale wijnegemse
honing en heerlijke chocolade.
Wijnegem vooruit!
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PROJECT IN DE KIJKER!

Een veilige
schoolomgeving
en parkdreef!
V: Waarom inspanningen
om de schoolomgeving nog
kindvriendelijker te maken?
A: Elke dag gaan er meer
dan 1500 leerlingen naar
onze Wijnegemse scholen,
die zich op korte afstand van
elkaar bevinden. Het verkeer
(en de luchtkwaliteit) in de
schoolstraten moet daarom in
de eerste plaats aangenaam
en veilig zijn voor ouders en
kinderen die met de fiets of te
voet komen.
V: Kunnen kinderen niet
meer met de wagen worden
gebracht?
A: Natuurlijk wel. Er is plek
genoeg, maar iets verder van
de schoolpoort. We stelden een
parkeerplan op, met onder meer
een nieuwe ‘kiss & ride’-zone aan
het pleintje van de Vaartdijk. Na
schooltijd worden de kinderen
vanuit de scholen naar enkele
parkeerzones gebracht.
V: Wat zijn de belangrijkste
veranderingen?
A: Tussen de Zandstraat en de
Kanaalstraat creëerden we één
van de grootste fietszones rond
Antwerpen. Fietsers mogen hier
niet ingehaald worden door
auto’s en de maximum snelheid
is er 30 km/u. De Bergenstraat
maken we vanaf het volgende
schooljaar na schooltijd
tijdelijk autovrij. Stilstaan aan
het kruispunt Schoolstraat Kerkhofstraat mag niet meer.
Van de Kasteellei maakten we
een fietsstraat en ter hoogte
van de school werd het een

Durver
aan het
woord

Frank, wat deed je voor de kost?
Ik ben dansleraar. Twaalf jaar
lang was ik eigenaar van Dansen
Roels. Daarna nam ik Huis Verloo,
speciaalzaak in sigaren en dranken
over. Ik heb altijd met plezier
gewerkt.
Privé engageerden Annemie
en ik ons in oudercomités, de
eerste communiewerking en de
cultuurraad. Ik ergerde me aan
de “verzuiling” en zo begon ik mijn
politieke carrière bij Agalev.

V: Hoe is deze beslissing tot
stand gekomen?
A: De afgelopen maanden
vroeg onze schepen Tom
Tachelet buurtbewoners,
oudercomités, schooldirecties
en externe verkeersbureaus
om advies. Wat nu werd
gerealiseerd, is het resultaat
van al deze gesprekken en
een lokaal bestuur dat goed
samenwerkt.
V: Zijn alle mobiliteitswerken
klaar?
A: Hier en daar moeten nog
kleine aanpassingen gebeuren.
We evalueren de situatie tegen
het einde van dit jaar en sturen
indien nodig bij.

Wat was je drijfveer om dorpspartij
durf! mee op te starten?
Tien jaar politieke ervaring leerden
me dat gezond verstand en
idealisme niet partijgebonden zijn.
Met vier oud-schepenen van drie

V: Iets helemaal anders, hoe
zit het met de parkdreef?
A: De eerste fase is afgerond.
We kozen ervoor om onder
de jonge bomen een wilde
bloemenmix te zaaien. Zo is
onze dreef niet alleen voor
onze inwoners maar ook voor
diertjes een leuke, mooie plek
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verschillende partijen richtten we in
2005 een Wijnegemse dorpspartij op.

We gingen op bezoek bij een van
onze “founding-fathers”, Frank
Evens, 65 jaar, getrouwd met
Annemie Meeussen, vader van 3 en
grootvader van 5.

éénrichtingsstraat. We creëren
hier ook nog een ontbrekend
stukje voetpad.
Waar nodig kregen een aantal
straten snelheidsremmers.

om te vertoeven. Bijkomend
voordeel is dat we het pad
richting Pastorijlaan recht
hebben getrokken. Vroeger
zat er een scherpe bocht in
dit pad waar fietsers af en
toe vielen. De verbinding
is nu logischer en veiliger
geworden.
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Voor welke ideologie stond Durf! ?
Eigenlijk hadden wij een hekel aan
politiek: kibbelen over het eigen
groot gelijk, met als ambitie te
scoren. “Dialoog is belangrijker
dan profilering” was een van onze
basisprincipes. Ik ben er fier op dat ik
deze zienswijze nog steeds bij Durf!
terugvind.
Als je geen politieke kleur draagt,
heb je dan wel politieke idealen?
Politieke partijen mogen geen
claims leggen op maatschappelijke
waarden. Je móet niet per se SP-a
stemmen als je sociale rechtvaardigheid wil. Natuur en klimaat zijn
niet exclusief van Groen. Als je
zelfstandige bent of gelooft in christelijke waarden dan moet je niet
noodzakelijk op Open Vld of CD&V
stemmen. Om jezelf Belg of goeie
Vlaming te voelen móet je geen lidkaart van de PVDA, NV-A of Vlaams
Belang hebben.
We wilden een Wijnegemse partij
waar iedereen welkom is, met oog
voor duurzaamheid en verdraagzaamheid. Nationaal kan je je
engagement vertalen via een stem
voor welke partij dan ook.
In 2012 ben je gestopt met actieve
politiek: was je het beu?
Na twintig jaar zowel in oppositie

als meerderheid kende ik familiaal
en professioneel een zware periode.
Ik begon teveel te relativeren maar
besefte gelukkig dat waardevolle
mensen klaarstonden om de
scepter over te nemen. Nu volg ik
de Wijnegemse politiek meer vanop
afstand.
Hoe heb jij de afgelopen
maanden tijdens de ”lockdown”
doorgebracht ?
Mijn echtgenote en ik hebben veel
gewandeld en gefietst, in Wijnegem
maar ook wat verder. Boeken
lezen,online chatten en sociale media
volgen, namen ook meer tijd in
beslag.Samen hebben Annemie en ik
een 3 tal “Corona-brieven” in elkaar
geknutseld om de betrokkenheid
en het contact met de leden van
onze seniorenvereniging in stand
te houden. Maar bovenal heeft
deze periode mij er pijnlijk bewust
van gemaakt hoe snel je wordt
geklasseerd in de “risico-groep”.
65-plussers worden soms iets te snel
afgeschreven.

z
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Frank

Wist je dit?
… woongebied Ertbrugge een plek wordt met gezinsvriendelijke woningen,
veel openbaar groen en trage wegen? Bovendien zullen we de bijna 100
jaar oude boerderij omvormen tot een fijne ontmoetingsplek.
… de gemeente Wijnegem élke Wijnegemnaar heeft voorzien van een
duurzaam herbruikbaar mondmasker? Zo’n 13.000 mondmaskers in
totaal werden bezorgd.
… er in Wijnegem heel wat lokale imkers wonen? Honing van bij de lokale
imker heeft trouwens een positief effect op hooikoorts.

Meer info?
Neem contact op met
Tom Tachelet via e-mail
tom.tachelet@wijnegem.be

…. in het najaar verharde ondergronden die geen nut meer hebben (zo’n
1300m²) in Wijnegem worden vervangen door planten of bomen ?

basket- en beachvolleybalveld: klaar voor gebruik!

… er zich meer dan meer dan 70 vrijwilligers registreerden op het platform
“Wijnegem helpt”. #bedankt

