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lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem. Verschijnt
10 maal per jaar Nr. 1 mei 1971

BIJ DIT EERSTE VERSCHIJNEN
Sedert geruime tijd, vooral sinds het einde van de 2de wereldoorlog,
pogen psychologen en sociologen door ernstige studie en analyse,
de menselijke maatschappij te verbeteren. Deze studies ontstonden
het eerst in de angelsaksische landen zodat de namen van de nieuwe
studie-objecten ook vaak onvertaald bleven. Langzamerhand drongen
de nieuwe begrippen ook bij ons door en spreekt men courant over :
internationale betrekkingen, menselijke betrekkingen, industriële be
trekkingen enz.
Tevens werd vastgesteld dat de betrekkingen tussen bestuurders en
bestuurden, ook in goed-werkende parlementaire democratieën, vaak
beperkt bleven tot vluchtige ontmoetingen en wat propaganda-litera
tuur ter gelegenheid van de verkiezingen, maar dat daartussen weinig
of geen uitwisseling van verteerbare informatie bestond.
Niet zo lang geleden heeft het maandblad De Gemeente, uitgave van
de Bond van Belgische Steden en Gemeenten nog een studie gewijd
aan deze relaties op gemeentelijk vlak. Als een van de middelen om
de verhouding tussen de inwoners van een gemeente en de bestuur
ders van de gemeente te verbeteren, werd voorgesteld een gemeen
telijk informatieblad te verspreiden waarin alles wat betrekking heeft
op het officiële leven van de gemeente, objectief zou worden mede
gedeeld. Verscheidene gemeenten hebben reeds tot de uitgave van
zulk gemeentelijk informatieblad besloten.
Wij hier in Edegem zijn zes jaar geleden begonnen met het versprei
den van een jaarlijkse « nieuwjaarsbrief », waarin de voornaamste cij
fers van de begroting werden opgenomen, zodat de inwoners van
de gemeente de financiële evolutie konden volgen. Daarnaast werd
telkens ook een overzicht gegeven van de voornaamste verwezen
lijkingen, meestal ingedeeld volgens de taakverdeling onder de sche
penen.
Wij menen nu dat de tijd aangebroken om ook in Edegem een infor
matieblad te verspreiden. De bedoeling kent u : wij willen de inwo
ners van Edegem nog beter op de hoogte houden van de wijze waar
op de gemeente bestuurd wordt, en tevens melding maken van het
voornaamste wel en wee op Edegems vlak. Ook inlichtingen van meer
algemene aard die voor het begrijpen van een aantal beslissingen
onmisbaar zijn, zullen een plaatsje vinden in dit blad.
Wij hopen U hiermede een goede dienst te bewijzen en zijn ervan
overtuigd dat dit initiatief in onze geliefde gemeente goed zal ont
haald worden.
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Uw burgemeester,
Leo TINDEMANS.



SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1970
De Gemeenteraad :

Gedurende het dienstjaar 1970 vergaderde de gemeenteraad elf
maal.

Raadscommissies :

de raadscommissies vergaderden 14 maal.

Personeel:
1
Toegelaten aantal 1 In dienst op

volgens kader 31/12/70

Administratief kader 16 12
Technisch personeel 3 2
Politie personeel 19 13
Werklieden personeel 30 19
Schoonmaakpersoneel 3 3

1
71 1 49

Ongevallen :

6 gemeentevoertuigen waren betrokken in ongevallen en 5 leden van
het gemeentepersoneel liepen een arbeidsongeval op.

Bevolking:

Op 20/1/71
mannen
vrouwen

Oppervlakte van de gemeente :

865 Ha 54 a 23 ca.

9.476
9.769

19.245

ONDERWIJS
Op 1 oktober 1970 telde de gemeentelijke jongensschool Andreas
Vesalius 264 leerlingen tegen 246 in 1969.
De meest moderne leermethoden worden aangewend en de no
dige didactische materialen en handboeken hiervoor worden ter
beschikking gesteld.
Het schoolblad is in zijn 6e jaargang. De ouderavonden zorgen
voor regelmatig contact tussen ouders en leerkrachten. De open
klasdagen werden afgeschaft bij de invoering van de 5 dagen
week.
- Tien leerlingen werden slachtoffer van een schoolongeval met

lichte kwetsuren. Voor al deze gevallen werd een aangifte door
gezonden aan de verzekeringsmaatschappij.
Een nieuwe verwarmingsinstallatie werd geplaatst. De turnzaal
werd efficient ingericht en de school kreeg de beschikking over
8 bandopnemers voor taallessen en over een T.V. toestel.
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Een nieuw refterlokaal werd ingericht en sedert 1/9/70 worden
met de aangekochte schoolbus, de kinderen wonende in de af
gelegen wijken naar de school vervoerd. De klasbibliotheek werd
volledig ingericht vanaf het eerste studiejaar. Steun werd verleend
aan de deelnemers van de pedagogische week en internationaal
kontakt werd gelegd met de lagere scholen van Boxtel (Neder
land).

GEMEENTELIJKE BRANDWEER
De reorganisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweer
diensten en de coördinatie van de hulpverlening in geval van brand,
zoals voorzien bij K.B. van 8.11.1967 en de inlijving van Edegem in de
agglomeratie van het groepscentrum Antwerpen bij M.B. van 29.3.1968
en K.B. van 10.4.1968, hebben voor het vrijwillig brandweerkorps van
Edegem een onzekere toestand geschapen. Deze kwestie bleef han
gende in 1970.
De brandweer trad 24 maal op :
lediging kelders : 5 màal.
brandbestrijding : 19 maal.

OPENBARE WERKEN
Bouwaanvragen Grondvergunningen

Met betrekking tot de bouwaanvragen werden in totaal 180 dos
diers behandeld, waarvan door het College 170 bouwvergunnin
gen werden verleend en er 118 betrekking hadden op nieuwe wo
ningen.
Hierbij dient te worden aangestipt dat verschillende hiervan voor
zien in het bouwen van appartementswoningen, zodat een tame
lijk intense bewoning bekomen wordt.
In het totaal werden er 117 gebouwen opgericht en werden 119
bouwlijnen aangeduid.
Een drietal bouwovertredingen werden vastgesteld waarvan er
één bij gebrek aan een minnelijke schikking of een herstel van
de overtreding gerechterlijk vervolgd werd.
Eén woning werd gesloopt.
Dit brengt het totaal aantal woningen einde 1970 op 4709 eenhe
den.
Voor hinderlijke bedrijven werden 35 openbare onderzoeken inge
steld, waarvan 8 voor eerste klas inrichtingen, waaronder twee
voor de N.V. GB Bedrijven (hoogdrukstoomketel en reservoir voor
2.500 liter kooldioxyde), twee wassalons (langsheen de Pieter van
den Bemdenlaan en op de hoek St. Goriksplein en Ernest Jouret
laan) één schrijnwerkerij (Edegemse Bouwwerken) en één benzi
ne station.
Voor de verkoop van grondoverschotten, rooilijnplannen, e.d. wor
den volgende commodo's tot het publiek gericht :
verkoop voetweg tussen Prins Boudewijnlaan en Sorbrechtshof
straat;
onbevaarbare waterlopen : het ten laste leggen van een bijdrage
in de kosten van de ruimingswerken;
Jan Verbertlei : bijkomend onteigeningsplan;
Strijdersstraat : verkoop van een grondoverschot
Dr. Fr. Bernaertsstraat : verkoop van een perceeltje grond aan
E.B.E.S. voor het plaatsen van een omvormingspost.
Het ontwerp voor de dienstgebouwen aan de nieuwe toegang van
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de gemeentelijke begraafplaats werd goedgekeurd door de Be
stendige Deputatie in zitting van 22 juli 1970. De aanbesteding
had plaats op 15 oktober. Het bundel berust momenteel bij het
provinciebestuur voor goedkeuring.
Op de gemeentelijke begraafplaats werden 89 grondvergunningen
verkocht voor een totaal bedrag van 1.055.310 F, terwijl anderzijds
153 aanvragen tot het plaatsen van een grafmonument werden
behandeld.
Het onderwerp voor de beplanting en de verdere aanleg van het
kerkhof werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie in zitting
van 1 september 1970. Tot de aanbesteding ervan werd overge
gaan op 22 oktober. De Bestendige Deputatie hechtte· hieraan
goedkeuring in haar zitting van 15 december. Op 29 december
werd opdracht gegeven tot de aanvang der werken binnen de
tien dagen. Intussen is deze aanleg begonnen, meer dan 18.000
planten, struiken, en bomen, zijn hier deze lente geplant, wij zul
len met deze verwezenlijking mededingen in de provinciale prijs
kamp nieuwe parken.
De principevraag voor de inplanting van een instruktiezwembad
in de groengordel rondom het kerkhof werd gunstig geadviseerd
door het Bestuur van Stedebouw op 25 februari 1970. Het ontwerp
werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie in zitting van 16
april 1970. Op 23 juli werd overgegaan tot de aanbesteding ervan.
Bij gebrek aan voldoende inschrijvingen werd op 19 augustus
overgegaan tot de heraanbesteding. De bestendige Deputatie
Deputatie hechtte hieraan goedkeuring in zitting van 3 november
1970. Op 24 november werd bevel gegeven tot de aanvang der
werken, dewelke ondertussen reeds begonnen werden.
- Volgende beperkte aanbestedingen werden gehouden :

verbouwen van twee klaslokalen tot turnzaal;
overdekte speelplaats op de nieuwe speelkoer der jongensschool;
grondwerken voor de aanleg van het speelterrein in de Pieter van
den Bemdenlaan;
heraanlegging van het St. Goriksplein + de afsluiting ervan;
schilderwerken gemeentehuis en administratief gebouw;
vier nieuwe tafels voor de raadszaal;
faiencebekleding in de bestuurderswoning;
levering van stookolie
- Voor de verdelging van distels werden een 50-tal adressen opge

zo,cht.
21 maart 1970 Nationale Boomplantdag.
Er werden in totaal een 775-tal bomen geplant waaronder de voor
naamste : 173 tilia's

75 japanse kerselaars
61 sierappels
50 picea exelcia's
48 sorbussen
43 chamaecyparis
30 haagbeuken
29 betula's
120 heesters

Onze gemeente kreeg de 3e prijs toegewezen in de provinciale
prijskamp voor aanplantingen.
Van de aanplantingen in 1971 wordt U in volgende aflevering vol
ledige informatie gegeven.
Een speelterrein tussen de Pieter van den Bemdenlaan en de
Jozef de Veusterstraat werd aangekocht.
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Voetstappen werden aangewend tot de aankoop van een perceel
grond langsheen de Ingenieur Haesaertslaan.
Het rooilijn- en onteigeningsplan van de Doornstraat werd goed
gekeurd. Op 27.2.1970 werd overgegaan tot de aanbesteding. De
werken werden inmiddels aangevat.
De huisvuilverbrandingsinstallatie werd voltooid.
Een 30-tal werkvergaderingen werden hiervoor gehouden.
Het dossier voor de vernieuwing en vergroting van de centrale
verwarming in de gemeentelijke jongensschool werd goedge
keurd. Tot de aanbesteding ervan werd overgegaan op 6 mei
1970.
De werken werden begonnen op 3 augustus en beéndigd op 25
september. De voorziene termijn werd niet overschreden.
De plannen voor de nieuwe vleugel van het administratief gebouw
werden door het bestuur van de Stedebouw vergund op 3 april
1970 en goedegkeurd door de bestendige Deputatie. Mits enkele
aanpassingen, w.o. het voorzien van een lift, kan tot de aanbeste
ding ervan overgegaan worden.
In volgende straten werden parkeerstroken aangelegd :
Baron de Celleslaan, Hazeschransstraat, Cronckenroystraat en het
Noulaertsplein.
De Boerenlegerstraat werd voorzien van een nieuwe asfaltering.
Ongeveer 5.800 m2 voetpaden werden opgebroken en herlegd.
Met betrekking tot het administratieve werk, omvattende de alge
mene werkzaamheden van de technische dienst, zoals uitbreiding
nutsvoorzieningen, herstellingen aan straten en woningen, aan
plantingen, onderhoud, principevragen, inlichtingen aan partiku
lieren, statistieken, enz, werden in totaal 113 vers!agen aan het
schepencollege opgemaakt, een 18000-tal uitgaande briefstukken,
een 400-tal plaatsbezoeken en een 1300-tal persoonlijke bespre
kingen of kontakten op bureel zelf met partikulieren, bevolking of
openbare instanties.
De plannen voor de bouw van 29 woningen voor bejaarden werden
op 7 juli 1970 door het College goedgekeurd. De werken zullen in
1971 worden uitgevoerd.

- Door de Gemeenteraad werd het voorstel goedgekeurd tot bouw
van een waterzuiveringsstation op het stroomgebied van de Struis
beek en de Edegemse beek. De kosten ten belope van circa 50
millioen zullen voor 80 %/ door de Staat gedragen worden.
Eind december werden eindelijk de sedert 19/1/70 beloofde ver
keerslichten geplaatst op het kruispunt Drie Eikenstraat - Prins
Boudewijnlaan.

KUNST EN CULTUUR
De Edegemse Concerten bleven de aandacht trekken.
We noteerden :
23/1/70 Recital François Glorieux
6/3/70 Opvoering: « De knecht van twee meesters » door de to

neelklas van het Antwerps Conservatorium o.l.v. Luc Philips.
24/4/70 Basiliekconcert met het koperensemble Theo Mertens, de

dansgroep « Dansa Rythmica » o.l.v. Monique Steens en het
zangkoor « De Krekeltjes » o.l.v. Hilde Poppe.

Een schilderijen tentoonstelling van Edegemse kunstenaars, evenals
een tentoonstelling van de ontwerpen E 10, onder het motto « Edegem
en de autosnelweg » kende een grote toeloop.

5



GEMEENTELIJKE DISCOTHEEK
Vanaf de opening in oktober 1970 kende de discotheek een grote
bijval:

aantal leden :
uitleningen :

oktober
41
354

november
65

509

december
71

549

FINANCIEN
C.0.0. De begroting van de C.O.O. werd goedgekeurd in zitting van
28 januari 1970.
De Gewone Begroting : ontvangsten 31.570.726

uitgaven 31.570.726
Toelage Gemeente : 5.800.000 F

Buitengewone Begroting : ontvangsten 5.579.082
uitgaven 5.485.000

overschot 94.082
Gemeentebegroting 1970 werd vastgesteld in zitting van 18 februari
1970
Gewone ontvangsten :
Gewone uitgaven :

Overschot
Buitengewone ontvangsten :
Buitengewone uitgaven :

Saldo:

63.456.337
63.380.330

76.007
64.447.796
64.417.679

30.117
De belastingen worden behouden op dezelfde basis als In 1969
Ook in 1971 blijven deze dezelfde.
namelijk : 700 opr,entiemen onroerende voorheffing

5% natuurlijke personen
10% op de motorvoertuigen
Drijfkracht : 200 en 240 F per kwt
Tewerkgesteld personeel : 200 en 240 F
Huishoudpersoneel: 250 F
Honden : 100 opcentiemen
Tapperijen en slijterijen : differentieel tarief
Diensters : 5.000 F
Leuren : Differentieel tarief
Vergunningsplichtige inrichtingen : 300 en 900 F
Retributie voor de afgifte van documenten - differentieel
tarief.

Veiligheid voor onze fietsers op de
Prins Boudewijnlaan

Heet van de naald : zojuist werd ons medegedeeld door het Ministe
rie van Openbare Werken : langs beide zijden van de Prins Boude
wijnlaan, op de groene berm, naast de voetpaden, wordt een fiets
pad aangelegd. Aanvang der werken : 15 april 1971. De voetpaden
worden tegelijkertijd herlegd.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem. Verschijnt
10 maal per jaar. Nr. 2 juni 1971

BELANGRIJKE MEDEDELING VANWEGE
HET GEMEENTEBESTUUR.
Betreft : OPHALEN HUISVUIL.
Mogen wij U vriendelijk verzoeken dit blad, aandachtig te lezen en
achteraf zorgvuldig te bewaren.
Gelieve de voorgestelde regeling stipt na te volgen en in de mate van
het mogeiijke aan onze aanbeveling gevolg te geven.
He: op te halen huisvuil wordt ingedeeld in twee soorten :
A) het grote onverdeelbare huisvuil, dat eenmaal per maand wordt
cçchaal3;
B) het gewone huisvuil, opgeborgen in de standaardemmers, dat één
of twee maal per week wordt opgehaald.
Beide ophaaldiensten worden kosteloos verleend.

BESCHRIJVING VAN öE SOORTEN HUISVUIL.
A. HET GROTE ONVERDEELBARE HUISVUIL :
Tot heden werd deze dienst eenmaal per maand uitgevoerd en was
de gemeente verdeeld in drie sectoren. De afhaling gebeurde op drie
woensdagen.
DIT VERANDERT NU !
Ingevolge de uitbreiding wordt de gemeente thans ingedeeld in vier
sectoren, en de ophaling wordt gespreid over vier woensdagen.
Hier volgt de nieuwe indeling van de sectoren met ingang van
WOENSDAG 7 JULI 1971:
Sector A- 1e woensdag van de maand :
Biezenwei, Boerenlegerstraat, Boniverlei, Buizegemlei, Doelveldstraat,
Dr. Fr. Hemeryckxlaan, Elsbos, Ernest Jouretlaan, FIorent Gevers
straat, Hagedoornlei, Heldenstraat, Herfstlei, Hofgracht, Hovestraat,
Jan Verbertlei, Jean Notéstraat, Klaverenaard, Koning Albertlei, Kon
tichstraat, Leeuwerikenlei, Leopold 111 lei, Lentelei, Loze Gaanweg,
Mechelsesteenweg, Meester Richard Goossensstraat, Molenlei (van
Mechelsesteenweg tot Mussenburglei), Mouterijstraat, Mussenburglei,
Opstal, Oude Godstraat (tussen pleintje en Terlindenlaan), Oud Kerk-
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hoflaan, Pastoor Wouterstraat, Patronaatstraat, Posdijk, Putlaan, Ro
meinse Put, Rotenaard, St. Goriksplein, Strijdersstraat, Terelststraat
(van Strijdersstraat tot M.R. Goossensstraat) Terlindenlaan, Troost
straat, Tweebunder, Victoriastraat, Zomerlei en Zwaluwenlei.

Sector B - 2e woensdag van de maand :
Adrien de Gerlachestraat, Baron de Celleslaan, Beekstraat, de Bur
letlaan (van Prins Boudewijnlaan tot Fort V straat), d'Heldtlaan, Donk,
Drie Eikenstraat (van Prins Boudewijnlaan tot Strijdersstraat), Ernest
Staesstraat, Fort V straat, Garden Citylaan, Gerard de Cremerstraat,
Graaf de Fienneslaan, Graaf de Granvellelaan, Grijpegemplein, Henri
Dunantstraat, Jacob de Roorestraat, Jan de Bodtlaan, Justus Lipsius
straat, Karel Mirystraat, Kerkplein, Kladdenbergstraat, Lange Beemd,
Laureysstraat, Leroylaan, Lourdeslaan, Mgr. Jan Van de Veldelaan,
Michiel van Coxiestraat, Minervastraat, Mitterlije, Molenlei (van Oude
Godstraat tot Lourdeslaan), Mortselstraat, Noulaertsplein, Omheining
lei, Onafhankelijkheidstraat, Oude Godstraat (van Onafhankelijkheid
straat tot Omheininglei), Parantplaats, Parklaan, Pastoor Moonslaan,
Paulus Pletinckxstraat, Philips Verheyenstraat, Prins Boudewijnlaan
(oostzijde), Ridder Gerardilaan, Ridder Herman Cantmanstraat, Ro
gier van der Weydenstraat, Rombaut Keldermansstraat, Rozenhof,
Sterrenlaan, Ter Beke, Terelststraat (van Prins Boudewijnlaan tot M.R.
Goossensstraat), Tony Bergmannstraat, Ullensstraat, Van Peborglei,
Verbindingstraat, Vestinglaan, Volhardingstraat, Vrijwilligersstraat en
Wattiezplaats.

Sector C- 3e woensdag van de maand.
Adolf Queteletlaan, Andreas Vesaliuslaan, Bernard van Orleyplein,
Den Eeckhofstraat, Doornstraat, Drie Eikenstraat (van Prins Boude
wijnlaan tot Doornstraat), Gebroeders Van Raemdoncklaan, Joe En
glishlaan, Lode de Boningestraat, Losweg, Molenveldlaan, Paul Gil
sonlaan, Pieter Van Malderenplein, Prins Boudewijnlaan (westzijde
vanaf Den Eeckhofstraat tot grens Kontich); Renaat De Rudderlaan,
Ten Boschstraat, Ter Borchtlaan (van Drie Eikenstraat tot Den Eeck
hofstraat), Terelstraat (ten westen van de Prins Boudewijnlaan), Ter
Voortlaan, Willem Herreynsstraat, Willem Kerricxstraat, Wilrijkstraat,
Wilsonstraat.

Sector D - 4e woensdag van de maand.
Adriaan Willaertstraat, Cronckenroystraat, de Burletlaan (van Prins
Boudewijnlaan tot Mariënlaan), Den Leeuwenberghstraat, Elsenborgh
laan, Eugenio Pacellilaan, Ferdinand Verbiestlaan, Hazeschransstraat,
Hendrik Kennisstraat, Ingenieur Haesaertslaan, Jachtlaan, Jan de Sa
delerslaan, Jan Ockeghemstraat, Jan van Mirlostraat, Jozef Jespers
straat, Jozef De Veusterstraat, Karel Van de Poelestraat, Leo Baeke
landstraat, Mariënlaan, Nicolaas Lemmensstraat, Omer Van Ommer
plein, Papenblok, Philips de Monteplein, Pieter Coudenberghlaan,
Pieter Van den Bemdenlaan, Prins Boudewijnlaan (westzijde, van Den
Eeckhofstraat tot grens wilrijk), Simon Stevinlaan, Smolders Block
straat, Sorbrechtshofstraat, Ten Bogaerdeplein, Te Nijverdoncklaan,
Ter Borchtlaan (van Den Eeckhofstraat tot Ten Bogaerdeplein), Ter
Tommenstraat, Timmerdonckstraat, Valentina Ledelierstraat, Varen
blokplein, Wenzel Cobergherstraat.
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OPGELET! WAT MAG DIT GROTE ONVERDEEL
BARE HUISVUIL NIET BEVATTEN EN
WORDT BIJGEVOLG NIET MEDEGE
NOMEN:

1) Afbraakmateriaal- o.a. stenen, beton, ijzerconstructies;
2) Autowrakken of onderdelen van auto's;
3) Autobanden;
4) Bomen of boomstronken;
5) Uitgraafsel : grond, zand, slib;
6) Ontplofbare stoffen.
Voor het wegvoeren van deze zaken, zijn onze inwoners verplicht
de hulp van een private vervoerdienst in te roepen, en bij uitzonde
ring kan desgevallend beroep gedaan worden op de tussenkomst
van het Schepencollege.
Wij vragen de medewerking van de bevolking, om de taak van de
reinigingsdienst te vereenvoudigen door een bepaalde voorselectie
te houden van de afval, namelijk :
1) AI wat brandbaar en klein is zoals : dagbladen - boeken - karton,

op een afzonderlijke stapel buiten te zetten, zodat dit, na het op
halen onmiddellijk kan afgevoerd worden naar de verbrandings
centrale.

2) Het niet verbrandbare of te grote huisvuil, zoveel mogelijk in bun
dels verpakt. De grote stukken tot redelijke afmetingen geredu
ceerd en tot kleinere gewichten herleid, zodat ze voor onze ar
beiders nog hanteerbaar zijn.

3) Afval die onze medewerkers zou kunnen kwetsen, dient duidelijk
gemerkt of veilig verpakt; pas bijvoorbeeld vooral op voor T.L.
lampen en T.V. beeldbuizen !

Mogen wij een bijzondere oproep doen op uw sociaal gevoel, om
alles te vermijden wat onze medewerkers-gemeentearbeiders, zou
kunnen kwetsen of in gevaar brengen.

B. HET GEWONE HUISVUIL :
De ophaling van het gewone huisvuil, opgeborgen in de standaard
emmers, blijft behouden op dezelfde dagen als thans in voege.
Dit huisvuil wordt onmiddellijk afgevoerd naar de Centrale van de
I.H.K., « Intercommunale vereniging voor Huisvuilverwijdering van het
Kanton Kontich », wat inhoudt dat de stoffen die U meegeeft brand
baar moeten zijn.
Mogen wij U uitdrukkelijk verzoeken in de emmers te vermijden :com
pacte massa's gras, haagknipsel, afsteekranden van grasbermen met
grond vermengd.
Wij verzoeken onze inwoners, deze groenafval te verzamelen in een
klein hoekje van de tuin, en deze stoffen daar tot groenbemesting te
laten verteren.
Waarom doen wi] dit verzoek ?
De afvalstoffen die naar de I.H.K. vervoerd worden moeten inderdaad
zoveel mogelijk brandbaar zijn.
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ZIJN VERBODEN IN DE EMMERS :
a) Natte stoffen : deze remmen de verbranding en doen de kosten

abnormaal stijgen.
b) Beton en steenbrokken : deze zetten zich vast in het inschuifme

chanisme van de oven of klemmen tussen de bewegende roosters,
met als gevolg herstelling en tijdrovende productie-onderbreking.

c) IJzer- en staalconstructies : zelfde gevaren als voor beton en
steen.

OPGELET!
De emmers met het gewone huisvuil mogen maar op de stoep ge
plaatst worden onmiddellijk voordat de ophaaldienst aankomt, en
dienen zo haast mogelijk na het ledigen verwijderd van de openbare
weg.
Buiten het feit dat overtredingen kunnen bestraft worden, wensen wij
te wijzen op uw burgerlijke aansprakelijkheid bij eventueel ongeval,
dat zijn oorzaak zou vinden in uw nalatigheid.
Wij vertrouwen er op dat in sommige gevallen, bv. ziekte, afwezigheid
of dergelijke, de buren zullen willen helpen de huisvuilemmers van
de bermen of voetpaden te verwijderen.

DE VROEGERE STORTPLAATS OP BUIZEGEM
wordt na 15 juni 1971 definitief voor iedereen gesloten. Het ganse
terrein wordt genivelleerd, gezuiverd en met grond overdekt.
Wij doen een dringend beroep op al onze medeburgers tot het voor
komen van elke sluikstorting, waar of hoe ook te Edegem.
Help ons op uw manier de kwaal van het sluikstorten uit te roeien.
Zoals in het verleden blijven onze diensten steeds bereid een maxi
male inspanning te leveren voor het wegwerken van de normale huis
houdelijke afvalstoffen.
Samen maken wij een schone zuivere gemeente.

SPECIALE REGELING VOOR DE MAAND
JUNI 1971
De ophaling voor de 4de woensdag van de maand juni wordt als volgt
gesplitst:
De 4de woensdag van juni, 23 juni, zal het onverdeelbare huisvuil op
gehaald worden in de straten, hierboven vermeld onder sector C.
Bij uitzondering wordt op de Se woensdag van juni, 30 juni, het on
verdeelbare huisvuil opgehaald in de straten, hierboven vermeld on
der sector D.

1
Ter gelegenheid van de Nationale feestdag geen ophaling op woens-1
dag 21 JULI 1971. Deze ophaling zal gedaan worden op dinsdag 20
juli 1971.
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10 maal per jaar. Nr. 3 Juli 1971

Gemeenteraadszitting van 7 januari 1971
De raad neemt kennis van het Kon. Besluit van 22.12.1970 houden
de benoeming van de heer Leo Tindemans tot Burgemeester.
Na eedaflegging en aanstelling wordt de rangorde der raadsleden
vastgesteld.
De Gemeenteraad gaat over tot verkiezing van de Schepenen :
Het nieuwe schepencollege is als volgt samengesteld :
Eerste Schepen : de heer Jan van den Kerkhof.
Tweede Scheper. : Mevr. Aerts - Lietaer Luc.
Derde Schepen : de heer Ronny Rumes.
Vierde Schepen : de heer Jan Bonjean.

- De nieuwe gemeentesecretaris, de heer Marcel Van Noten, legt
de eed af.

- De heer Walter Deckx wordt bevorderd tot Gemeenteontvanger
en de zekerheidsstelling tot borg van zijn beheer wordt vastge
steld.
Het College wordt gemachtigd overeenkomstig art. 84 Par. 2 van
de Gemeentewet personeelsleden aan te werven.

Gemeenteraadszitting van 4 februari 1971
De heer Walter Deckx legt de eed af als nieuwe gemeenteont
vanger.
Volgende belastingen worden vastgesteld voor de jaren 1971-72
en 73.
opc. op de onroerende voorheffing : 700
opc. op de belasting motorvoertuig : 10%
opc. op de hondenbelasting : 100
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Voorlopige kredieten voor de gemeente voor de maanden januari,
februari en maart en voor de C.O.O. voor de maanden januari en
februari worden goedgekeurd. ,
Gunstig advies wordt gegeven voor de oprichting van de hulp-
parochie St. Jozef Edegem. :
De eindrekening van de aftredende gemeenteontvanger M.Van
Noten wordt voorlopig goedgekeurd. Ontlasting van beheer wordt
gegeven.
Een kapitaal van 13.100.000 fr. wordt onderschreven in de Inter
communale voor Huisvuilverwijdering en 25 %/ hiervan wordt ge
stort.
Het onteigeningsplan Jan Verbertlei wordt bepaald goedgekeurd.
De voorwaarden tot het openen van straten in de verkaveling Mink
ranch langsheen de Drie Eikenstraat en in de verkaveling Leysen,
tussen Boerenlegerstraat en Kontichstraat worden vastgesteld.
De aannemer voor het uitvoeren van grondwerken aan het Speel
plein, Pieter Van den Bemdenlaan wordt aangeduid.
De aanstelling van een logopediste om de kinderen van Edegem
met lichte spraakstoornissen te behandelen wordt verlengd,
Raadscommissies van de Gemeenteraad worden aangesteld
(Openbare Werken - Financién - Sociale Zaken en Onderwijs
Sport, Jeugd en Cultuur).

Gemeenteraad van 11 maart 1971.
De politie wordt gemachtigd om op te treden in niet aangrenzende
gemeenten en een wederkerige machtiging wordt verleend aan
de politie van deze gemeenten om te Edegem op te treden.
Behoudens enkele kleine wijzigingen die worden voorgesteld,
wordt gunstig advies gegeven aan het voorontwerp van Gewest
plan Antwerpen.
Akte wordt genomen van het Jaarverslag 1970 van het Gemeente
bestuur.
De Begroting 1971 van de C.O.O. wordt goedgekeurd, met een ge
meentelijke toelage van 6.550.920.
De Gemeentebegroting 1971 wordt goedgekeurd.

Gewone Dienst Buitengewone Dienst
67.323.989 68.109.877
67.161.636 68.007.981

Ontv.
Uitg.

Batig saldo 162.353 101.896

De gemeentebelastingen voor 1971, -72 en -73 worden vastgesteld
op dezelfde basis als in 1970- er worden geen nieuwe belastin
gen ingevoerd.
Het saldo op de lening onteigening in Drie Eikenstraat wordt over
gedragen en zal dienen om de bouw van de uitbreiding van het
administratief gebouw, Kontichstraat 17, mogelijk te maken.
Een gedeelte van de vroegere wegbedding Doelveldstraat wordt
verkocht aan een aanpalende eigenaar. Het bundel wordt ter goed
keuring aan de hogere overheid overgemaakt.
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Tot eventue'e intrekking wordt de verlening van een gemeentelijke
geboortepremie verlengd.

eerste kind : 400 fr.
tweede kind : 500 fr.
derde en volgende : 600 fr.

De Statuten van de intercommunale voor huisvuilverwijdering wor
den gewijzigd en deze gewijzigde statuten gecoördineerd.
O/Lt Goris wordt bevorderd tot Kapitein - Kommandant van het
gemeentelijk brandweerkorps.

Gemeenteraad van 5 april 1971
De rekening 1970 van de gemeentelijke brandweer wordt goed
gekeurd:

ontvangsten : 260.213
uitgaven 237.099
Boni : 22.114

Gunstig advies wordt gegeven aan de beslissing van de Kerkfa
briek van O.L. Vrouw van Lourdes en St. Antonius betreffende de
onteigening van St. Lucia kapel, voor de aanleg van de autoweg
Antwerpen-Mechelen-Brussel.
Bijakten voor de loten 1 en 2 van de huisvuilverbrandingsinstallatie
worden goedgekeurd.

Gemeen!aad van 26 april 1971.

- de eindrekeningen van de huisvuilverbrandingsinstallatie worden
goedgekeurd.
Tussen de Drie Eikenstraat en de Terelstraat wordt een woning
met aanpalende grond en langsheen de Terelstraat nog 2 percelen
grond aangekocht, met een totale oppervlakte van 8.789 m2, voor
de oprichting van een cultureel centrum.
Een lening wordt hiervoor aangevraagd bij het Gemeentekrediet
en het volledig bundel ter goedkeuring overgemaakt aan de ho
gere overheid.
De aannemer voor de vergroting van het administratief gebouw
Kontichstraat 17 wordt aangeduid en voor de financiering wordt
een bijkomende lening van 1 millioen aangegaan.
De hogere overheid wordt verzocht het K.B. van 10.4.68 houdende
aanvulling van de regiementering op de brandweer in te trekken
en ongunstig advies wordt gegeven voor de eventuele oprichting
van een vooruitgeschoven post van de brandweer van Antwerpen
te Edegem, gelet op de belangrijke meer-uitgaven die dit met zich
zou brengen en de slechtere « service » die onze inwoners zou
den genieten.
- Als leden van de Commissie van Openbare Onderstand vanaf

1.7.71 worden verkozen :
Bosmans Alice : Lentelei 65
Van de Cruys Jozef : Ridder Gerardilaan 62
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Engelen Karel : Mechelsesteenweg 112
Huybrechts Marcel : Jan Verbertlei 10
Van den Steen Roger : Ter Voortlaan 79
Boel Jozef : St. Goriksplein 3
Muys Jan : Elsenborglaan 1
Van Deun Jozef : Boniverlei 44

- In de zitting met gesloten deuren werd de kledijvergoeding voor
de politieofficieren en -agenten aangepast aan de huidige levens
duurte.

Gemeenteraad van 27.5.1971.
Voor de in 1967 uitgevoerde herstellingswerken aan de St. Anto
niuskerk werd een toelage van 126.000 fr. verleend door de Staat,
een lening voor rekening van de Staat wordt hiervoor aangegaan.

- Op het nieuw gedeelte van het kerkhof worden hoofdwegen en
parken aangelegd; de aannemer wordt aangeduid.
Voor het verkeer op de hoek van Doelveldstraat/Strijdersstraat
wordt een nieuw politiereglement ingevoerd, dat voorrang geeft
aan de de voerders komende uit de Doelveldstraat. De bestuur
ders die uit de Paulus Pletinckxstraat of van de Strijdersstraat ko
men, mogen het kruispunt niet oprijden zonder gestopt te hebben.
Een lastenkohier wordt goedgekeurd voor het herstel van de Ter
Borchtlaan.
De gemeentelijke discotheek zal voortaan 5 u. per week open
zijn voor het publiek, nl. dinsdag en vrijdag van 18.30 tot 21 u.
De titel van brigadier van politie wordt ingevoerd voor agenten
met 18 jaar dienst.

1971 - SLUITENDE BEGROTING MET MINIMALE BELASTING
Tijdens de marathonzitting van de gemeenteraad, op datum van 11
maart '71, werd de begroting voor het werkjaar '71 voorgelegd en
goedgekeurd.
Deze goedkeuring is wel vermeldenswaard, omdat hierdoor de finan
ciële mogelijkheden van de gemeente worden bepaald en tevens de
aanwending der beschikbare fondsen wordt vastgelegd.
Zowel voor de gewone als voor de buitengewone dienst werd een
sluitende begroting voorgesteld.
Gewone dienst 67.320.000 67.160.000 160.000
Buitengewone dienst 68.110.000 68.010.000 100.000
Terwijl de gewone dienst de regelmatige en gewone inkomsten en
uitgaven omvat, betreft de buitengewone dienst voornamelijk inves
teringen of andere eenmalige uitgaven.
Het is in hoofdzaak door middel van buitengewone inkomsten dat
een verdere uitbouw van de gemeentelijke infrastructuur mogelijk
wordt gemaakt.
Bijzondere aandacht wordt derhalve geschonken aan financiële pro
grammatie en lange-termijnplanning, om op het ideale moment de
noodzakelijke buitengewone middelen ter beschikking te hebben
teneinde de vooropgestelde doelstellingen te kunnen verwezenlijken'.
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GEWONE DIENST
De uitgaven voor de normale werking van de gemeente worden weer
gegeven door de gewone dienst :

Uitgaven Gew. Dienst Begr. '71
Algemene diensten en Bevolkingsbescherming
(Administratie, Politie, Brandweer...) 15.160.000
Infrastructurele uitgaven voor verkeer,
hygiëne en gezondheid 30.820.000
(Doorslaggevend zijn hierin de annuïteiten voor
wegeniswerken 14.200.000)
Volksontwikkeling 9.750.000
Sociale Voorzorg 8.840.000

Vorige dienstjaren en overboekingen
64.570.000
2.590.000

67.160.000

16.720.000
25.080.000
6.880.000
2.390.000
1.240.000

Belastingen en retributies
Aflossing van leningen, intresten en dividenden
Overdrachten van de staat
Andere ontvangsten

Eigen prestaties
Fondsen en Staatstussenkomst

De gewone ontvangsten kunnen als volgt worden gerangschikt
Ontvangsten Gew. Dienst Begr. '71

1.980.000

Overdracht van de vorige jaren
54.290.000
13.030.000

67.320.000
Terloops mag gezegd worden dat onze belastingen, die slechts
27 %/ van onze inkomsten uitmaken, de laagste zijn die wij kunnen
heffen.
Dat het gemeentebestuur tot nu toe zulke minimale belasting heeft
kunnen handhaven, is voornamelijk te danken aan :

het beheer der vorige jaren; de overdracht bedraagt ong. 19%
van onze inkomsten.

- de staatsinterventie d.m.v. fondsen; ong. 25% inkomsten,
Eventueie verhoging van deze staatstussenkomst is slechts mogelijk
als de belastingen worden verhoogd, hetgeen niet onmiddellijk wen
selijk is. Belastingverlaging kan evenmin doorgevoerd worden gezien
dan ons aandeel in de fondsen aanzienlijk terugloopt. Hierdoor kan
de gemeente in financiële moeilijkheden geraken en een aanzienlijke
belastingsverhoging in de daaropvolgende jaren noodzakelijk maken.

Niettegenstaande het aldus laagst mogelijke belastingpercentage
(nog geen 20 gemeenten op 100 heffen hoogstens 700 opc. op de
onroerende voorheffing) blijft de begroting sluitend. Hierdoor is het
ons tevens mogelijk « Facultatieve Uitgaven » (Toelagen, geboorte
premies) te voorzien. Voor 1971 zijn facultatieve kredieten ingeschre
ven ten belope van 1.360.000 fr .
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BUITENGEWONE DIENST
Zoals reeds· eerder gezegd betreft de buitengewone dienst voorna
melijk infrastructurele investeringen.
In uitgaven voorzien wij voor dit jaar

Administratief centrum
ten behoeve van onze bevolking
Uitrusting van onze diensten
Aanleg en onderhoud van wegen
evenwichtig verdeeld over de ganse gemeente
Huisvuilverbranding en gezondheid
Volksontwikkeling

Grond Cultureel Centrum 10.000.000

B.D. Begr. 71

7.000.000
510.000

18.000.000
2.560.000

Recreatiezone
Cultuur en onderwijs

Vorige dienstjaren

25.000.000
4.500.000

39.500.000

67.570.000
440.000

Realisatie van voornoemde punten is mogelijk door
het aangaan van nieuwe leningen
het dekken van eigen middelen
het leveren van prestaties
het bestemmen ven bestaande leningen

68.010.000

57.030.000
2.000.000
200.000

8.780.000

68.010.000
Met deze begroting is resoluut de weg ingeslagen naar culturele in
plantingen, groene zones en recreatieterreinen, zoals trouwens reeds
werd voorbereid tijdens de vorige legislatuur.
Praktisch 58 % van onze uitgaven in B.D. gaan naar de sector cultuur,
ontspanning en sport, zonder de verdere uitbouw van de gemeente
uit het oog te verliezen.
Met deze overweging willen wij tegemoetkomen aan de verzuchtingen
van jong en oud, op het gebied van vrije tijdsbesteding, ontspanning,
rust, ja, zelfs genieten van de natuur ...

BEZITTERS VAN BROMFIETSEN: OPGEPAST 1

Vanaf 1 juli 1971, zal enkel een tweewielig voertuig uitgerust met een
motor met cylinderinhoud van ten hoogste 50 cm3, een rijwiel met
hulpmotor zijn, wanneer het wegens bouw en motorvermogen alleen,
op horizontale weg, de snelheid van 40 Km. per uur niet kan over
schrijden.
Alle bromfietsen, die sneller kunnen rijden, zullen vanaf die datum
enkel mogen bestuurd worden door personen die 18 jaar geworden
zijn en houder zijn van een leervergunning of rijbewijs van minstens
categorie A. Zij zullen de rijwielpaden niet meer mogen volgen.
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De bestuurders en passagiers, die houder zijn van een Belgische
identiteitskaart, zullen bovendien een valhelm moeten dragen, die
voorzien is van het merkteken NBN 626 BENOR 1963.

VERENIGINGEN - OPGELET

Teneinde de actuele toestand van het verenigingsleven in onze ge
meente te kennen, verzoeken we elke vereniging onderstaande infor
matie te verstrekken aan het College van Burgemeester en Schepe
nen:
1) naam van de vereniging (voluit)
2) doel van de vereniging (bondig)
3) correspondentie-adres van de vereniging.

INFORMATIE MINDER-VALIDEN
1. Informatief onderzoek
Om te kunnen beschikken over meer konkrete gegevens over aantal
en aard van de handicap, werd een vragenlijst verzonden aan alle
minder-validen die door het gemeentebestuur gekend zijn.
Wij verzoeken de minder-validen, ongeacht de aard van hun handi
cap, die nog geen vragenlijst ontvangen hebben, zich kenbaar te ma
ken op het gemeentehuis, Dienst van de Bevolking, Tel. 57.08.35 {Ver
antwoordelijke : Dhr. Scheepers C.)
Deze inlichtingen zullen een ruimere vorm van sociale begeleiding
mogelijk maken.

2. Bijzondere tegemoetkoming
Ingevolge het K.B. van 22.3.71 wordt het bedrag van de bijzondere
tegemoetkoming vanaf 1.4.71 verhoogd met 14.600 F per jaar.
De personen die op 31.3.71 gerechtigd waren op bovenvermelde te
gemoetkoming moeten om deze verhoging te bekomen een AAN
VRAAG OM HERZIENING indienen op het Gemeentehuis (Dienst Be
volking- open van 9 tot 12 u.).
Indien deze aanvraag geschiedt voor 1 oktober 1971, heeft zij uit
werking met ingang van 1.4.71.
Deze verhoging wordt NIET toegekend aan :
1. de minder-valide die gerechtigd is op een tegemoetkoming van

ten huize verpleegde.

2. de minder-valide die ten laste van de openbare besturen of op
kosten van instellingen van de sector ziekteinvaliditeit geplaatst
is in de afdeling voor krankzinnigen van een openbare of parti
culiere instelling die bestemd is om krankzinnigen of geesteszie
ken te ontvangen.
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GEZINSRAAD
Een eerste kontakt werd gelegd met de organisaties waarvan de wer
king gezinsgericht is.
We zouden het zeer op prijs stellen mensen te ontmoeten die gein
teresseerd zijn aan de zaak en het nut van een gemeentelijke ge
zinsraad inzien om zó positief werk te kunnen leveren.
Als er een groepering niet zou aangeschreven zijn die meent toch in
de gezinsraad te moeten worden opgenomen, laat ons dit schriftelijk
weten.

GEMEENTELIJKE SCHOOL cc ANDREAS VESALIUS »

Onze gemeentelijke school biedt alle voordelen voor haar leerlingen.
Ze is gelegen in het centrum van de gemeente. Het onderwijs is er
degelijk, goed en volledig kosteloos. Wij beschikken over modern di
dactisch materiaal. Er wordt een gezonde en sociale opvoeding na
gestreefd.
Dagen en uren der inschrijving bij de schoolbestuurder, L. Smets,
Kontichstraat 5, 2520 Edegem. Tel. 57.04.31.
Maand juli : alle dagen van de week.
Maand augustus van 23 t/m. 31 aug. in de school van 14 u. tot 17 u.

De dienstverzekering voorzien iedere zaterdagvoormiddag (van 9 tot
12 u.) voor het Secretariaat en de diensten van Bevolking en Burger
lijke Stand,
alsmede
- voor de technische dienst (1e en 3e zaterdag van de maand)
- voor de Ontvangerij (1e zaterdag van de maand)
wordt opgeschorst in de maanden juli en augustus.
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GEMEENTERAADSZITTING VAN 29.6.1971

De tarieven voor de grondvergunningen, op het kerkhof, voor per
sonen niet woonachtig te Edegem werden gevoelig verhoogd. De
prijzen voor de inwoners blijven ongewijzigd.
Het onteigeningsplan Jan Verbertlei werd bepaald goedgekeurd.
De prijs voor het ruimen van de aalputten werd per contract vast
gelegd met de uitbater en aangepast : 7 fr. per Hl met een mini
mum van 200 fr. Deze prijs wordt verhoogd met 14%/ B.T.W.
Het tracé der wegen in de verkaveling tegen de Adolf Quetelet
laan en in de verkaveling Examin tussen Drie Eikenstraat en
Terelststraat, wordt goedgekeurd.
Toelating tot herziening van het bijzonder plan van aanleg Nr 2
Wijk Terelst wordt aangevraagd.
Een ontwerp voor het uitvoeren van rioleringswerken en wegen
werken in de Terelststraat wordt goedgekeurd. Dit ontwerp be
draagt circa 19.700.000 fr., waarvan ten laste van de gemeente
4.037.000 fr. Het saldo wordt gedragen door de verkavelaars van
de aanpalende gronden.
In zitting met gesloten deuren werden de restructuratiebonificaties
en de revalorisatietoelage toegekend aan het gemeentepersoneel.
Eervol ontslag werd verleend aan brandweerman Timmermans,
wegens verhuizing buiten de gemeente en Walter De Backer wordt
benoemd tot brandweerman.
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ZITDAGEN OP HET GEMEENTEHUIS
VAN DE LEDEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Burgemeester L. Tindemans: zaterdag van 10 tot 12 u.
Wn. Burgemeester J. van den Kerkhof: alle dagen van 17 tot 18 uur,
maar bij voorkeur op woensdag en vrijdag.
Schepen Mevr. L. Aerts - Lietaer : elke voormiddag van 10 tot 11 u.

Schepen Rumes: maandag en donderdag vanaf 18 u. (tel. afspraak
57.31.43)
Schepen Bonjean : zaterdagvoormiddag (tel. afspraak 40.14.29)

SOCIALE ASSISTENTE
Elke woensdagnamiddag van 14 tot 16 u. staat Mej. Ceulemans als
sociale assistente te uwer beschikking in het bureau van de Burger-
lijke Stand, op het gemeentehuis gelijkvloers.

DISCOTHEEK

Stilaan is de fonoplaat uitgegroeid tot een nuttig instrument van al
wat zich in geluidstrillingen laat uitdrukken. We denken hierbij aan :
muziek, zang, tekst, dierengeluiden, taalcursus, electronische gelui
den, redevoeringen, sprookjes, enz... De fonoplaat bergt in zijn groe
ven een massa aangename en functionele informatie die een belang
rijke verrijking kan betekenen voor onze persoonsvorming.
Het gemeentebestuur, bewust van zijn culturele opdracht, nam in ok
tober 1970 de beslissing een discotheek op te richten. Deze moest
het mogelijk maken dat de Edegemse bevolking onder gunstige eco
nomische voorwaarden kon deelnemen aan deze vorm van persoons
ontwikkeling en ontspanning.
Zo ver zijn we inmiddels : de Heer D. Logghe, discothecaris, heeft
voorlopig zijn intrek genomen in het gebouwtje op de rechterzijde
van de oude speelplaats van de A. Vesaliusschool (naast het politie
commissariaat in de Kontichstraat).
Dinsdag en donderdag van 18 u. 30 tot 21 u. verzorgt de Heer Logghe
de handel en wandel van de discotheek : inschrijvingen nieuwe leden,
verstrekken van informatie, platen laten beluisteren, uitlenen en con
troleren van de platen. Ter plaatse vindt U alle gegevens omtrent het
reglement en de inschrijvings- en uitleningsvoorwaarden.
Wanneer U weet dat reeds 113 leden zijn ingeschreven en het pla
tenarsenaal ongeveer 1000 stuks telt, dan kan U zich de levendige
drukte voorstellen tijdens de openingsuren. Wanneer de huidige trend
wordt gehouden, zien we een snelle ontwikkeling van de discotheek
tegemoet.
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EDEGEMSE CONCERTEN

Wanneer de « Edegemse Concerten » nu nog geen begrip zouden be
tekenen voor onze bevolking en zelfs voor velen uit de omliggende
gemeenten, dan zouden de kostbare inspanningen van het gemeen
tebestuur en de tijdrovende bezigheden van het « uitvoerend comité »
overbodig worden.
Elders spreekt men over Basilicaconcerten en over het Festival van
Vlaanderen. Zonder chauvinistisch te willen zijn zou Edegem kunnen
spreken over zijn Kasteelconcerten, Kleinkunstavonden, Basiliekcon
certen, Ballet- en Toneelopvoeringen zelfs over Massaspelen en Ora
toria, barokmuziek en concerten van de zo zeldzaam geworden Gre
goriaanse muziek. Waarom daarentegen ook niet over Pop- en Beat
muziek gesproken ? Wie herinnert zich nog het overweldigend suc
ces van het Basiliekconcert 1970 met het alomgekende en geprezen
« Koperensemble Theo Mertens », de choreografische groep « Dansa
Ritmica » van de vermaarde Monique Steens, het Radioschoolkoor
« De Krekeltjes » o.1.v. de dynamische Hilde Poppe. Dit alles over
spoeld door het feeëriek lichtspel van Paul Celis en gekruid door de
warme teksten van Toon Brouwers. De uitbundige kritiek van de pers
was een sprekend bewijs voor het hoog artistiek gehalte dat geboden
werd.
Dit jaar zal een dergelijk concert weerom plaats hebben in de O.-L.
Vr.-van-Lourdeskerk op 1 oktober te 20.15 u. Deze culturele mani
festatie zal een nog meer majestueus karakter dragen, nog grandio
zer klinken in een geheel nieuw programma. De artistieke lichtregie
van Paul Celis zal doorweven worden met reuze dia-projecties aan
gepast aan de choreografie, de muziek en de bindteksten van Toon
Brouwers. Naast werken uit de baroktijd zullen tevens moderne uit
voeringen plaats hebben, anderzijds ook gregoriaanse gezangen door
het Radioschoolkoor « De Krekeltjes ».

Theo Mertens die de algemene regie in handen heeft, zorgt er voor
dat dit tweede Basiliekconcert een buitengewone realisatie wordt en
weer een treffend hoogtepunt vormt in de « Edegemse Concerten ».

KADASTRAAL INKOMEN
ONROERENDE VOORHEFFING -

OPCENTIEMEN
« De Belg heeft een baksteen in de buik. »
Inderdaad ! Statistieken hebben uitgewezen dat in België praktisch
56% van de gezinnen een eigen woning betrekken. (In Nederland zou
dit slechts 20% bedragen.)
Meer dan de helft van onze families bezitten dus onroerende eigen
dommen.
Vanwege het groeiend belang dat de onroerende goederen inne
men bij het bepalen van het inkomen,- en de daaraan gekoppelde be
lasting ten laste,van onze woningeigenaars-, lijkt het ons interessant
even te blijven stilstaan bij de fiscale weerslag van deze onroerende
verwervingen.
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Iedereen die al eens een lastenbrief heeft ingevuld weet dat cc onze
bijdrage aan de gemeenschap » berekend wordt op basis van :

a. onze inkomens uit onroerende goederen.
(inkomsten uit gebouwde of ongebouwde grondeigendommen
en uit materialen en outillering die van nature of door bestem
ming onroerend zijn.)

b. opbrengsten van roerende goederen en kapitalen
(aandelen, obligaties, deposito's ... )

c. bedrijfsinkomsten (inkomsten uit arbeid)
d. diverse inkomsten

De som van de gezamelijke netto inkomsten uit deze vier categorieën
is belastbaar onder aftrek van fiscaal aanvaarde lasten, (waaronder
intresten van leningen aangegaan voor het bouwen van een woning
en verzekeringskosten voor onroerende goederen).
De aldus verschuldigde belasting op het globale inkomen wordt even
redig omgeslagen over de verschillende bestanddelen (a, b, c en d)
en vergeleken met het bedrag aan belasting dat gedurende het jaar
werd afgedragen via het mechanisme der voorheffingen.
Indien U aan roerende voorheffing of aan bedrijfsvoorheffing meer
betaald zou hebben dan het evenredige deel van de belasting dat op
deze rubrieken (b, c, en d) drukt, dan wordt het overschot terugge
geven. Dit geldt echter niet voor de onroerende voorheffing (a).
Het is nu deze onroerende voorheffing die ons aanbelangt.
De grondslag van de belasting op inkomsten uit onroerende goede
ren is het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen vertegenwoor
digt het gemiddelde normale netto-inkomen van één jaar. Dit is een
theoretische opbrengst vastgesteld door· de Administratie van het
Kadaster voor een tijdperk van 20 jaar (perequatie). Praktisch wordt
het kadastraal inkomen bepaald door vergelijking van uw onroerend
goed met een type-eigendom die grondig werd geëxpertiseerd.
Vrijstelling van kadastraal inkomen wordt verleend voor onroerende
goederen besteed voor openbare dienst, onderwijs of weldadigheid.
Vermindering van het kadastraal inkomen wordt toegestaan :

voor onbewoonde, improductieve of vernielde eigendommen
wanneer het woonhuis door de eigenaar betrokken wordt, en dit
voor het gedeelte dat niet voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt
(18.000 fr. voor Edegem + 1.000 fr. per persoon ten laste op
1 januari van het aanslagjaar).

Deze belasting op onroerende inkomsten wordt in het jaar geheven
bij wijze van voorheffing.
De onroerende voorheffing is verschuldigd door de eigenaar, bezitter,
erfpachter... van belastbare goederen.
De aanslagvoet is vastgesteld op 3 0/o van het kadastraal inkomen,
verhoogd met de opcentiemen ten behoeve van provincie (75 opcen
tiemen) en gemeente (700 opcentiemen te Edegem).
Een inwoner van Edegem betaalt dus voor elke 100 fr. kadastraal in
komen:

3,- fr. voor de staat
2,25 fr. voor de provincie

21,- fr. voor de gemeente

(3%)
(= 75% van 3%)
(= 700% van 3%/6)

Tot. 26,25 fr. onroerende voorheffing.
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Vrijstelling van onroerende voorheffing bekomen die inkomsten, uit
grondeigendommen, die de aard van nationale domeingoederen heb
ben, op zichzelf niets opbrengen en van algemeen nut kunnen be-
schouwd worden. ·
Inkomsten van onroerende goederen besteed voor openbare ere
dienst, onderwijs of weldadigheid zijn eveneens vrijgesteld van on
roerende voorheffing (vrijstelling van globale belasting).
Vermindering van onroerende voorheffing kan, op aanvraag van de
belanghebbende bekomen worden voor :

sociale woningen betrokken door de belastingplichtige
(25%/ der onroerende voorheffing voor K.I. kleiner dan 8.000 fr.)
woonhuizen betrokken door groot- invalieden (20 %)
onroerend goed betrokken door gezinshoofd met ten minste twee
kinderen in leven (10% per kind ten laste)
onroerend goed dat gedurende een gedeelte van het jaar impro
ductief is.

Eenmaal uw kadastraal inkomen vastgesteld, zal het U niet moeilijk
vallen uw onroerende voorheffing te berekenen.
Zoals U ziet wordt het leeuwenaandeel van de onroerende voorhef
fing bepaald door de gemeentelijke opcentiemen. In Edegem bedra
gen deze 700. Dit is het minimum aantal dat door de staat gevergd
wordt om te genieten van bepaalde noodzakelijke) staatstoelagen.
Het is inderdaad een minimum als U beseft dat 80% der Belgische
gemeenten meer vragen dan 700 opcentiemen, (bij 1000 opc. bijvoor
beeld, zou uw onroerende voorheffing practisch 35,25 % van uw ka
dastraal inkomen bedragen.
Het zal U dan ook niet verwonderen dat in Edegem, die een residen
tiële gemeente heet, zoveel gebouwd wordt. Een reden hiervoor is de
lage belastingsvoet, gekoppeld aan andere voordelen die de gemeen
te zijn inwoner biedt. Maar hierover meer in een volgend nummer.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA

Het gemeentebestuur deelde in de vreugde en wenste volgende
jubilarissen nog een lang en gelukkig samenzijn. Burgemeester en
Schepenen brachten hen een bezoek om de wensen van Raad en
bevolking over te maken.

Datum
Huwelijk viering

VAN DEN WIJNGAERT Peter - CAP Emma
Elsenborglaan 45 Edegem Berchem 8.1.1921 8.1.1971
VAN PUT Joannes - WYBO Alida
Ernest Staesstraat 2 Edegem Antwerpen 30.7.1921 31.7.1971
WALSCHAERTS Prosper - ROELS Rachella
De Burletlaan 179 Edegem Edegem 7.5.1921 7.5.1971
BROECKX Franciscus - DE GREEF Elisa
Victoriastraat 6 Edegem Antwerpen 20.4.1921 20.4.1971
ARONS Karel - VERBERT Anna
Parklaan 91 Edegem Edegem 14.5.1921 14.5.1971
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DANIELS Augustinus - WAGEMANS Valentina
Oude Godstraat 88 Edegem Edegem 25.6.1921 25.6.1971
VLYTSAM Robbrecht - HOECK Elodia
Hagedoornlei 10 Edegem Antwerpen 18.6.1921 19.6.1971
Spijtig genoeg ontviel ons 0p 17.8.1971 de heer Vlytsam Robbrecht.
WYTEN Eduardus - VERHULST Maria
Heldenstraat 20 Edegem Edegem 9.7.1921 11.7.1971
WECHUYSEN Josephus - SAEYVOET Maria
Vrijwilligerstraat 25 Edegem Boom 6.8.1921 6.8.1971
VERVOORT Renatus - CRAUWELS Maria
Mortselstraat 21 Edegem Antwerpen 20.8.1921 21.8.1971

BERICHT AAN DE
TOEKOMSTIGE GEPENSIONEERDEN

De pensioenaanvraag kan ten vroegste ingediend worden één jaar
vóór de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar voor mannen en 60
jaar voor vrouwen.
Het recht op vervroegd pensioen is mogelijk respectievelijk op 60 jaar
en 55 jaar, mits aftrok van 5% per jaar vervroeging, dit geldt zowel
voor werknemers als zelfstandigen.
Het Statuut van nationale erkentelijkheid voorziet wel in een voorde
lige regeling van het vervroegd pensioen voor oorlogsinvaliden met
minstens 10 / invaliditeit, voor krijgsgevangenen en politieke gevan
genen volgens de duur van hun gevangenschap.
Wij maken de dames opmerkzaam op het feit dat ook zij aanspraak
kunnen maken op een rustpensioen, steunend op hun eigen beroeps
activiteit, ook indien vroeger geen pensioenstortingen zouden ge
beurd zijn. Zij moeten echter wel aandacht schenken aan de wettelij
ke bepalingen die het haar onmogelijk maken later af te zien van een
vervroegd rustpensioen, zodat de echtgenoot dan geen gezinspen
sioen meer kan genieten. Wanneer de echtgenoot echter in Open
bare Dienst is, kan hij een gezinspensioen genieten en blijft de echt
genote haar rechten op een eigen pensioen behouden. Wanneer de
beide echtgenoten een aanzienlijke beroepsloopbaan kunnen doen
gelden hebben zij er gewoonlijk alle belang bij twee afzonderlijke
rustpensioenen aan te vragen; de twee afzonderlijke pensioenen zijn
in dat geval voordeliger dan het gezinspensioen.
De pensioenaanvragen moeten geschieden op het Gemeentehuis,
Dienst van de Bevolking, de eerste vijf dagen van de week, tussen
9 en 12 u.
Gelieve mede te brengen :
De werknemers : identiteitskaart, trouwboekje, ziekenboekje, brevet
ten van alle vergoedingen die de beide echtgenoten genieten, pen
sioenkaarten of uittreksels uit de bedienderekening en vooral een
opgave van naam en adres van alle werkgevers.
De zelfstandigen : identiteitskaart, trouwboekje, ziekenboekje, een uit
treksel uit het handelsregister, kosteloos te bekomen op de dienst van
het handelsregister, Reyndersstraat 20 te Antwerpen, bewijzen van
pensioenstortingen, en uittreksels uit de bevolkingsregisters met ver
melding van het beroep, zulks voor de periode 1926-1955.
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GEMEENTEPREMIE « VOORHUWELIJKSSPAREN»
De gemeente Edegem verleent een aanmoedigingspremie aan de per
sonen, die gespaard hebben bij een dienst voor prenuptiaal sparen
ingericht door een landsbond van verbonden van mutualiteitsvereni
gingen, erkend door het Ministerie van Sociale Voorzorg.
Het bedrag van de aanmoedigingspremie bedraagt :
- 10% van het gespaarde geld, zo betrokkene zes maand of langer

en minder dan twaalf maand aangesloten was.
- 15% van het gespaarde geld, zo betrokkene twaalf maand of lan

ger en minder dan vierentwintig maand aangesloten was.
- 20% van het gespaarde geld, zo betrokkene vierentwintig maand

of langer en minder dan zesendertig maand aangesloten was.
- 30 % van het gespaarde geld, zo betrokkene tenminste zesender

tig maand aangesloten was.
De maximum toelage van de gemeente wordt echter vastgesteld
op 2.500 fr.

De aanmoedigingspremie wordt toegekend aan personen, die :
1. in het huwelijk treden ten laatste in het jaar waarin zij de leeftijd

van 30 jaar bereiken.
2. op de dag van het huwelijk hun woonplaats hebben te Edegem

en er sedert ten minste één jaar ingeschreven zijn in het bevol
kingsregister.

Indien beide huwenden aangesloten zijn bij een dienst voor prenup
tiaal sparen, zullen beide de premie bekomen.
De premie wordt uitgekeerd op vraag van de spaarder; hij/zij vult
een daartoe bestemd formulier in, dat nog dient aangevuld door de
dienst waarbij de stortingen gedaan werden; het formulier dient ge
richt aan het College van Burgemeester en Schepenen binnen de
twaalf maanden na de voltrekking van het huwelijk.

PRINS BOUDEWIJNLAAN FIETSPAD - VOETPAD
Door het Ministerie van Openbare Werken, Bestuur der Wegen, werd
op ons verzoek een fietspad aangelegd, vanaf de Burletlaan tot Kon
tich. Het bestaande slechte voetpad werd aangepast tot aan de Graaf
de Granvellelaan en de Den Eeckhofstraat. Door uitputting van de
kredieten kon de Staat geen verbeteringswerken uitvoeren aan het
voetpad gelegen tussen voormelde straten en de Drie Eikenstraat.
Hierop heeft het College van Burgemeester en Schepenen in zitting
van 2.8.1971 besloten deze werken zelf te laten uitvoeren, welke kor
telings worden aangevat.

SAMENSTELLING C.O.O.
Huybrechts Marcel
Bosmans Alice
Van de Cruys Jozef
Engelen Karel
Van den Steen Roger
Boel Jozef
Muys Jan
Dr. Van Deun Jozef

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
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Jan Verbertlei 10
Lentelei 65
Ridder Gerardilaan 62
Mechelsesteenweg 112
Ter Voortlaan 79
St. Goriksplein 3/5
Elsenborghlaan 1
Boniverlei 44

Tel. nr.
55.31.37
57.08.18

55.24.82
49.27.54
57.03.13

55.45.79



EDEGEM

Inlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem. Verschijnt
10 maal per jaar. Nr. 6 november - december 1971

GEMEENTERADSZITTING VAN 21.10.1971
De gemeenteraad besluit de bouwgrond, gelegen naast het politie
bureel, aan te kopen mits de globale prijs van 360.000 fr., voor la
tere uitbreiding van het politiebureel.
Deze uitgave wordt gedekt met een lening op 20 jaar. aan te gaan
bij het Gemeentekrediet van België.
Ge:et op de gehouden prijsvraag besluit de raad een nieuwe po
litiewagen V.W. 1300 aan te kopen mits de prijs van 91.520 fr.,
BTW inbegrepen.
Herstellingswerken aan het dak van de St. Antoniuskerk worden
toevertrouwd aan de firma Dieltjens van Wommelgem voor een be
drag van 111.207 fr., BTW inbegrepen.
Herstellingswerken aan de Ter Borchtlaan worden toevertrouwd
aan de firma ANWECO van Antwerpen tegen de biedingsprijs van
1.110.065 fr., BTW inbegrepen.
Het wegentracé in de verkaveling tussen de Valentina Ledelier
straat en de Hendrik Kennisstraat wordt goedgekeurd. Het openen
van deze straat is onderworpen aan al de voorwaarden, opgelegd
voor de private verkavelingen.
De werken aan de toegangswegen van kerkhof en instructiezwem
bad worden toevertrouwd aan de firma De Wit van Kontich, mits
de biedingsprijs van 234.236 fr., BTW inbegrepen.
Het politiereglement houdende reglementering van het aanplak
ken van verkiezingspropaganda wordt gewijzigd. Voortaan is het
verboden propagandamateriaal aan te plakken tussen 22 u. en 6 u.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 NOVEMBER 1971
Plans en lastenboek voor een verkaveling gelegen tussen de Boe
renlegerstraat en de Kontichstraat worden goedgekeurd.
Het- volledig ontwerp wordt geraamd op 12.001.374 fr. (BTW in
begrepen), waarvan ten laste van de gemeente Edegem 2.088.348 fr
De statuten voor de Gemeentelijke Bejaardenraad en de Gemeen
telijke Gezinsraad worden vastgesteld.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 NOVEMBER 1971
Na openbare aanbesteding en demonstraties in aanwezigheid van
de raadsleden, werd de levering van een graafmachine toever-
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trouwd aan de firma Coma van Hove, mits de prijs van 530.764 fr.
(BTW inbegrepen). Deze machine is geschikt voor delven van
putten, reinigen van grachten en maaien van grasbermen.
De begrotingswijzigingen voor de C.O.O. worden goedgekeurd en
een wijziging aan de gemeentebegroting vastgesteld.

CULTUREEL CENTRUM
De gemeenteraadsbeslissing van 26 april 1971, houdende aankoop
van villa met grond en aanbehorigheden, in totaal 8.789 m2, voor op
richting van en cultureel centrum werd goedgekeurd bij Koninklijk
Besluit van 17.11.1971.
De aankoopakte werd inmiddels reeds verleden.

ML!TIEPLICHTIGEN
ja;sari is een belangrijke maand voor U !
Gans de maand januari kunnen alle jongelieden die hun uitstel of
vrijlating van legerdienst wensen te bekomen op grond van de wet
te!ijk voorziene mogelijkheden zich aanbieden op het gemeentehuis,
dienst Bevolking van 9 tot 12 uur.
Aanvragen om uitstel om studieredenen kunnen beter schriftelijk
worden aangevraagd mits bijvoeging van een recant studiegetuig
schrift.
In de loop van de maand december zullen de betrokken dienstplichti
gen en formulier ontvangen, waarop uitvoerig de verschillende mo
gelijkheden worden medegedeeld, en er wordt dan ook ten zeerste
aangeraden dit zorgvuldig te lezen.

T.V. DISTRIBUTIE
D2 vergelijkingen van de verschillende distributiesystemen worden
vrder uitgewerkt.
Verschillende systemen en uitbatingsvormen worden onderzocht, zo
ondermeer:
Coditel : die distributienetten heeft in de Naamse agglomeratie,

in Verviers en omgeving,
te Luik en de Brusselse agglome
ratie;

Brutele : zuivere intercommunale met o.m. de gemeenten Elsene, St.
Gillis, Oudergem, St. Pieters Woluwe;

Teledis : zuivere intercommunale in de provincie Luik;
Teveo : concessieakte te Oostende;
Hoboken : zuivere intercommunale met Hemiksem, Schelle, Niel,

Boom, Terhagen, Willebroek, Rumst, Schoten en Deurne;
Ebes : ontwerp van gemengde intercommunale, bedoeld voor de sek

tor Kanton Kontich, Duffel, Lier;
Rcdio Public : concessieakte Wilrijk, Mortsel, Borgerhout en Merksem.

WEDERINSCHAfJ\JING VAN ALLE HANDELAARS
IN HET HANDELSREGISTER.
Het blijkt dat de meeste handelaars niet weten dat zij, ingevolge wet
telijke voorschriften, verplicht zijn zich op vastgestelde tijdstippen te
laten wederinschrijven in het handelsregister.
Te dien einde volgt hieronder een beknopte samenvatting van de for
maliteiten die dienen vervuld te worden.
Door de gecoördineerde wetten op het Handelsregister van juli 1964
werd de nieuwe wijze van inschrijving vastgesteld. De wet werd van
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kracht op 1 september 1964. Bij Ministerieel Besluit van 18 december
1969 werd de wederinschrijving van alle handelaars, met ingang van
1 januari 1971, bevolen.
Dit besluit heeft tot gevolg dat alle inschrijvingen, genomen vóór 1
september 1964 binnen vastgestelde termijnen, moeten hernieuwd
worden. Dit geldt voor de nummers 1 tot 164.216.
Deze termijnen werden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad
en zijn eveneens verschillende malen gepubliceerd in de dagbladen.
Sommige Handelaarsgroeperingen hebben hun leden verwittigd.
Uit het tot heden bereikte resultaat blijkt echter dat er een zeer be
langrijk aantal handelaars, die reeds dienden wederingeschreven te
zijn, dit verzuimd hebben of door onwetendheid, geen gevolg hebben
gegeven aan de bevolen maatregel.
De aandacht van de belanghebbenden wordt erop gevestigd dat het
niet tijdig wederinschrijven ernstige en nadelige gevolgen kan heb
ben. Zij worden dringend verzocht zich stipt te houden aan de vast
gestelde termijnen.
Aan degenen, waarvan de beurt reeds voorbij is, wordt de gelegen
heid gegeven zich nog in regel te stellen gedurende de maand de
cember.
Het is onmogelijk de verschillende bewijsstukken die ingevolge de
vestigingswet voor sommige gereglementeerde handelsbedrijvighe
den vereist zijn, in deze beknopte samenvatting op te sommen. Men
gelieve hiervoor zich tot de griffie van de Rechtbank van Koophandel
te wenden.
Buiten bedoelde bewijsstukken moet de belanghebbende, in het een
voudigste geval, voorzien zijn van : zijn oude inschrijving, zijn iden
titeitskaart, trouwboekje en eventueel huwelijkscontrakt, het nummer
van zijn postcheckrekening of bankrekening.
Ingevolge de zeer belangrijke uitbreiding van de diensten van het
Handelsregister werden deze overgebracht van het Gerechtshof naar
de Reyndersstraat 20 te Antwerpen (nabij de Groenplaats) waar men
zich kan aanbieden iedere werkdag (zaterdag uitgezonderd) van 8.15
u. tot 12.30 u. In de namiddag is de griffie open van 14 u. tot 16.30 u.
doch enkel voor inlichtingen en het bekomen van formulieren.
De titularis van een handelsregister dient zich persoonlijk aan te bie
den voor de wederinschrijving, doch kan hij schriftelijk volmacht ge
ven aan een meerderjarig persoon, om in ziin naam de formaliteiten
te vervullen.
De termijn van wederinschrijving van de handelsvennootschappen,
die reeds vroeger een aanvang nam, werd op 29 oktober 1971 afge
sloten.
Deze termijnen werden als volgt vastgesteld :

januari 1 tot 12.550 90.001 - 95.000 130.001 - 132.500 150.001 - 152.500
februari 12.501 - 25.000 95.001 - 100.000 132.501 - 135.500 152.501- 155.000
maart 25.001- 37.500 100.001 - 105.000 135.001- 137.500 155.001 - 157.500
april
mei
juni
juli
augustus
september60.001
oktober 70.001
november 80.001
december
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- 70.000 115.001 - 120.000 142.501 - 145.000
- 80.000 120.001- 125.000 145.001- 147.500
- 90.000 125.001 - 130.000 147.501 - 150.000

37.501 - 50.000 105.001 - 110.000 137.501 - 140.000 157.501 - 160.000
50.001- 60.000 110.001- 115.000 140.001- 142.500 160.001- 164.216



BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR DE BOUWERS IN
NIEUWE VERKAVELINGEN
In de nieuwe verkavelingen wordt de electrificatie verzorgd door de
maatschappij « Internete » waarbij onze gemeente is aangesloten, en
waar een lid van ons Schepencollege zitting heeft in de beheerraad.
In de vergadering van 3 april 1969 werden door de raad van beheer
de voorwaarden vastgelegd toe te passen bij electrificatie van verka
velingen. Door deze beslissing werden de verkavelaars verplicht de
volledige kostprijs van de electrificatie te betalen voor hun verka
veling.
In de laatste vergadering van de beheerraad op 2 december 1971
werd beslist een ristourne te betalen aan de nieuwe bouwers die aan
gesloten worden op het net.
Deze terugbetaling wordt aan de nieuwbouwer gedaan en het be
drag ervan is gelijk aan de door de verkavelaar betaalde som gedeeld
door het aantal voorziene woongelegenheden. Het bedrag wordt even
wel beperkt tot dat deel van de investeringen, gedekt door de ont
vangsten waarop normaal mag worden gerekend.
Deze beperking heeft tot doel aan de intercommunale de vereiste ren
dabiliteit te verzekeren.
Een herziening van de rendabiliteitsgrens bij investeringen heeft thans
toegelaten aan iedere, binnen de zes jaar aangesloten woongelegen
heid, een maximum bedrag terug te betalen van 10.000 fr .

1946 - 1971 25 JAAR UNICEF
UNICEF, Kinderfonds der Verenigde Naties, viert dit jaar zijn 25e ver
jaardag. Voor de uitvoering van zijn hulpprogramma op lange termijn,
om zijn werk voort te zetten en uit te breiden, rekent UNICEF op de
steun van allen. U kan UNICEF helpen, door het kopen van UNICEF
wenskaarten, ontworpen door bekende kunstenaars en door hen be
langloos afgestaan.
Deze kaarten zijn nu ook te koop in het gemeentehuis, dienst Secre
tariaat (1e verdieping) tegen de prijs van 100 fr. per doos van 10 kaar
ten met aangepaste omslag, en gedrukte wensteksten voor Kerstmis
en Nieuwjaar.

BESTUURSLEDEN VAN VERENIGINGEN - OPGELET
De verenigingen die onze oproep, verschenen in het lnfoblad van
juli 1971, nog niet beantwoord hebben, worden dringend verzocht
vóór 15 januari 1972 volgende inlichtingen te verstrekken aan het Col
lege van Burgemeester en Schepenen :

naam van de vereniging {voluit)
doel van de vereniging (bondig)
correspondentie-adres

LEGALISEREN VAN HANDTEKENINGEN
Bij het legaliseren van een handtekening, is het absoluut noodzakelijk
dat de identiteitskaart van de personen wiens handtekening moet echt
verklaard worden, samen voorgelegd wordt met het dokument waarop
de legalisatie moet gebeuren.

ENKELE ALGEMENE WIJZIGINGEN IN WEGCODE :
met ingang van 1 november 1971.
- in ieder motorvoertuig moet zich een gevaarsdriehoek bevinden
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- op rijbanen met éénrichtingsverkeer in rijstroken verdeeld, en op
rijbanen met verkeer in beide richtingen, ten minste in vier rijstro
ken verdeeld en op voorwaarde van, behoudens plaatselijke re
glementering, alleen te rijden op de rijstroken die volledig op de
rechterhelft van de rijbaan gelegen zijn, moet de bestuurder die
een inhaalbeweging heeft uitgevoerd, zijn plaats rechts niet terug
innemen wanneer hij onmiddellijk een nieuwe inhaalbeweging wil
uitvoeren.
het is verboden op de openbare weg langer dan vierentwintig
uren te laten stationeren :
voertuigen met eigen beweegkracht die niet meer kunnen rijden,
aanhangwagens, opleggers en reklamevoertuigen.
- fietswedstrijden : bij het naderen van een groep renners die aan

een vergunde wielerwedstrijd deelnemen waarvan het verloop ge
regeld wordt zoals voorzien in het K.B. van 21.8.1967, moeten de
bestuurders onmiddellijk uitwijken en stoppen.

GEVONDEN VOORWERPEN
Inlichtingen betreffende volgende gevonden voorwerpen zijn te be
komen op het politiecommissariaat :

1 regenjas
- 3 armbanduurwerken

1 valies met tent
1 brieventas
2 geldbeugels
1 paar lederen handschoenen

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van hun huwelijk, hadden
de Burgemeester en Schepenen de eer, namens de Raad en de be
volking, de gelukwensen over te maken aan de volgende jubilarissen :

Huwelijk Viering
DATUM

Meunier Ferdinandus - Lemaire Marguerite
Ernest Staesstraat 2

Frans Joannes - De Mayer Maria
Prins Boudewijnlaan 346

Vanputte Mauritius - Brems Anna
Mortselstraat 23

Agny
10.12.21
Waarloos
29.12.21
Berchem
10.12.21

10.12.71

29.12.71

10.12.71
De familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Ge
meentebestuur, (Dienst Secretariaat - 1e verd. - gemeentehuis) on
geveer een maand vóór de viering, in te lichten.

NATIONAAL STUDIEFONDS:
studiebeurzen voor secundaire studiën
1. AIs secundaire studiën worden beschouwd :

a. middelbaar onderwijs
lager normaalonderwijs
onderricht in normaalscholen voor bewaarschoolonderwijzeres
kunstonderwijs secundaire graad
technisch- of beroepsonderwijs, lagere en hogere graad

b. voorbereidend jaar technisch ingenieur of burgerlijk ingenieur
voorbereidend jaar regentaat plastische kunsten
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c. aanvullend secundair niveau :
brevet verpleegster of verpleegassistente

- voortgezet technische opleiding : modeartikels, naaien enz.
d. studies voor getuigschrift van gediplomeerde in godsdienst on

derricht lagere graad
e. bijzonder jaar wiskunde

verderzetting kunststudiën secundair niveau.
2. Voorwaarden :

a. algemene voorwaarden :
kandidaten die voor de eerste maal een beurs aanvragen
dienen te slagen in een proef ingericht door de schiftings
commissie
deze beurs is hernieuwbaar op basis van schoolprestaties
de kandidaat mag de leeftijd van 15 jaar niet bereikt heb
ben op 31 december van het schooljaar waarin hij een beurs
wil behalen voor het eerste jaar secundair onderwijs.
de kandidaat die meer dan éénmaal is moeten zittenblijven
verliest voor goed zijn rechten op een studiebeurs.

b. het gezinsinkomen mag een bepaald plafond niet overschrijden :
hiervoor komt in aanmerking het globaal belast netto jaarinko
men van de kandidaat, gevoegd bij dat van de persoon die met
zijn onderhoud belast is of die er in voorzien.
78.000 fr.: wanneer de kandidaat alleen in zijn onderhoud

voorziet.
104.000 fr. : wanneer de persoon die voorziet in het onder

houd van de kandidaat enkel de kandidaat ten
laste heeft.

136.000 fr.: voor de 2e persoon ten laste : dit bedrag wo!
met 39.000 fr. verhoogd voor elke bijkomende
persoon ten laste volgend op de tweede.

Deze maximumbedragen komen overeen met het cijfer 100 van het
algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk. Ze wor
den verhoogd met 5% per volledige tranche van 3,85 punten boven
de 100.
Het in aanmerking genomen indexcijfer is het cijfer dat is vastgesteld
op 1 januari voorafgaand aan het betrokken school- en academiejaar.
Opmerking :
de boven opgegeven maxima worden met de helft verminderd voor de
kandidaten die nog geen 14 jaar zijn op 31 december van het school
jaar waarvoor de beurs wordt aangevraagd.
3. Werkwijze voor het indienen der beursaanvragen

a. leerlingen die voor de eerste maal van een studiebeurs wensen
te genieten :
hun wettelijk vertegenwoordiger dient een formulier aan te vra
gen bij de Gouverneur der Provincie, waar zij hun woonplaats
hebben; uiterlijk tot 15 januari.

b. personen die reeds voorheen het genot van een studiebeurs
hadden:
de bevoegde provinciale dienst zal het gepaste formulier voor
hernieuwing aan deze personen laten geworden.

c. Daar de kandidaat-bursalen 1971-1972, welke voor de eerste
maal om een beurs verzocht hebben, evenwel nog niet weten
of zij ja dan neen in aanmerking zullen komen voor een beurs,
dienen zij voor het schooljaar 1972-1973 de toezending te ver-
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zoeken van een formulier « eerste aanvraag », uiterlijk tegen 15
januari 1972.
Deze kandidaten dienen op het aanvraagformulier dat door mijn
bestuur zal toegezonden worden, bovenaan op de eerste blad
zijde te vermelden « was reeds kandidaat voor 1971-1972 ».

SPORTIVA-JAAR 1971 IN ONZE GEMEENTE
Het initiatief van Minister van Mechelen werd door het Gemeente
bestuur van Edegem overgenomen. Op 26.2.71 werd door het Minis
terie van Nationale Opvoeding en Kultuur, dienst Sportiva '71, beves
tigd dat de kandidatuur van R. Cramers als promotor van Sportiva '71
voor de gemeente Edegem werd aanvaard.
Een eerste kontaktname had plaats op 25 maart 1971, en op 23 april
werd de eerste vergadering gehouden.
Reeds vanaf het eerste ogenblik waren verschillende sportclubs be
reid om een sportmanifestatie voor dames in te richten.
Zo opende Korfbalclub Voorwaarts de rij met 3 sportzaterdagen, die
respectievelijk voorzien werden voor 15, 22 en 29 mei. Vijf verschil
lende oefeningen werden door een groot aantal dames uitgevoerd.
Vanaf deze eerste manifestatie bleek dat alle sportclubs die aan Spor
tiva '71 deelnamen en die afzonderlijk een manifestatie zouden in
richten, elkaar de nodige steun toezegden. Het gemeentebestuur zorg
de voor materiële, financiële en morele steun.
Donderdag 20 mei richtte Jong Edegem een basketbaldag in waarbij
voor het eerst meisjes-minibasketbal in onze gemeente gespeeld
werd. De meisjes speelden eveneens een basketbalwedstrijd, waarin
beide ploegen een belangwe!<kend vertoon ten beste gaven.
Olve bracht op 9 juni een sportavond voor dames waarbij volgende
sporten, in twee zalen en in openlucht, beoefend werden : tafelten
nis, badminton, volleybal en basketbal.
Een maximum aantal dames heeft aan deze welgeslaagde avond deel
genomen.
Zaterdag 12 juni werd een sporthoogdag voor de Meisjesschool fa
milia. 300 meisjes hadden zich laten inschrijven voor : turnen, rol
schaatsen, basketbal, korfbal, verspringen, hindernislopen en hoog
springen.
Het ganse onderwijzerskorps werd geholpen door de techniekers van
Olve, Jong Edegem en Voorwaarts.
Op 18.9.71 brachten de Sportiva-dames van Wilrijk de Estafette-wim
pel naar onze gemeente. Op het gemeentehuis werd een receptie
aangeboden waarbij Mevr. Aerts, Schepen van onze gemeente, een
hartelijk woord aan de kranige deelneemsters richtte.
Tenslotte op 30 oktober heeft Jong Edegem de dames een gelegen
heid tot wandelen geboden. 5, 10 en zelfs 20 km. werden door een
groot aantal dames afgelegd. Meer dan 200 deelneemsters deden de
10 km., en bijna 40 dames stopten slechts na 20 km. De wandeltocht
werd opgeluisterd door de Majoretten van de turnkring Olympia.
Versnaperingen werden tijdens de tocht aangeboden; alle deelneem
sters bekwamen het Sportiva-speldje aangeboden door het Gemeen
tebestuur.
De Rode Kruis afdeling Edegem begeleidde de wandeltocht om zo
nodig hulp te bieden.
Zo werd er met een eerder beperkt aantal sportverenigingen toch een
gunstig resultaat bereikt. Spijtig genoeg zijn enkele sportverenigin
gen passief gebleven bij gebrek aan interesse.
De promotors hopen, zodra het instructiezwembad klaar is, proeven
voor zwembrevetten in te richten.
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Drie Eikenstraat
7.00

(ook op zaterdag)
7.34

8.05
(vervalt op zaterdag)

9.00
(ook op zaterdag)

10.00
11.15
12.45
13.35
14.35
15.35
16.35
17.35
18.35
19.30

Edegem
6.57

7.30
vervangen op zater

dag door:
7.24- 7.51- 7.54

8.02

8.57

9.57
11.12
12.42
13.32
14.32
15.32
16.32
17.32
18.32
19.27

6.55

7.30

8.30

9.30
10.45
12.05
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

Iedere maand werden 4000 Bloso-brochures in onze gemeente ver
deeld.
Deze sportiva '71 heeft tenslotte geleid tot een samenwerking die een
gezonde basis kan vormen voor het tot stand brengen van een ge
meentelijke sportraad.
UITBREIDING AUTOBUSLIJN 32
De jarenlange onderhandelingen tot uitbreiding van de openbare
autobuslijn 32 van de M.I.V.A. (Antwerpen - Centraal Station) - Els
donk - hoek Prins Boudewijnlaan- Drie Eikenstraat) naar Edegem
Centrum werden eindelijk met su.cces bekroond.
Bij schrijven van 9.12.71 deelde het Ministerie van Verkeerswegen
mede dat de lijn 32 bij wijze van proef mag uitgebreid worden
tot de St. Antoniuskerk.
Van MIVA ontvingen we mededeling dat volgende ritten op weekda
gen worden verlengd tot Edegem St. Antoniuskerk, vanaf begin janua
ri 1972. De juiste aanvangsdatum kon ons echter nog niet medege
dceld worden, evenmin als de zondagdienst.
Vertrektijden (weekdienst)

Centraal Station
6.25

OP WEG NAAR DE 20.000
Edegem 20.000
Neen, geen nul te veel ! Niettegenstaande we wel aktief bouwen aan
onze gemeente om ook in het jaar 2.000 nog een goede, aangename,
leefbare gemeente te hebben, is dit artikel toch voor een andere re
den in ons blad geplaatst.
In 1972 laat alles voorzien dat we onze twintigduizendste inwoner zul
len vieren.
Onze gemeente groeit nog steeds. In 1871 waren er 1150 inwoners, in
1956 9804, en sindsdien is het aantal meer dan verdubbeld. Zoals elke
familie, en dat is onze gemeente toch, een grote, mooie familie, berei
den we ons voor op het grote feest. We hopen dit met de nodige luis
ter te kunnen vieren.
Wie wordt de gelukkige? Voor welk gezin zullen de gelukwensen zijn?
De toekomst zal het ons leren. Hoe dan ook, de ganse gemeenschap
viert mee, reken er maar op.
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EDEGEM

Inlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem. Verschijnt
10 maal per jaar. Nr. 5 oktober 1971

Reinigingsdienst
Er wordt ter kennis gebracht van de bevolking dat op maandag 1,
dinsdag 2 en donderdag 11 november 1971 geen afhaling van
huisvuil zal plaats vinden.

Gemeenteraadszitting van 9 september 1971
Goedkeuring, lastenkohier voor aankoop van een graafmachine
voor het mechanisch delven van putten op het kerkhof.

- Goedkeuring lastenkohier en aanduiding aannemer voor verbe
terings- en verbredingswerken in de Jacob de Roorestraat, voor
een bedrag van 287.580 fr.
Goedkeuring ontwerp riolerings- en wegeniswerken Groot Molen
veld West {gronden tussen Willem Kerricxstraat, Lode de Boninge
straat en Willem Herreynsstraat). Totale kostprijs: 8.323.225 fr.,
waarvan 435.786 fr. ten laste van de gemeente.

Openbare werken in uitvoering of in bespreking
1) De Doornstraat: grote verbindingsweg tussen Wilrijk, Kontich en

Edegem wordt zojuist voorzien van de eindasphaltlaag op 12 m.
breedte.

2) Besprekingen over de verbreding van de Oude Godstraat in 1972
en 1973 zijn begonnen.

lnstruktiezwembad
De werken naderen hun einde. Alles laat voorzien dat de eerste zwem
lessen voor de kinderen zullen gegeven worden in de maand novem
ber. Ter herinnering : de werken zijn begonnen in oktober 1970.

Beplantingen en groen
Op uitnodiging van professor Van Miegroet, Voorzitter van de Vlaamse
Bosbouwvereniging, zal de gemeente Edegem een arboretum (kol
lektie) bomen aanplanten, bestaande uit 5 stuks van 250 boomsoorten,
die in onze streken groeien.
Deze beplanting zal dienen als praktische onderwijsmogelijkheid voor
onze scholen.
Iedere boomsoort zal worden voorzien van het gepaste naamplaatje.
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29 woningen voor bejaardenechtparen In de Terlindenlaan, . r
Na vele administratieve beslommeringen is de aannemer, in opdracht
van de S.M. Ideale Woning gestart met de werkzaamheden, en
de fundamenten zijn reeds geplaatst. :'
Op 30 oktober wordt een gedenksteen ingemetseld door de heerMi
nister L. Tindemans. ·

Teledistributie
Het College van Burgemeester en Schepenen onderhandelt met ver
scheidene installatieverenigingen tot het vinden van de meest voor
delige en voldoening gevende oplossing voor teledistributie in onze
gemeente.
Alles laat voorzien dat in 1972 00k deze service aan de bevolking kan
worden aangeboden.

Nieuwe hoogspanningskabine In de Hovestraat
De overeenkomst tussen bestuur en E.B.E.S. heeft geleid tot het bou
wen van een nieuwe steunkabine op de hoek Hovestraat - Dr. Ber
naertsstraat.
De bouwwerken beginnen eerstdaags, zodat na voleinding de stroom
sterkte gevoelig wordt opgevoerd en zo stoornissen worden uitge
sloten.

Nieuwe dienstgebouwen begraafplaats
De nieuwe hoofdingang, de wandelpaden en het park rond de be
graafplaats worden officieel opengesteld op 30 oktober. Op deze
datum worden eveneens de nieuwe dienstgebouwen op het kerkhof
in gebruik genomen.
De bestaande ingang langs de Hovestraat blijft behouden.

Herziening der kiezerslijsten
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis van
de bevolking dat de op 20 september 1971 voorlopig vastgestelde lijs
ten 1972-1974, der parlements- en provincieraadskiezers en der ge
meenteraadskiezers, ter inzage van het publiek worden neergelegd
van 23 september 1971 af tot 10 februari 1972
op het secretariaat: van 9 tot 12 u.
op het politiecommissariaat: van 9 tot 12 en van 14 tot 20 u.
Al de bezwaren waartoe de lijsten aanleiding zouden kunnen geven,
moeten ten laatste op 20 november a.s. en afzonderlijk voor elke kie
zer, aan het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt
worden. Geen enkele vordering tot inschrijving van een kiezer zal
door het Hof van beroep aanvaard worden, indien zè niet voorafgaan
delijk werden onderworpen aan het College van Burgemeester en
Schepenen samen met al de bewijsstukken.

Tentoonstelling Edegemse kunstenaars
In het gemeentehuis en de gemeentelijke jongensschool, Kontich
straat 19, van donderdag 11 tot en met zondag 14 november, alsmede
zaterdag en zondag 20 en 21 november e.k., telkens van 10 tot 18 u.
We nodigen alle inwoners hartelijk uit tijdens deze tentoonstelling
kennis te maken met onze Edegemse kunstenaars.

WIE IS KIEZER VOOR DE WETGEVENDE VERKIEZINGEN OP
7 NOVEMBER 1971 EN WAAR MOET MEN ZIJN KIESPLICHT

VERVULLEN?
Algemene voorwaarden :
1) Belg zijn door geboorte of grote naturalisatie.
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2) Ten laatste geboren zijn vóór 2 oktober 1950 (dus uiterlijk vóór 2
oktober 1971 de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben).

3) Al degenen die op 1 juli 1969, sedert minstens 6 maanden in een
bepaalde gemeente gehuisvest waren, moeten hun stemplicht in

. die gemeente vervullen. Dit geldt ook voor degenen die tussen 1
januari 1969 en 1 juli 1969 naar een andere gemeente verhuisd
zijn en op dit tijdstip ten minste 6 maanden woonst hadden in de
gemeente van vertrek, alwaar zij dus hun stem moeten uitbrengen.
- Praktisch gezien moet men als parlementskiezer opnieuw naar

dezelfde gemeente gaan kiezen waar men voor de Gemeen
teraadsverkiezingen van 1970 zijn stem uitbracht.

4) Zich niet bevinden in één der gevallen van uitsluiting· door de wet
voorzien.

5) Ingeschreven zijn op de kiezerslijsten.
De personen die al deze voorwaarden vervullen en toch geen op
roepingsbrief zouden ontvangen, moeten zich met hun identiteits
kaart op hun kiesbureel aanbieden. Zij kunnen, de laatste dagen
vóór de verkiezing, in hun KIESGEMEENTE navraag doen waar hun
kiesbureel gelegen is. Voor Edegem kan men op de zondag van de
verkiezing zelf deze informatie nog bekomen op het gemeentehuis.

Pokinenting
Op donderdag 18 november 1971 zal in de lokalen:
Kinderheil, Oude Godstraat 19 (te 16.00 u.)
Familia-lnstituut, Kinderheil, Elsdonk (te 16.30 u.)
een kosteloze POKINENTING plaats hebben.
Mede te brengen :

trouwboekje
de verwittiging afgeleverd bij de geboorte, ingevuld met naam en
voornamen, geboortedatum en adres.

Het nazicht gebeurt ACHT DAGEN LATER, op donderdag 25 novem
ber 1971, zelfde plaats en uur.

1946- 1971 25 JAAR UNICEF
UNICEF, Kinderfonds der Verenigde Naties, viert dit jaar zijn 25e ver
jaardag. Voor de uitvoering van zijn hulpprogramma op lange termijn,
om zijn werk voort te zetten en uit te breiden, rekent UNICEF op de
steun van allen. U kan UNICEF helpen, door het kopen van UNICEF
wenskaarten, ontworpen door bekende kunstenaars en door hen be
langloos afgestaan.
Deze kaarten zijn nu ook te koop in het gemeentehuis, dienst Secre
tariaat (1e verdiep) tegen de prijs van 100 fr . per doos van 10 kaarten
met aangepaste omslag, en gedrukte wensteksten voor Kerstmis en
Nieuwjaar.

2.10.71

25. 9.71

18. 9.71
Van Regenmortel Carolus - Scheltjens Maria

Paulus Pletinckxstraat 8
Van den Bogaert Frans - Piessens Amalia

Adriaan Willaertstraat 30
Vermeylen Amandus - De Winter Rosalia

Oude Godstraat 16

Gouden huwelijksjubilea
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van hun huwelijk, hadden
de Burgemeester en Schepenen de eer, namens de Raad en de be
volking, de gelukwensen over te maken aan de volgende jubilarissen :

DATUM
Huwelijk viering
Hoboken
17. 9.21
Boom
17. 9.21
Edegem
8.10.21

3



Verlinden Franciscus - Van Dessel Joanna Borgerhout
Lentelei 79 15.10.21 15.10.71

Van Goubergen Carolus - Tessens Elisa Hove
Hovestraat 26 25.10.21 25.10.71

De familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Ge
meentebestuur (Dienst Secretariaat- 1e verd. - gemeentehuis) on
geveer een maand vóór de viering, in te lichten.

Heemkunde DE KERK VAN ST. ANTONIUS EREMIJT
Zij is gebouwd in gothische stijl. De toren werd gebouwd in de 15de
eeuw, terwijl het kerkgebouw jaartekent uit de 16de eeuw. In 1735
tijdens een onweer werd de naald van de toren geslingerd en werd
hij alsdan voorzien van de nog bestaande eigenaardige bekroning.
In 1736 werd een sakristij opgericht aan de Zuidkant van het koor,
hetgeen ook geschiedde in 1844 aan de Noordkant. Tusen 1850-60
werd de kerk vergroot met smalle zijbeuken, welke in 1888 werden
vervangen door de thans bestaande zijbeuken.
Door Koninklijk Besluit van 22 Oogst 1933, werd de parochiekerk van
St. Antonius afgeschaft, en verviel zij tot de rang van kapel, afhan
gende van de nieuw opgerichte parochiekerk van O.L. Vrouw van
Lourdes.
Bij Besluit van de Regent van 30 januari 1947, werd de kerk van St.
Antonius als monument gerangschikt : «om reden van haar artistie
ke, oudheidkundige en geschiedkundige waarde ». Aldus het Staats
blad van 5 maart 1947.
Deze kerk, prachtig hersteld, werd op zondag 2 sept. 1951, plechtig
toegankelijk gesteld voor het volk door Mgr. De Smedt, hulpbisschop
van Mechelen.
De meubelen der kerk behoren tot de 17de en de 18de eeuw. Drie
altaren in vorm van zegeboog werden geplaatst. Het hoogaltaar in
1715, gift van pastoor Pletinckx, met schilderij, zijnde een merkwaar
dige kopij der « afdoening van het Kruis » van Rubens, tijdens zijn
leven in 1613 geschilderd door een zijner leerlingen, Pieter van den
Bemden; de altaren van O.L. Vrouw, met schilderij van G. Goyers van
Mechelen, stellende voor de H. Maagd de Rozenkrans overhandigend
aan de H. Dominicus, en van de H. Antonius abt, met schilderij ver
beeldend St. Antonius een bezoek brengend aan St. Paulus Eremijt,
in de woestijn. Beide altaren werden gemaakt te Brussel en geplaatst
in 1721.
Het beeld van de H. Anna werd volgens de kerkrekening van 1607
08, gemaakt door Meester van Calstere van Mechelen mits 15 gulden.
De prachtige preekstoel, beelden van de H. Antonius en van de H.
Lucia, werden allen gemaakt in 1692, door de antwerpse beeldhou
wer Lodewijk Willemsens.
De biechtstoelen, de gestoelten en de muurbeschotten werden ge
maakt door Joost Pasteels in 1661-63.
Volgens de kerkrekening van 1716 bezorgde pastoor Pletinckx een
nieuwe orgelkas en balustrade der hoogzaal. Een nieuw orgelspel
werd gemaakt door Joannes-Baptista Forceville, orgelmaker te Brus
sel. Rond 1860 werd nogmaals een nieuw orgelspel geleverd door
Hippoliet Loret, orgelmaker te Laken.
Onze kerk was reeds vroeg voorzien van een orgel; volgens de kerk
rekening van 1574 werden er alsdan herstellingen aan gedaan. Vol
gens de kerkrekening van 1570 werd het uurwerk in dit jaar hersteld.
In de toren hangen twee klokken : de gemeenteklok gegoten in 1731
en de kleine klok, genaamd Ste Lucie, gegoten in 1748 door Roelans.

Overgenomen uit « Edegem » van Raymond De Groodt.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem. Verschijnt
10 maal per jaar. Nr. 7 januari 1972

In dit eerste nummer van ons informatieblad, jaargang 1972, wenst het Ge
meentebestuur van Edegem aan al de inwoners een voorspoedig en ge
lukkig nieuwjaar.
Het voorbije 1971 betekende voor ons bestuur een overgangsjaar: uitvoe
ring van bundels die tijdens de vorige legislatuur beslist werden, en daar
enboven de voorbereiding van nieuwe plannen en dossiers, die de inlos
sing moeten brengen voor de voortzetting van het moderniseringsproces
in onze gemeente. Een totale opsomming geven van alle realisaties 1971
zou een herhaling zijn van de vorige informatienummers, ot van de repor
tages verschenen in de dagbladen.
Wat 1972 ons zal brengen moet blijken uit de begroting. Alvast werd voor
zien:

onteigening in de Oude Godstraat om anno 1973 tot de wederaanleg te
kunnen overgaan, in samenwerking met het Gemeentebestuur van
Mortsel; de verbinding oud gemeentehuis Mortsel met gemeentehuis
Edegem moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden;
de uitbreiding van het administratief gebouw zal dit jaar beëindigd
worden;
de Terlindenlaan, tussen Oude Godstraat en de woningen voor bojaar
den, wordt aangelegd;
de bouwwerken der bejaardenwoningen zullen dit jaar hun eindstadium
bereiken;
de werken in de Ter Borchtlaan, welke reeds werden aanbesteed, wor
den in de lente aangevat;
straten die door de jaren sleet hebben ondergaan, zowel in het centrum
als in de latere uitbreidingen, zullen met een asphaltbedekking aange
past worden;
uitgebreide herstellingswerken aan de voetpaden, in gans de gemeente,
zullen uitgevoerd worden;
De T.V.-distributie wordt einde dit jaar reeds voor een gedeelte voorzien
in onze gemeente, de volledige uitvoering ervan mag voor 1973 verwacht
worden;
een eerste aanpassing van de bestaande gebouwen op de gronden
aangekocht voor het kutureel centrum zal doorgevoerd worden;
- de bejaardenraad en gezinsraad worden verder uitgebouwd;
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onze gemeenteschool « Andreas Vesalius » zal kunnen gebruik maken
van een taallabo en de modernste pedagogische hulpmiddelen;
de jeugdraad wordt nieuw leven bijgebracht, en de _sportraad zal, ge
installeerd worden. l- } :>,,8!

Voor al deze verwezenlijkingen zijn de geldmiddelen voorzien, en gelukkig
zonder belastingverhoging. ' .'-.
Het Schepencollege, waarin Schepen mevrouw Aerts-Lietaer sociale zaken,
onderwijs en burgerlijke stand als haar werkterrein waarneemt, R. Rumes,
die de gemeentelijke financies als zijn grootste bekommernis heeft, Sche
pen J. Bonjean, die de belangen van de jeugd, sport en kultuur verzekert,
mijzelf als Schepen van openbare werken, en onze secretaris M. Van Noten
zijn oprecht dankbaar voor het begrip en de medewerking die wij van onze
Edegemse bevolking mochten ondervinden.
Zeer speciaal danken wij onze Burgemeester, Minister Leo Tindemans,
voor de raad en steun, die gans Edegem ten goede komt.
Zeker past het hier ook de dames en heren Gemeenteraadsleden te danken,
zowel de meerderheidsgroep als de oppositie, voor de positieve inbreng
bij de bespreking van de ontwerpen van algemeen gemeentebelang.
Tot slot dankt het Schepencollege al degenen in de gemeentediensten die
hebben medegewerkt om in het afgelopen jaar onze groter wordende,
schone gemeente goed te besturen.
Voor 1972, het allerbeste voor U allen in een gelukkig Edegem.

J. van den Kerkhof,
Wn. Burgemeester.

NIEUWE VERKAVELINGEN EN UITBREIDINGEN
In de planning van verdere expantie en uitbreiding van de woonker
nen, zoals voorzien in het algemeen gewestplan Antwerpen, en de
bijzondere plannen hiervan afgeleid voor onze gemeente, zullen dit
jaar vooral volgende gebieden betrokken worden :
a) tussen de Drie Eikenstraat en de Terelststraat
b) in de omgeving van Boerenlegerstraat - Terelststraat
c) tussen Kontichstraat en Boerenlegerstraat, naast het R.I.T.O.
d) Buizegem 3e fase
Vooral op deze laatste verkaveling wensen wij verder in te gaan. Zij
bestrijkt het gebied tussen de Boniverlei en de Romeinse Put, en het
gedeelte tussen de Romeinse Put en de grens met Kontich. In deze
ruimte was oorspronkelijk een dichte bebouwing voorzien, naar het
zelfde patroon als de bestaande en reeds gerealiseerde woningen.
Onze bekommernis tot het scheppen van meer ruimte, groen, en voor
al speelplaatsen voor kleine en grotere kinderen, hebben na lange
en moeizame onderhandelingen met de eigenaars en zaakwaarne
mers van deze bouwgronden, geleid tot een moderne woning-inplan
ting, die tot oplossing van de gestelde eisen hebben geleid. Na raad
pleging van specialisten inzake stedebouw, gunstige adviezen van
het Bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, en van de Com
missie van Advies voor de agglomeratie Antwerpen, raadpleging en
discussies met jeugd en volwassenen, heeft het Schepencollege be
slist de verkavelingsvergunning met gunstig advies te verzenden aan
de hogere overheid.
Wat heeft de vergunning als inhoud ?
Op een terrein van in totaal 15 ha op de gemeente Edegem, wordt
een gespreide inplanting voorzien van appartementsgebouwen, die
slechts op deze oppervlakte 1 ha 11 a. uitmaken.
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Deze gebouwen hebben tussenruimten van minimum 60 meter, en
staan met de smalle zijgevel op meer dan 60 meter van de bestaande
woningen. Rond deze gebouwen zijn private hovingen ter beschikking
van de bewoners, met een oppervlakte van 7 ha 68 a. De overige
oppervlakte, 6 ha 20 a. dient gratis in eigendom overgedragen aan
de gemeente Edegem, na de groenaanleg. In de besprekingen is ook
bedongen dat een kleuterspeeltuin, langsheen de Romeinse Put, met
alle aangepaste speeltuigen, wandelwegen, beplantingen en zitban
ken door de grondeigenaars wordt aangelegd en gratis wordt over
gedragen aan de gemeente. 'Deze tuin heeft een ruimte van 185 me
ter op 70 meter.
Op het gebied van het vroegere stort, Boniverlei-Romeinse Put, wordt
een voetbalplein voor de jeugd, plus speelruimte aangelegd. Deze
speelruimte is ongeveer 235 meter lang, met een breedte variërend
tussen 55 en 135 meter. De andere overblijvende, aan de gemeente
af te stane oppervlakten, zijn dienstig als recreatie- en beplantings
ruimte. Door de uitvoering van deze plannen krijgt Buizegem de zo
noodzakelijke speel- en recreatieruimten. Mocht het tracé van de ont
worpen grote ring meer ruimte vrij laten dan wordt deze grond even
eens gratis overgedragen aan de gemeente.
In de andere nieuwe verkavelingen zullen in de toekomst gelijkaar
dige realisaties voorzien worden.
De speeltuin op de Pieter van den Bemdenlaan wordt in de lente
opengesteld, en de meest efficiënte inrichting van de hoeve in de ir.
Haesaertslaan wordt bestudeerd. Wij hopen met deze nieuwe speel
pleinen en recreatieruimten onze verschillende wijken nog aantrek
kelijker te maken.
Voor wat de recreatie-, sportvelden en groene ruimten van Fort V
betreft : alle maatregelen werden getroffen om zo spoedig mogelijk,
bij verhuizing der militairen dit terrein nuttig, maar ook veilig te ge
bruiken.

UNIVERSITEIT ANTWERPEN, OP HET GRONDGEBIED VAN EDEGEM
Voor de inplanting van de campus van deze universiteit is een uit
gebreide oppervlakte voorzien, van meer dan 210 ha. Hiervan ligt
meer dan 2/3 op het grondgebied van de gemeente Edegem, in de
landbouwzone, tussen de nieuwe autoweg E1O en Wilrijk. Na de
aanvankelijke verrassing, dat zonder welkdanige raadpleging van de
gemeente ook dit gebied voorzien was voor onteigening, is uit de
besprekingen duidelijk geworden, dat de universiteit voor Edegem
ongekende mogelijkheden inhoudt. Naast de gespreide inplanting
van de universiteitsgebouwen blijft er een ruime plaats voor recreatie
en sport, aanplantingen en wandelgebied, ook te gebruiken door de
bevolking van Wilrijk en Edegem.
Het Schepencollege van Wilrijk en Edegem heeft zitting in de beoor
delingscommissie voor de verdere uitbouw van de universiteit.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 20 DECEMBER 1971
Voorlopige kredieten voor de maanden januari en februari 1972
worden goedgekeurd.
Een perceel grond, bestemd voor oprichting van het cultureel
centrum, groot 1138 m2 83 wordt aangekocht mits de globale prijs
van 1.275.000 fr.
De gemeenteschool wordt uitgerust met een taallabo, geschikt
voor 30 leerlingen aankoopprijs 138.125 fr., BTW inbegrepen.
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Het reglement van inwendige orde voor het instructiezwembad
wordt vastgesteld.

T.V.-DISTRIBUTIE
De onderhandelingen voor het aanleggen van TV-distributie in onze
gemeente gaan verder, met :
INTEGAN : de zuivere intercommunale groeperende o.m. Hoboken 

- Antwerpen - Deurne - Hemiksem - Schelle - Niel - Boom - Ter
hagen - Willebroek en Rumst.

EBES : gemengde intercommunale groeperende o.m. het kanton Kon
tich, Lier en Duffel.

RADIO PUBLIC : privé instelling, die concessieakte heeft te Mortsel,
Wilrijk, Borgerhout en Merksem.

In de loop van de maand februari zal vermoedelijk een beslissing
getroffen worden. Welke vorm er ook gekozen wordt, eind 1972 zul
len de eerste beelden in Edegem verdeeld worden en het volledig
net zal in 1973 aangelegd worden.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA

7.1.72

De Burgemeester en Schepenen hadden de eer, namens de Raad
en de bevolking, beste gelukwensen over te maken aan de volgende
echtparen, die hun vijftigste huwelijksverjaardag vierden :

DATUM
Huwelijk viering
13.11.20 19.12.71
Mortsel
23.4.21
Amersfoort

Mans Josephus - Hellemans Maria
Boerenlegerstraat 142
Peeters Adolphus - Nijs Ursula
Terelststraat 178
De familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Ge
meentebestuur, dienst Secretariaat, 1e verd. gemeentehuis, ongeveer
een maand vóór de viering, in te lichten.

BEDELING VAN TAKSPLATEN
De heer Ontvanger der Belastingen te Kontich deelt mede dat hij
zitting zal houden voor de bedeling van taksplaten te
1. EDEGEM-ELSDONK in het parochiecentrum Elzenhof, Kerkplein,
op woensdag 9 februari 1972 van 14 tot 16 u.
2. EDEGEM-CENTRUM in het administratief gebouw, Kontichstraat
17, op woensdag 16 februari 1972 van 14 tot 16 u.
De prijzen van de platen en medailles zijn dezelfde als voor 1971,
t.w.:
Fietsen : 40 fr.
Bromfietsen : 60 fr.
Moto tot 150 cc. : 135 fr.
Moto tot 200 cc. : 270 fr.
Handvoertuigen en triporteurs : 60 fr.
Andere voertuigen : 240 fr.
Honden : 250 fr.

AUTOBUSLIJN 32
Met ingang van 1 februari 1972 zal de openbare autobuslijn 32, Ant
werpen (Centraal station) - Elsdonk - Edegem - hoek Prins Boude
wijnlaan/Drie Eikenstraat, bij wijze van proef uitgebreid worden tot
de St. Antoniuskerk (hoek Drie Eikenstraat/Strijdersstraat).
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem. Verschijnt
10 maal per jaar. Nr.8 maart - april 1972

GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 1972
- De Raad hecht zijn goedkeuring aan een vergoeding voor pacht

verbreking voor het eigendom Ir. Haesaertslaan (hoeve + boom
gaard), dat door het gemeentebestuur werd aangekocht.
Het onteigeningsplan voor uitbreiding van de gemeentelijke jon
gensschool A. Vesalius in de Kontichstraat wordt voorlopig goed
gekeurd.
Het onteigeningsplan voor de toekomstige weg naast het Rijks
technisch Instituut Kontichstraat wordt voorlopig goedgekeurd.
Het onteigeningsplan voor de omgeving St. Antoniuskerk (Drie
Eiken- Strijders- en Terelststraat wordt voorlopig goedgekeurd.
Een lastenkohier tot het uitvoeren van verhardingswerken in de
laatste assestraten van de gemeente nl. Terelststraat, Mussen
burglei, Willem Kerricxstraat wordt goedgekeurd.
Gelet op de aanbesteding uitgeschreven door het Bestuur van de
Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening wordt het uitvoeren van
wegen- en rioleringswerken in de Terlindenlaan toevertrouwd aan
de firma De Clercq & Zonen te Vosselaar.
Het aandeel ten laste van de gemeente bedraagt 409.876 fr. en
wordt gedekt door een lening op 20 jaar.
De rekening djr. 1970 en de begroting 1972 van de C.O.O. worden
goedgekeurd.
De retributie voor het gebruik van het instructiezwembad wordt
vastgesteld.
De gemeentebegroting 1972 wordt goedgekeurd met dezelfde be
lastingen als vorige jaren.
De gewone begroting bedraagt :

Ontvangsten
Uigaven

Boni

96.612.480,
96.612.480,

2.567.041,

GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 MAART 1972
Op verzoek van de beheerraad van de kredietmaatschappij Onze
Haard wordt het op 22.9.64 onderschreven kapitaal volledig volstort.
Tot dekking van deze uitgave van 1.350.000 fr. wordt een lening op
20 jaar aangegaan bij het Gemeentekrediet van België.
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De rekening 1971 van de gemeentelijke brandweer wordt goedge
keurd.
Voor het uitvoeren van riolerings- en wegenwerken in de Oude God
straat-Strijdersstraat (in samenwerking met de gemeente Mortsel)
werd een privé-ontwerper aangesteld. Het bedrag van het ereloon
werd bij kontrakt vastgesteld en goedgekeurd.
Het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Terelststraat wordt voor
lopig vastgesteld.
De verwerving van gronden in de Terlindenlaan, nodig voor de uit
voering van wegenwerken, wordt goedgekeurd.
Een lastenkohier voor de onderhoud van beplantingen, grasperken
en pleintjes wordt goedgekeurd.
Besloten wordt om samen met andere gemeenten en Ebes een ge
mengde intercommunale voor T.V.-distributie, « Interteve » genoemd,
te stichten.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 MAART 1972

Een beslissing van de C.O.O. houdende overdracht van gronden, die
bij de openbare wegenis in de Terlindenlaan en Jan Verbertlei dienen
ingelijfd te worden, wordt goedgekeurd.
Een lastenkohier voor het snoeien van bomen langsheen de wegenis
wordt goedgekeurd.
De onteigeningsplans, voorlopig vastgesteld in zitting van de gemeen
teraad van 3.2.1972 en betrekking hebbend op :
a) omgeving St. Antoniuskerk
b) weg naast Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs in de Kontich-

straat
c) rond gemeenteschool A. Vesalius in de Kontichstraat
worden goedgekeurd.
Machtiging wordt verleend om in rechte te treden tegen sommige
eigenaars voor het onteigenen van gronden, nodig om irgelijfd te
worden in de bedding van de Jan Verbertlei.

20.000

Wij zijn blij U te melden dat de 20.000 ste inwoner geboren is.
Intussen hebben wij dit cijfer reeds met enkele tientallen overschre
den. Het kleintje dat juist ons inwonersaantal op 20.000 afrondde, is
de lieve Liesbet Janssens, vierde kindje van Mr. Eduard Janssens en
Mevr. Magdalena Morel. Zij werd geboren te Reet op 21 februari 1972
te 4.45 u. De viering ging door ten gemeentehuize op donderdag
16 april 1972 te 11 u., in aanwezigheid van de familie en de officiële
genodigden.
Het was zeker een Edegemse feestdag van formaat. Wij wensen
de ouders en de ganse familie van harte, dat hun kleine Liesbet
mag opgroeien tot een flinke jongedame, waar wij allen fier op mogen
zijn.

100 MILJOEN
BEGROTING MET GELIJKBLIJVENDE BELASTINGSVOETEN 1
In zitting van donderdag 3 februari 1972, werd de begroting van de
gemeente Edegem voor het dienstjaar 1972, gestemd.
Opmerkelijk voor deze begroting is, dat ondanks het feit dat de uit
gaven met meer dan 20 % gestegen zijn in vergelijking met het vorige
jaar, de belastingdruk voor de bevolking op hetzelfde lage peil is ge
bleven als voorheen.
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Een vlug overzicht van het begrote uitgavenpatroon van de gewone
dienst (normale wederkerende uitgaven), geeft ons het volgende
beeld:
GEWONE DIENST - UITGAVEN (in 1000 Bn)

ERRATA

Gelieve te lezen op blz.1

De gewone begroting bedraagt :

'i.--

Ontvangsten

Uitgaven

Boni

$

96.612.480,
9+.045.+39,



Volksontwikkeling
Cultuur, Eredienst 8.880 14.767 + 68

Totaal Eigen Jaar 71.400 86.240
De voornaamste stijgingen zijn merkbaar in :

1. Volksontwikkeling en cultuur
2. Gemeentelijke Dienstverlening
3. Onderwijs en Sociale Voorzorg

In de sector Cultuur bemerken wij praktisch een verdubbeling van
het begrote bedrag van vorig jaar. Wederom geldt de verhoging hier
het vastleggen en verwerven van groene zones, aanleg van ontspan
nings- en wandelterreinen, onderhoud van sport- en cultuurcentra.
Wat betreft « Volksontwikkeling », hier wordt meer aandacht besteed
aan het bibliotheekwezen en onze discotheek, en de stimulering van
het reeds bloeiende verenigingsleven in onze goede gemeente.
Onder Gemeentelijke Dienstverlening verstaan wij de gemeentelijke
afdelingen die ten dienste staan van onze gemeente. We vermelden
hier de administratie, de burgerlijke stand en de bevolking, de tech
nische diensten, de politie en de brandweer. Ook voor deze hoofding
ligt het stijgingspercentage redelijk hoog. De noodzakelijke uitbrei
ding van het personeelskader van onze politie en administratieve
diensten zijn er de voornaamste oorzaak van.
De 11%/ stijging in Sociale Voorzorg en Onderwijs kunnen we toe
schrijven aan de verdere uitrusting van onze Gemeentelijke Jongens
school. Het nieuwe schoolcomplex, tesamen met de in gebruikneming
van het taallabo en verdere accomodatie zijn de grootste componen
ten van deze verhoging.
Tot zover de begroting der regelmatig jaarlijks weerkerende uitgaven.
In de Buitengewone Dienst vinden we daarentegen de uitgaven voor
investeringen; eenmalige uitgaven die nu worden gepland en recht
streeks de uitbouw van de gemeente bepalen.
In cijfers uitgedrukt, geeft dit :
BUITENGEWONE DIENST - UITGAVEN - FUNCTIONELE INDELING -
(in 1000 Bn)

1972 % totaal
Gemeentelijke
Dienstverlening 2.290 1,50
Verkeer en
Openbare Werken 48.050 31,50
Sociale Zaken en
Onderwijs 2.425 2,00
Volksontwikkeling
Cultuur, Eredienst 98.880 65,00

151.645 100,00
Deze cijfers spreken voor zichzelf. Ruw omschreven kunnen wij voor
opstellen dat méér dan 65% van onze geplande uitgaven, de ontwik
keling, de sport, de ontspanning en de verzorging van het leefmilieu
van onze bevolking, tot doel hebben. Het drukt zich concreet uit in
de voorziening van de genoemde recreatiezones ten Noorden van
Edegem, in het Centrum en ten Zuidoosten van onze gemeente, de
inplanting van een cultureel centrum met feestzaal en sporthal, de
uitbouw van wandelzones en robbedoesspeelpleinen en dit alles om
het gezegde « Edegem, waar het goed is om wonen » nog méér waar
te maken.
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BERICHT AAN DE GEPENSIONEERDE WERKNEMERS
Wij verwittigen de gepensioneerde werknemers, wier pensioen inge
gaan is van 1 januari 1962 en die tussen 1946 en het jaar vóór de pen
sioeningang niet meer dan twee jaarstortingen te kort kwamen, dat
zij kunnen genieten van het vermoeden van in regel te zijn met de
pensioenstortingen voor al de voorgaande jaren tot 1945.
Dit kan voor verschillenden een verbetering van het pensioenbedrag
betekenen.
Zij moeten daarvoor een aanvraag om herziening indienen, bij het
gemeentebestuur, Dienst Bevolking, de eerste vijf dagen van de week,
tussen 9 en 12 u. en dit vóór 1 JULI 1972, om te kunnen genieten van
af 1 juli 1971. Gelieve de PENSIOENBESLISSING voor te leggen.
Indien men twijfelt, kan men steeds navraag doen op voormelde
dienst, voorzien van de hierboven vermelde pensioensbeslissing,
waarop de jaren vermeld staan die in aanmerking kwamen om het
pensioen te berekenen.

BEPLANTINGEN 1972
Dit jaar planten wij 790 bomen aan in de verschillende straten en
pleinen van de gemeente.
Een arboretum met 250 boompjes van 50 verschillende soorten wordt
in het park aan de begraafplaats aangeplant. Iedere boom wordt
voorzien van een naamplaatje met aanduiding van de soort.
Dit jaar heeft onze gemeente zich ingeschreven voor de prijskamp
groenruimten der provincie Antwerpen met het nieuwe park rond de
begraafplaats.
Na de vorige jaren met de laanbeplanting een 3e en 2e plaats behaald
te hebben, hopen we ditmaal minstens een even goed resultaat te
behalen.

VROEGTIJDIGE KANKEROPSPORING
Zoals in 1968 gaat er ook dit jaar een campagne door, in onze ge
meente, voor het vroegtijdig opsporen van kankergezwellen.
Alle dames vanaf 21 jaar worden vriendelijk verzocht zich te laten
onderzoeken.
Als kanker in een beginstadium kan opgespoord worden is het zeker
te genezen, daarom dan ook onze toezegging mede te ijveren om dit
initiatief zoveel mogelijk kenbaar te maken.
De campagne loopt van 15 april 1972 tot 31 augustus 1972. Men kan
zich bij de huisarts aanbieden voor een onderzoek.

FORT V- RECREATIEZONE
Op 22 februari 1972 had op het Kabinet van Minister De Saeger een
vergadering plaats in aanwezigheid van de Ministers Leo Tindemans
en Breyne, en de afgevaardigden van de verschillende gemeenten,
die een fort op hun grondgebied hebben.
Overeengekomen werd dat de forten in concessie gegeven worden
en de gemeenten moeten zorgen voor uitrusting, beheer en onder
houd. De staat zal echter op deze infrastruktuur een toelage verlenen
die tot 65 0/o van de investeringen kan bedragen.
Een comité zal samengesteld worden teneinde de verschillende mo
gelijkheden te onderzoeken om de inrichting van de forten als groen
zone en recreatiegebied zo snel mogelijk uit te werken.
Een studie werd toevertrouwd aan de v.z.w. Schelde-Dijle onder
voozitterschap van Minister van State P.W. Segers.
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Wat de aanvang van de werken betreft kan vooralsnog geen datum
bekendgemaakt worden. Alles hangt inderdaad af van de tijd die de
militairen nodig hebben om de forten te ontruimen.

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD
Vertegenwoordigers van de Edegemse sportverenigingen werken, in
vlotte samenspraak met het gemeentebestuur, aan de basis waarop
samenwerking en sportbevordering zullen gebouwd worden.
Fysische gezondheid en ontwikkeling van U, Edegemse inwoner, is
het streefdoel.

DISCOTHEEK
Bericht: in februari 1972 noteerde onze discotheek 1187 uitleningen !
Zegt U dat niet voldoende om eens een kijkje te nemen op dinsdag
of donderdag van 19 tot 21 u. 30 in de discotheek?
Adres : Andreas Vesalius, Gemeentelijke Jongensschool, Kontich
straat.

EDEGEMSE CONCERTEN
François Glorieux bezorgde ons op 27 maart een fantastische avond.
De piano zong zijn virtuositeit uit, in een sublieme reeks dansen; eens
zwierig dan weer ritmisch en stormachtig gedurende het tweede deel
fantaseerde hij schitterende improvisaties rond thema's die vanuit de
zaal werden aangevraagd. Het enthousiaste publiek liet François Glo
rieux slechts node eindigen na een hele reeks bisnummers.
« Vrij van zegel»; het luchtig opschrift van de volgende realisatie door
het Comité van de Edegemse Concerten.
Aan dit kabaretprogramma werken mee : Miel Cools, Louis Verbeeck,
Lea Cousin, Peggy en Donald, Bea Franssens, Raf Deckers en Hessel
van Deursen, dit in regie van Mark Librecht.
Houd vrijdag 19 mei beslist vrij !

HONDENVRIENDEN - EVEN UW AANDACHT
Ergens lazen wij : « Verstandige mensen werpen hier niets weg
de anderen is het verboden ». Dit wil een oproep zijn tot de eigenaars
van een hond. Mogen wij U beleefd doch dringend verzoeken uw lieve
huisdieren op de wandeling niet toe te laten om de stoepen te be
vuilen of de voorhofjes van uw medeburgers. Wij zijn er van overtuigd
dat met een kleine inspanning, iedereen tevreden kan zijn.
Ook is het nuttig er aan te denken dat kinderen en soms ook vol
wassenen werkelijk angst hebben van dieren. Het is reeds gebeurd
dat een kindje onverhoeds de rijweg overliep zonder uit te kijken,
uit angst voor een hond. Denk er aan de dieren bij te houden. De kin
deren weten niet steeds dat uw lievelingsdier niet gevaarlijk is. Wij
zijn er van overtuigd, als U een dierenvriend is, dat U ook begrip kan
opbrengen voor mensen die schrik hebben van dieren. Hartelijk dank.

POKINENTING
De Burgemeester brengt ter kennis van de bevolking dat een zitting
zal gehouden worden voor kosteloze pokinenting.
in het lokaal :
KINDERHEIL, Oude Godstraat 19, te 16 u.

6



FAMILIA-INSTITUUT, Kinderheil, Elsdonk, te 16.30 u.
op donderdag 27 april 1972.
Medebrengen : 1. trouwboekje

2. de verwittiging afgeleverd bij de geboorte, ingevuld
met de naam en voornamen, geboortedatum en
adres

Het nazicht gebeurt acht dagen later, zelfde plaats en uur.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA
De Burgemeester en Schepenen hadden de eer, namens de Raad
en de bevolking, beste gelukwensen over te maken aan de volgende
echtparen, die hun vijftigste huwelijksverjaardag vierden :

DATUM

De Vries Jacobus - Alpaerts Joanna
Onafhankelijkheidstraat 85
Borremans Antonius - Van Asch Maria
Prins Boudewijnlaan 342
Cool Felix - De Keyser Maria
Leo Baekelandstraat 28

Huwelijk
15.2.22

4.3.22

30.3.22

Viering
19.2.72

4.3.72

3.4.72

De familie van de jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Ge
meentebestuur, dienst Secretariaat, 1e verdieping gemeentehuis, on
geveer één maand vóór de viering in te lichten.

BERICHT AAN DE LAND- EN TUINBOUWERS
De wet van 3 mei 1971 tot bevordering van de sanering van de land
bouw en van de tuinbouw voorziet de toekenning van een uittredings
vergoeding of van een structuurverbeteringspremie aan de land- en
tuinbouwers, die vrijwillig hun bedrijf staken. Belangstellenden, die
nog niet in het bezit werden gesteld van een folder, waarin de voor
waarden en bedragen van bedoelde premies worden medegedeeld,
kunnen deze bekomen op het gemeentehuis, Dienst van de Bevolking,
de vijf eerste dagen van de week, tussen 9 en 12 u., telefoon: 57.08.35.

RATTENVERDELGING
Een buitengemeente zoals de onze heeft regelmatig te kampen met
de rattenplaag. Alle jaren wordt er 1 of 2 maal op de meest verant
woorde wijze een massale rattenbestrijding uitgevoerd. Het is noch
tans niet mogelijk alle plaatsen te bereiken zodat er sporadisch wel
ratten blijven in zekere verdoken plaatsen.
Op gewone aanvraag bij de politie, kan onmiddellijk een hoeveelheid
rattenverdelgingsmiddei bekomen worden, om een door uzelf vast
gestelde vestiging van ratten, te verdelgen.
Wij vragen U om van deze kosteloze dienst gebruik te maken.

NIEUWE KLEUTERSPEELTUIN TE BUIZEGEM TEGEN
ROMEINSE PUT
In ons Info-blad van januari 1972 deelden we mede dat een speel
tuin van 185 meter lengte en 70 meter breedte zou aangelegd wor
den langsheen de Romeinse Put, tegen Rotenaard. Deze speeltuin
met wandelwegen en zitbanken, wordt uitgerust met een tiental toe
stellen als klimrek, schommel, wipplanken enz., zandbak en een om
heind speelveld met doelpalen. Deze werken werden inmiddels be
gonnen, zoals U zelf kan vaststellen.
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AUTOBUSLIJN 32

Ten gerieve van de inwoners geven we hierna nogmaals de vertrek
tijden van de verlengde autobuslijn 32 van de MIVA (Antwerpen Cen
traal Station - Berchem Station - Elsdonk - Prins Boudewijnlaan - Drie
Eikenstraat - Edegem centrum St. Antoniuskerk).

Weekdienst - Winterdienst :
Vertrek Centraal Station naar Edegem kerk: 6.30 - 7.00 - 7.30 - 8.30
- 9.30 - 10.45 - 12.05 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.10 - 17.00 - 18.00 
19.00

Vertrek Edegem kerk naar Centraal Station : 6.57 - 7.30 - 8.02 - 8.57
-9.57 - 11.12- 12.42 - 13.32 - 14.32 - 15.32 - 16.42 - 17.32 - 18.32 
19.27

Weekdienst - Zomerdienst (juli - aug.) :
Vertrek Centraal Station naar Edegem kerk: 6.30 - 7.02 - 7.26 - 8.30
- 9.30- 10.45 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 15.24 - 16.12 - 17.00 
18.00 - 19.00

Vertrek Edegem kerk naar Centraal Station : 6.57 - 7.32 - 7.58 - 8.57
-9.57 -11.12-12.37 - 13.32 - 14.32 - 15.32 - 16.44 - 17.32 - 18.32 - 19.27

Zaterdagdienst :
Vertrek Centraal Station naar Edegem kerk : 6.30 - 7.24 - 8.30 - 9.30
- 10.45 - 12.12- 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00
Vertrek Edegem kerk naar Centraal Station : 6.57 - 7.51 - 8.57 - 9.57
- 11.12- 12.42- 13.32 - 14.32 - 15.32 - 16.32 - 17.32 - 18.32 - 19.27

Zondagdienst :
Vertrek Centraal Station naar Edegem kerk : 7.00 - 8.30 - 10.00 -
11.20- 12.25 - 14.00 - 15.15 - 16.30 - 17.45 - 19.00

Vertrek Edegem kerk naar Centraal Station : 7.27 - 8.57 - 10.27 
11.47 - 13.12- 14.27 - 15.42 - 16.57 - 18.12 - 19.27

GESCHIEDENIS VAN EDEGEM

Voor enkele jaren werd Prof. Dr. Rob. Van Passen gelast met de
studie van de « Geschiedenis van Edegem ».

Dit omvangrijk werk nadert zijn voltooiïng en zal in 1973 - ter ge
legenheid van het 800-jarig bestaan van onze gemeente - worden
uitgegeven.
Voor de illustratie van dit werk doen we een dringende oproep tot
de inwoners, die oude zichtkaarten van Edegem, etsen of schilde
rijen met zichten van onze gemeente in hun bezit hebben, om zich
kenbaar te maken.
Graag kregen we de toestemming om hiervan foto's te maken.
Ook groepsfoto's van verenigingen uit de jaren 1900 zijn wellicht
interessant om afgedrukt te worden.
Mocht U dergelijke foto's, etsen of schilderijen bezitten, gelieve U in
verbinding te stellen met het secretariaat, 1e verdieping gemeente
huis, tel. 57.01.18.
Met dank bij voorbaat.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (Verschijnt
10 maal per jaar) Nr. 9 mei-juni 1972

GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 MEI 1972

De begrotingswijziging nr. 1 djr. 1972, en de rekening 1971 van de
kerkfabriek H. Familie wordt gunstig geadviseerd.

De begrotingswijziging nr. 1 djr. 1972 van de Commissie van
Openbare Onderstand wordt goedgekeurd.

Een privé-ontwerper zal aangesteld worden door het Schepen
college om een ontwerp op te maken voor de bouw van een sporthal
en een zwemdok. Het ereloon wordt vastgesteld op 5%. 
- In zitting van de gemeenteraad van 29.6.71 werden plans en las
tenkohier goedgekeurd voor het uitvoeren van riolerings- en wegen
werken in de Terelststraat en op de aanpalende gronden van private
verkavelingen. Dit bundel werd inmiddels goedgekeurd door het Pro
vinciebestuur en op 21.4.72 werd overgegaan tot een openbare aan
besteding. Zeven offerten werden ingediend en de werken werden
toegewezen aan de laagste bieder met zijn offerte van 17.007.620 fr.,
BTW inbegrepen.

Het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Oude Godstraat - Strij
dersstraat wordt voorlopig vastgesteld.
- Met ingang van 6 juni 1972 zal op het gemeenteplein elke dinsdag
een wekelijke openbare markt ingericht worden van 7 tot 13 u.

Gronden nodig om ingelijfd te worden in de bedding van de Jan
Verbertlei worden in der minne aangekocht voor een globaal bedrag
van 219.818 fr. Een gerechtelijke procedure zal ingesteld worden
tegen 5 eigenaars in de Jan Verbertlei ter onteigening van gronden
eveneens nodig om ingelijfd te worden in de bedding van deze straat.

De werken aan het Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, vor
deren snel. De levering van scheidingswanden wordt na prijsvraag
toegewezen mits de prijs van 232.724 fr., BTW inbegrepen.

Voor de dienst van de openbare werken wordt na prijsvraag een
lichte bedrijfswagen aangekocht mits de prijs van 111.000 fr., BTW
inbegrepen.

[n de zitting met gesloten deuren wordt het ontslag aanvaard van
de heer J. Muys als lid van de C.O.O. De heer Wyns Paul is zijn
plaatsvervanger.
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GEMEENTERAAD VAN 1.6.1972

Het snoeien en de onderhoud van laanbomen wordt na prijsvraag
toegewezen aan de firma Dethoor van Brasschaat mits de prijs van
173.309 fr., BTW inbegrepen.

Duizend verzinkte standaard vuilnisemmers zullen geleverd wor
den door de N.V. Bammens van Maarssen mits de prijs van 175 fr.
per stuk, exclusief BTW.

De princiepaanvraag voor een sporthal van 48 m x 36 m bij inge
trokken tribunes en voor een globale raming van 20.700.000 fr. (zon
der BTW) wordt goedgekeurd. De minister van Volksgezondheid
wordt verzocht voor dit ontwerp 60l toelage te willen verlenen.
Het ontwerp omvat een sportzaal, cafetaria, judozaal en concierge
woning. In de sporthal worden voorzien voor :

basket : 3 terreinen
volley : 4 à 5 terreinen
micro korfbal : 3 terreinen
tennis . 3 terreinen
- zaal voetbal : 1 terrein

zaal hockey :1 terrein
Verder de nodige accomodatie voor volgende sporten : gymnastiek,
tafeltennis, badminton.

Het voorontwerp voor het oprichten van een overdekt zwembad
van 25 x 16,66 m wordt goedgekeurd. Ook hiervoor wordt de staats
toelage van 60 / aan de Minister van Volksgezondheid aangevraagd.
Het overdekt zwembad zal gebouwd worden achter het instructie
zwembad tegen de Vrijwilligersstraat. Het ontwerp wordt geraamd o
circa 20 miljoen BTW niet inbegrepen.

Het onteigeningsplan voor de verlenging van de Parklaan, tussen
Kerkplein en Donk wordt voorlopig goedgekeurd. Bij de verwezen
lijking van deze straat komt een rechtstreekse verbinding tot stand
tussen de Elsdonk en de wijk « Ter Beke ».

T.V.-DISTRIBUTIE

Op 2 maart 1972 besliste de gemeenteraad om samen met andere
gemeenten en Ebes een gemengde intercommunale voor T.V.-distri
butie, « Interteve » genoemd, te stichten.
Op 18 mei werd de stichtingsakte verleden. Traden tot heden even
eens toe, en vormen samen met onze gemeente deze intercommu
nale, de gemeenten : Kontich, Hove, Lint, Aartselaar, Vremde, Duffel
en Lier.
De aansluiting van nog andere gemeenten wordt in de nabije toe
komst verwacht.
Wat is T.V.-distributie ?
Een T.V.-distributienet zendt, vanuit een centraal antennestation, een
aantal T.V.-programma's uit langs een net coaxiale (dit wil zeggen een
gemeenschappelijke as hebbende) kabels, waarop de abonnees een
gewoon klassiek T.V.-toestel kunnen aansluiten. De abonnees hoeven
geen eigen antenne meer te hebben en ontvangen zowel binnen- als
buitenlandse programma's zowel in wit-zwart als in kleuren. De beel
den zijn van goede technische kwaliteit, wat bijzonder belangrijk is
voor kleurenuitzendingen.
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De gebruikte techniek voor de distributie is vermoedelijk het V.H.F.
systeem, dat ondermeer zal toelaten T.V.-toestellen aan te sluiten die
10 jaar en ouder zijn. Voor de kleurenuitzendingen kreeg het PAL
systeem de voorkeur (de kleurenuitzendingen van het SECAM-sys
teem worden in het centraal antennestation omgezet in PAL).
Voorlopig zullen de abonnees naar de uitzendingen kunnen kijken
van 8 televisiestations : BRT, RTB, NOS 1, NOS 2, WDR 1, WDR 2,
ORTF 1 on ORTF 2. Mettertijd zal dit aantal worden opgedreven.
Bovendien ontvangen de abonnees ook 15 radioprogramma's, dit
aantal zal ook gaandeweg verhoogd worden.
De installatie van de T.V.-distributie in onze gemeente zal tamelijk
snel geschieden. Het spreekt vanzelf dat niemand verplicht wordt
aan te sluiten. Wie tevreden is met het aantal programma's en met de
kwaliteit van de beelden die hij nu ontvangt kan rustig met zijn hui
dige installatie voortdoen.
We raden de inwoners aan die tamelijk hoge installatiekosten willen
doorvoeren om zich een relatief betere ontvangst te verzekeren, even
na te rekenen of het niet beter is een jaar te wachten tot het T.V.
distributienet in onze gemeente zal aangelegd zijn.

STUDIE FORT V
In de loop van de maand juni wordt door de v.z.w. Schelde-Dijle in
opdracht van het Ministerie van Openbare Werken een enquête ge
daan bij de bevolking, betreffende het gebruik van het Fort V. Drie
honderd inwoners, door het lot aangeduid, worden verzocht de vra
genlijst die hen werd overgemaakt in te vullen. Deze vragenlijsten
zullen door onze politieagenten worden afgehaald.
Inwoners die eveneens belang stellen in deze enquête en geen formu
lier ontvingen, kunnen er een aanvragen ten gemeentehuize (dienst
bevolking).

KANKERBESTRIJDING
De dames boven de 21 jaar kunnen zich, tot 31 augustus 1972, laten
onderzoeken door een geneesheer naar keuze in verband met de
opsporing van gebeurlijke gezwelziekten. Dit gespecialiseerde onder
zoek gebeurt zonder bijkomende kosten. Dit onderzoek kan er toe
bijdragen dat tijdig kleine letsels worden ontdekt zodat, door een aan
gepaste behandeling, kwaadaardige aandoeningen kunnen worden
vermeden.

BOUWPREMIE - AANKOOPPREMIE - SANERINGSPREMIE

In het kader van de relance-politiek heeft de Minister van Openbare
Werken gunstige maatregelen getroffen in verband met de hogerver
melde premies, die tijdelijk merkelijk verhoogd werden.
Volledige inlichtingen op de gemeentelijke Technische Dienst, het
Nationaal Instituut voor de Huisvesting, Meir 107, Antwerpen, en op
het Bestuur voor de Huisvestiging, Oratoriënberg 20, 1010 Brussel.

STUDIETOELAGEN
De wet op het nationaal studiefonds werd opgeheven en met ingang
van het schooljaar 1972-73 werden wijzigingen voorzien inzake het
aanvragen van formulieren voor het bekomen van studietoelagen.
Sommige ouders die reeds om een aanvraagformulier verzocht heb
ben, kregen een bericht dat deze formulieren door het Provincie
bestuur zouden overgemaakt worden.
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Welnu de formulieren voor het indienen van de aanvragen voor stu
dietoelagen voor secundair onderwijs zullen niet meer zoals voorheen
bij het Provinciebestuur maar wel vóór het einde van het schooljaar
in de onderwijsinrichtingen kunnen bekomen worden.
De einddatum voor het indienen van de aanvragen zal voor de leer
lingen die geslaagd zijn zonder herexamen niet vóór 5 juli liggen;
voor de leerlingen die slagen met herexamen niet vóór 10 september.
Ondertussen hoeft geen enkele aanvraag te worden ingediend.
De leerlingen welke met ingang van het nieuwe schooljaar 1972-73
secundair onderwijs zullen aanvangen dienen in de school waar zij
ingeschreven worden om een aanvraagformulier te verzoeken.
De aanvragen voor studietoelagen voor hoger onderwijs moeten inge
diend worden bij de dienst voor studietoelagen van het ministerie van
nationale opvoeding en nederlandse kultuur.

BERICHT AAN DE AFGESTUDEERDE JONGEREN

De pas afgestudeerde jongeren kunnen aanspraak maken op de
werkloosheidsuitkeringen indien voldaan is aan de volgende voor
waarden:
1. studies met een volledig leerplan beëindigd hebben in een door

de staat opgerichte, erkende of gesubsidieerde instelling, ofwel
een einddiploma of eindgetuigschrift behaald hebben voor de
centrale examencommissie ofwel een leertijd doorgemaakt heb
ben in uitvoering van een erkende leerovereenkomst of in een
erkend centrum ;

2. op het ogenblik van de aanvraag de leeftijd van 25 jaar niet heb
ben bereikt;

3. tussen de datum waarop zij hun studies beëindigd hebben, hun
diploma of getuigschrift bekomen hebben, of hun leertijd beëin
digd hebben en de datum van de steunaanvraag mag niet meer
dan één jaar verlopen zijn ;
de periode van oproeping of wederoproeping onder de wapens
komt niet in aanmerking voor het berekenen van de periode van
1 jaar.

4. zij moeten voor hun aanvraag om uitkeringen, gedurende ten min
ste 75 werkdagen arbeid hebben verricht of als werkzoekende in
geschreven geweest zijn, en geen passende betrekking geweigerd
hebben;

5. het gaat hetzij om studies van de hogere secundaire cyclus, hetzij
om studies van de lagere secundaire cyclus met technische be
roepsvorming op voorwaarde dat deze laatste door het beheers
comité worden erkend als normaal voorbereidend tot de uitoefe
ning van een beroep in loondienst.

De betrokkenen hebben er dus alle belang bij zich zo spoedig moge
lijk te laten inschrijven op de « RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOOR
ZIENING », Pelikaanstraat 98, ANTWERPEN.

INNING VAN ASSIGNATIES met de vermelding cc EIGENHANDIG
TE BETALEN »

Ter inlichting van de inwoners, die zich niet persoonlijk naar het post
toor kunnen begeven voor de inning, geven we hiermede mededeling
van de te volgen procedure :
- de bedragen van bedoelde assignaties kunnen door eender welke
derde persoon ontvangen worden op het postkantoor na aftekening
door de rechthebbende en door de persoon die de som komt innen
en na voorlegging van beide identiteitskaarten.
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- Is het voor de rechthebbende niet mogelijk een derde persoon te
belasten met het innen van bedoelde assigaties (alleenwonende), dan
kan eventueel toelating gegeven worden de eigenhandig te betalen
assignaties ten huize te laten betalen door de besteller. In dit geval
dient belanghebbende ons echter een doktersattest te bezorgen
waaruit blijkt dat hij zich niet of moeilijk kan verplaatsen (ziekte, hoge
ouderdom).

VERWITTIGING AANVRAGEN PENSIOEN
Sinds meerdere jaren verwittigt onze Dienst Maatschappelijke Wer
ken al de mannen op 64 jaar en de vrouwen op 59 jaar dat de aan
vraag voor pensioen kan gebeuren één jaar voor het bereiken van de
pensioenleeftijd.
Vooral de vrouwen, die slechts een beperkt aantal jaren gewerkt heb
ben vóór hun huwelijk of in de eerste jaren na hun huwelijk, verge
ten nogal gemakkelijk de aanvraag in te dienen. Zij kunnen nochtans
recht hebben, zelfs als de echtgenoot nog werkt, ziekte- of werk
lozenvergoedingen geniet.
Ook de weduwen, die reeds een overlevingspensioen genieten, heb
ben er belang bij een aanvraag voor eigen pensioen in te dienen voor
jaren dat zij als loontrekkende of zelfstandige gewerkt hebben.

AANPLANTINGEN
Het gemeentebestuur doet zijn best om de gemeente te verfraaien
door het uitvoeren van aanplantingen: In meerdere gevallen werd
vastgesteld dat, op onverantwoorde wijze, schade werd aangebracht
zowel aan de aanplantingen als aan de bomen die werden geplant.
Wij rekenen in deze op de bescherming van de Edegemse bevolking.

DISTELBESTRIJDING
Wij vestigen de aandacht van de eigenaars en huurders van onbe
bouwde percelen grond op de bepalingen van het landelijk wetboek
van 7 oktober 1886, het kon. besluit van 10 mei 1960 en het Regents
besluit van 1 oktober 1949 inzake bestrijding van schadelijke planten,
te vernietigen niet enkel om sankties te vermijden die door hoger
vermelde bepalingen zijn voorzien doch eveneens om te beletten dat
schade wordt aangericht aan beplantingen van geburen.

A.O.W.- EN A.W.W. PENSIOENEN VOOR NEDERLANDERS
Het Consulaat-Generaal der Nederlanden te Antwerpen laat weten
dat tot 1 januari 1973 voor hier te lande woonachtige Nederlanders de
mogelijkheid is heropend om middels vrijwillige premiebeta!ing in
aanmerking te komen voor een pensioen ingevolge de Algemene
Ouderdomswet (A.O.W.) en/of de Algemene Weduwen- en Wezenwet
(A.W.W.)
Inlichtingen kunnen zo nodig worden ingewonnen ter kanselarij van
het Consulaat-Generaal der Nederlanden, Van Meterenkaai 4, Ant
werpen. Kantoren van maandag tot en met vrijdag : 10-12 uur en
14-15 uur.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA
De Burgemeester en Schepenen hadden de eer, namens de Raad en
de bevolking, beste gelukwensen over te maken aan de volgende
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echtparen, die hun 50e huwelijksverjaardag vierden :
DATUM

Huwelijk Viering
22.4.22 22.4.72

9.5.72

1.4.72

50.5.72

20.4.72

13.5.72

9.5.22

1.4.22

20.5.22

20.4.22

13.5.22

Van Hoof Josephus - Van Eynde Maria
Mortselstraat 4
Blox Maurice - Engelen Maria
Fort V straat 26
Van damme Edgardus - Van de Velde J.
Prins Boudewijnlaan 320
Hoeckx Leopold - De Kinder Theresia
Kontichstraat 11
Vanherck Eduardus - Wauters Celina,
Oude Godstraat 110
Lauwers Gustaaf - Maes Cornelia
Wilrijkstraat 191
De familie van de jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Ge
meentebestuur, dienst Secretariaat, 1e verdieping, ongeveer één
maand vóór de viering in te lichten.

GEMEENTEDIENSTEN - VERLOFMAANDEN
De dienstverzekering voorzien iedere zaterdagvoormiddag (van 9 tot
12 u.) voor het Secretariaat en de diensten van Bevolking en Burger
lijke Stand,
alsmede
- voor de technische dienst (1e en 3e zaterdag van de maand)
- voor de Ontvangerij (1e zaterdag van de maand)
wordt opgeschorst in de maanden juli en augustus.

NATIONALE FEESTDAG
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de eer U uit te
nodigen tot het bijwonen van het plechtig Te Deum, dat zal gezongen
worden op zondag 23.7.1972 te 10.45 u., na de Hoogmis, in de paro
chiale kerk van O.L. Vrouw van Lourdes, ter gelegenheid van de Na
tionale Feestdag.

GEMEENTELIJK INSTRUCTIEZWEMBAD FRANK JESPERS
Met ingang van maandag 12 juni 1972 is het instructiezwembad
toegankelijk voor het publiek :
maandag van 16 tot 20 uur
dinsdag van 16 tot 20 uur
woensdag van 14 tot 20 uur
donderdag van 17.30 tot 20 uur
vrijdag van 17 tot 20 uur
zaterdag van 10 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 17 uur
zondag van 9 tot 13 uur.
Met ingang van 1 jull 1972 en tot 31 augustus 1972 zijn de
openingsuren :
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag : van

9 tot 12.30 en van 13.30 tot 20 u.
zaterdag van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 17 u.
zondag van 9 tot 13 u.
Tarieven : Volwassenen 20 fr.- Kaarten 10 beurten 180 fr.

Kinderen - 16 j., gepensioneerden en militairen : 15 fr.
- Kaarten 10 beurten 130 fr .
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EU D EGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (verschijnt
10 maal per jaar) Nr 10 - Juli - augustus 1972.

ANDREAS VESALIUSSCHOOL
KONTICHSTRAAT 17 - EDEGEM

U ZENDT TOCH OOK UW KIND NAAR
DE SCHOOL VAN UW GEMEENTE ?

* WEGENS HAAR GUNSTIGE LIGGING in het centrum van de
gemeente, is de school gemakkelijk te bereiken en zijn verkeers
moeilijkheden uitgesloten ...* EEN SCHOOLBUS haalt de leerlingen op die te ver wonen en
brengt ze 's avonds weer thuis ...* VOLLEDIG KOSTELOOS is er het degelijk en eigentijds onder
wijs ...* HET STAATSPROGRAMMA wordt er uitgewerkt aan de hand van
moderne methodes, handboeken, bandrecorders, projectors en
een TAALLABORATORIUM ...* MOEILIJK LERENDE KINDEREN worden na klastijd speciale bij
komende, maar kosteloze, hulp verleend ...* DE FRANSE TAAL wordt er aangeleerd volgens rechtstreekse
methodes in het TAALLABORATORIUM. Aanvang vanaf het vierde
leerjaar.* AVONDSTUDIE (gratis) wordt gehouden op de volle klasdagen,
vanaf het vierde leerjaar...* LICHAMELIJKE OPVOEDING, wordt verstrekt door een bijzonder
leraar in goed ingerichte turnzaal.* ZWEMOEFENINGEN grijpen om de veertien dagen plaats in het
gemeentelijk instructiebad ...* SCHOOLREIZEN zijn kosteloos voor al de klassen ...* GEEN KOSTEN voor boeken of schoolbehoeften ...* EEN LOGOPEDISTE staat de moeilijk sprekende kinderen bij ...* DE ANDREAS VESALIUSSCHOOL is een volwaardige school met
een volwaardig onderwijs. 13 leerkrachten werken er samen aan
de opvoeding van onze Edegemse jeugd ...* UW KIND IS ER GEEN NUMMER 1 1 1
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* EEN TOEGEWIJD PERSONEEL, DAT ZICH IMMER VERDER
WENST TE BEKWAMEN, DAT ZIJN TAAK ALS EEN ROEPING
BESCHOUWT, DAT EENSGEZIND NAAR EEN RECHTZINNIGE
SAMENWERKING MET DE OUDERS STREEFT, ZORGT VOOR
DE ONTPLOOIING VAN AL DE TALENTEN DIE UW KIND
BEZIT.* HET SCHOOLRAPPORT wordt om de 14 dagen bezorgd.* HET SCHOOLBLAD verschijnt viermaal per jaar. Leven en wer
king van de school worden er in verklaard.* EEN ALGEMENE OUDERAVOND heeft plaats bij het begin van
ieder schooljaar. Een specialist licht dan een aspect inzake on
derwijs toe.* OUDERAVONDEN worden per klas gegeven.* GESPREKSDAGEN beogen een grotere samenwerking tussen
school en gezin.

k MIDDAGVERBLIJF: de kinderen kunnen onder toezicht in de
school blijven ineten en bij hun boterhammen warme koff:e
bekomen.* SPORT: krijgt een ruim aandeel in onze school : minibasketbal,
badminton, voetbal, volleybal. ..* DE WOENSDAGNAMIDDAG biedt naast de sportmogelijkheden
ook ·kans tot allerlei hobbywerkingen ; boetseren, emailleren,
verzamelingen aanleggen, knutselen, toneelspel, natuurwande
ling, enz...* GEZONDE luchtige, lichte en moderne lokalen wachten ook op
UW kind.

SCHRIJF UW KIND TIJDIG IN ...
Inschrijvings- en gespreksdagen met de directie

L. Smets, Kontichstraat 5, Edegem
Telefoon : 57 04 31

maand juli : de ganse maand - liefst op afspraak.
maand augustus : laatste week van de maand.
Herneming van de lessen : maandag, 4 september, om 9 uur.
Lestijden : van 8u30 tot 11u30 en van 13u30 tot 1€u15.
Facultatieve Franse les : van 11u30 tot 12u05.
Avondstudie: 4de leerjaar : 16u15 tot 17 uur

5 en 6 : 16u15 tot 17u15
De jeugdbrigade regelt het verkeer aan de kruispunten en over
steken 15 minuten voor klastijd.
Aan de schoolpoort regelt een leerkracht dit.
Adressen van in Edegem wonende leerkrachten :

L. Smets, Kontichstraat 5
J. Coninx, Onafhankelijkheidstraat 183
L. De Schepper, Leopold 111 lei 42
M. Goris, Zomerlei 35
R. Lemmens, Tweebunder 32
W. Van Looy, Ernest Jouretlaan 40
R. Vleminckx, R. Goossensstraat 17
C. Lucas, Prins Boudewijnlaan 390
W. Delcart, Omheiningslei 19
A. Debbaut, Boerenlegerstraat 16
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Bijvoegsel Gemeenteblad nr. 10

WOLKBREUK
Door de hevige onweders die zich over het ganse gewest
hebben voorgedaan op 19 en 21 juli zijn vele kelders onder
water gespoeld.
Zohaast het enigszins mogelijk was, na het ophouden van de
felle regens, is ons gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps be
gonnen met het uitpompen van de kelders.
Eerst en vooral moet een speciaal woord van dank geschreven
worden aan onze vrijwillige brandweer. Onze mensen hebben
tweemaal, gedurende: vele uren, gewerkt om onze bevolking zo
vlug mogelijk te helpen. Ook de groep van de Civiele Bescher
ming heeft goede hulp geboden.

Volksgezondheid.
Nadat wij kontakt haC:den opgenomen met de verantwoordelijke
dokter van de diensten van volksgezondheid voor het eventueel
ontsmetten van de ondergelopen kelders, werd ons medege
deeld dat na gewoon zuiver maken van de kelders een wasbeurt
met chlooroplossing ( javelwater) voldoende is.

Electriciteit.
Daar waar de tellers van de electriciteit onder water hebben ge
staan zal waarschijnlijk een vervanging nodig zijn.
De namen en adressen van de inwoners die door onze diensten
werden geholpen met het leegpompen van de kelders hebben
wij overgemaakt aan de electriciteitsmaatschappij.
Mogen wij diegenen, die zelf hun kelder hebben geledigd, ver
zoeken zich kenbaar te maken, of beter nog, telefonisch kontakt
op te nemen met Ebes, Hovestraat 35 te Edegem. tel. 57 19 19.

GEZIN'SRAAD
In aanwezigheid van de heer Minister Tindemans, het College
van Burgemeester en Schepenen en verschillende ambtenaren
en leden van de C.O.O. en de Gemeenteraad werd op vrijdag 21
april 1972 de Gezinsraad plechtig geïnstalleerd.
Na de verwelkoming van Mevr. Aerts-Lietaer, Schepen van So
ciale Zaken, Onderwijs en Burgerlijke Stand, sprak de heer Mi
nister de aanwezige leden van de gezinsgerichte organisaties
toe. Hij benadrukte de mogelijkheden die er geschapen worden
door het oprichten van deze raad en hoopte op een goede ver
standhouding en samenwerking met de beleidsorganen.
Na de voorstelling van de verschillende deelnemende organisa
ties door de heer Van Opstal, Voorzitter, sprak Mevr. Magiels



SPORTIVA - COMITEE
EDEGEM

WANDELMARATHON

Zaterdag 16 september 1972

Sportiva - Edegem nodigt alle dames en juffrouwen vanaf 16 jaar
uit voor een wandeltocht.

« Haal uw olympisch minimum » met een flinke wandeling door het
groen naar de gemeente Schoten.
Afstand : ± 16km in totaal.

Vertrek: vlieghaven Deurne, hoofdingang Diksmuidelaan te 14.30 u.
Ontvangst: door gemeentebestuur van Schoten in het « cultureel
centrum », Kasteel van Schoten.

Aankomst : vlieghaven Deurne rond 18 30 u.
Inschrijving vooraf door middel van onderstaand inschrijvingsfor
mulier.
Terug bezorgen voor vrijdag 8 september 1972 bij :
Mevr. Aerts-Lietaer, Schepen van Sociale Zaken, Onderwijs en Bur
gerlijke Stand te Edegem, op gemeentehuis

of
Mevr. Goossens-Luyckx, Sportiva-gangmaakster, Oude Godstraat 107,
Edegem.

X····
INSCHRIJVINGSFORMULIER

Naam en voornaam : .

Straat en nr. : .

Gemeente: ···········•··················-----

Handtekening,



Magiels de vergadering toe. Zij is als afgevaardigde van de Bond
van grote en jonge gezinnen zeker goed geplaatst om te weten
welke de noden zijn van vele gezinnen.
Ter afwisseling werden er mooie reeksen dia's vertoond door de
Heer Moeyersoms waardoor het geheel feestelijk werd omlijnd.
Het vast bureau van de gezinsraad is als volgt samengesteld :
Leden met stemrecht :
Voorzitter : Dhr. Van Opstal, Hagedoornlei 2
Ondervoorzitters : Mevr. De Cleyn-Desmijter, Prins Boudewijnl. 239

Dhr Van den Steen R., Ter Voortlaan 79
Leden : Mevr. Willemkens-Speybrouck, Drie Eikenstraat 349

Dhr. Declerck L., J. de Veusterstraat 131
Leden zonder stemrecht :
Mevr. Aerts-Lietaer, Schepen van Sociale Zaken, Onderwijs en
Burgerlijke Stand.
Dhr. Scheepers, Secretaris.
Een afgevaardigde van de C.O.O.

BEJAARDEN RAAD
Maandag 8 mei 1972 was het de beurt aan de plechtige installatie
van de bejaardenraad
In aanwezigheid van de Heer Burgemeester, de Schepenen, ver
schillende leden van de Gemeenteraad en de C.O.O. en verschillen
de hoge ambtenaren, werd deze raad geïnstalleerd.
Na een verwelkoming door Mevr. Aerts-Lietaer, Schepen va; So
ciale Zaken, Onderwijs en Burgerlijke Stand, werd door de Heer De
Roeck, voorzitter van de Bejaardenraad, de groep voorgesteld.
Elke bond van gepensioneerden was met een flinke afvaardiging
vertegenwoordigd hetgeen als bewijs mag aanzien worden dat onze
verschillende groepen wensen flink samen te werken in het voor
deel van al onze mensen van de derde leeftijd.
De Heer Tindemans, die er aan gehouden had ook deze installatie
bij te wonen, gaf enkele nuttige toelichtingen aangaande het beleid
op nationaal vlak voor de bejaarden. Hij beklemtoonde dat alles in
het werk gesteld wordt om onze gepensioneerden in de mogelijk
heid te stellen een gelukkige en welverdiende rust te genieten.
Het vast bureau van de bejaardenraad is als volgt samengesteld :
Voorzitter : Dhr. De Roeck.
Ondervoorzitters : Mevr. De Keulenaar

Dhr. Willemkens
Mevr. Aerts-Lietaer, Schepen van Sociale Zaken, Onderwijs en
Burgerlijk Stand.
Secretaris : Dhr. W. Deckx.

REISPASSEN
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ons het volgende mede
gedeeld : Reizigers die zich naar Spanje begeven kunnen dit vanaf
27 juli doen op vertoon van de gewone identiteitskaart. Er is dan
geen reispas meer vereist indien het verblijf niet langer dan drie
maanden duurt.
Kinderen die nog geen identiteitskaart bezitten, kunnen indien ze
vergezeld zijn van hun ouders op vertoon van hun eenzelvigheids
kaartje zonder foto het land binnen.
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lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (verschijnt
10 maal per jaar) Nr. 11 september-oktober 1972

GEMEENTERAADSZITTING VAN 14 SEPTEMBER 1972
De gemeenterekening djr. 1971 werd goedgekeurd met volgende
bedragen :
Gewone dier.c?
Ontvangsten C4.576.759
Uitgaven 62.185.402

Saldo 32.391.357
Buien.gewone dienst
Ontvangsten 40.270.551
Uitgaven 29.211.467

aldo 11.059.084
Hrdalleringswerken aan voetpaden in verschillende straten van
de gemeente werden toegewezen mits 89 fr./m2.
De herziening van het bijzonder plan van aanleg nr. 2 Terelst,
werd vcorloig aangenomen en zal aan het openbaar onderzoek
onderworpen werden. ·
De nodige gronden tot verbreding van de Terelststraat zullen aan
gekocht worden tegen de globale prijs van 2.849.235 fr.
In de Jan Verbertlei wordt een grond van 4.818 m2 aangekocht
voer de aanleg van een sportterrein.
500 plooistoelen worden aangekocht voor gebruik bij feestelijk
heden, aan de totale prijs van 108.147 fr.
Voor het nieuw administratief gebouw worden houten meubelen
aangekocht voor een bedrag van 128.325 fr., BTW inbegrepen.
Voer de administratie wordt een offsetmachine en bijhorigheden
aangekocht mits 150.000 fr., BTW inbegrepen.
De beslissing van de C.O.O., houdende goedkeuring van het las
tenboek voor aankoop van een afvalverbrandingsoven, wordt gun
stig geadviseerd.

EDEGEMSE CONCERTEN - 3e FEEERIEK BASILIEKCONCERT
Het 3e FEEËRIEK BASILIEKCONCERT dat op vrijdag 20 oktober e.k.
te 20.30 u. zal plaats hebben in de O.-L.-Vrouw-van-Lourdeskerk te
Edegem zal weerom een grandioze uitvoering verzekeren, een volle
kerk tevreden mensen maken.
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Zonder enige reserve, zonder aarzeling kunnen we deze derde pro
duktie van Theo Mertens als een merkwaardige en originele concert
avond bestempelen.
Het programma omvat werken van W.A. Mozart, Henri Tomasi, Béla
Bartok, Bozza, Katchaturian, Elgar e.a.
Over de kwaliteiten van orkest en koor kan alvast geen twijfel bestaan.
Het Koperensemble Theo Mertens blijft nog altijd één der voor
naemste ensembles in dit genre in ons land. Het werd sinds zijn ont
staanperiode door Theo Mertens gekneed en tot een hoge graad van
perfektie opgevoerd. Het bevat enig mooi fraserende individualisten
met een opvallende distinctie en tevens briljante solisten.
Theo Mertens speelt meesterlijk met de enorme ruimte van de «ba
siliek » en weet om 't even welke partituur een groots dynamisch
reliëf te verlenen. Mertens bezit een slagtechniek waardoor hij elk
detail weet los te maken, zelfs in de meest overladen passages blijft
de totaalklank transparant. Zijn directie straalt autoriteit af, hij heeft
een duidelijke greep op de structuur van het werk.
Het Radioschoolkoor de Krekeltjes beschikt over ongewone frisse,
jonge stemmen, en hoewel niet professioneel, blijken zij eveneens
vc!maakt gekneed, in staat om de subtiele eisen van de dirigente
Hilde Poppe in klank om te zetten.
De gitariste Godelieve Monden is de revelatie van het derde cultureel
gebeuren te Edegem. Haar onbetwistbare virtuositeit zal de luisteraar
boeiend in haar greep houden. Zij zal een persoonlijk en onvergete
lijk karakter aan dit concert geven.
We zijn de eersten om te erkennen dat de muziek, de meest abstrakte
van alle kunsten, veeleer verstikt wordt dan verduidelijkt door toe
voeging van pikturale of literaire elementen, die of de aandacht van
de muziek afleiden, of de betekenis ervan vervalsen. Nochtans, de
bindteksten van Toon Brouwers en de choreografie van Monique
Steens met Dansa Ritmica zijn in het minst geen hinderlijke elemen
ten, integendeel ze zijn een volwassen exponent van het hele ge
beuren op het plateau. Tot het uiterste doorgedreven stilering, psy
chologisch gefundeerde personenregie, tot in de kleinste details be
studeerde bewegingsleer is het choreografische werk van Monique
Steens. Haar geniale produkties op dat gebied betekenen telkens
een maatstaf voor verdere opvoeringen.
De bindteksten uit « de Profeet» door Toon Brouwers zijn geen tijd
opvullend toemaatje, maar een verademende creatieve communicatie
tussen voordrager en luisteraar.
Lichtregie is een gevaarlijk, riskant beroep, vooral in een ruimte waar
weinig architecturale bijzonderheden te bespeuren zijn. Paul Celis
haalt er de meest voordelige zaak uit door een tot in de kleinste
details bestudeerde belichting af te stemmen op een gepast kleur
effekt.
Reeds twee uitvoeringen die uitgegroeid zijn tot onvergetelijke er
varingen, geven telkens weer stof tot denken en zoeken naar nieuwe
onuitwisbare indrukken op het muzikaal geheugen.
Het DERDE FEEËRIEK BASILIEKCONCERT is het zuiver produkt van
dit zoeken.
Inlichtingen en kaarten kunnen bekomen worden op het gemeente
sekretariaat van Edegem telefoon nr. 03/57.01.18 of bij Mevr. Van
Duynslaeger, Strijdersstraat 75 te Edegem - telefoon 03/57.00.49 en
bij de heer Frans Daelemans, Drie Eikenstraat 80 te Edegem te
lefoon 03/57.33.91.
Toegang : 100 fr. Gepensioneerden en jongeren : 70 fr.
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SPORTBIENNALE '72
Sportiva - Edegem
In het kader van de Sportbiënnale '72 richten we een omni-sportdag
voor mindervalieden in.
Deze gaat door op zondag 15 oktober van 14 tot 18 u. in het O.L.V.
van Lourdescollege en het lokaal der gehandicapte jongeren, Rom
baut Keldermansstraat en Rogier van der Weydenstraat Edegem.
Onze bedoeling is met de welwillende medewerking van B.L.O.S.O.
-sport voor mindervalieden kenbaar te maken en volgende sporten
te laten beoefenen door valieden en mindervalieden : tafeltennis
volleybal (verschillende soorten) fit-o-meter slalom basket
bal.
Daarbij voorzien we een wandeling op de buitenring van Fort V voor
gehandicapten met of zonder rolstoel, onder leiding van Sportiva
dames.
We wensen er iedereen bij te betrekken om zo de mogelijkheden van
a!len te testen. Daarom zullen enkele mensen die er vertrouwd mee
zijn leiding nemen, en als U zin hebt mee te doen zijn we daar heel
blij mee.
Komt U alleen maar om hen aan te moedigen door uw aanwezigheid,
om er een echt sportief feest van te maken, dan verheugt ons dit
evenzeer. Onze dames zullen U wegwijs maken.
Tegelijkertijd gaat er in dezelfde bouw een colloquium door over
sport voor mindervalieden, dat toegankelijk is voor alle geinteres
serden.
We durven U deze dag warm aanbevelen ook als U aan de sportieve
prestatie niet kan deelnemen. Het zal voor ons een aanmoediging
zijn om op deze weg verder te zoeken.
Gelieve voor de goede orde dringend onderstaande strook in te vul
len.
Wij zouden wel graag weten of U zinnens is te komen om een klein
beetje te kunnen voorzien wat we nodig hebben om U op een aan
gename manier te kunnen ontvangen.
Inschrijven bij :
Mevr. Aerts, Cronckenroystraat 24, Edegem - Tel. 49.65.08
Mevr. Goossens, Oude Godstraat 107, Edegem - Tel. 57.07.32

Naam mindervaliede

Adres
Wordt begeleid door valiede persoon (personen)

Naam

Adres

Kunt U op eigen kracht komen of hebt U eigen vervoer ?
Wenst U gehaald te worden ?
Hebt U een wagentje ?
Hebt U een wagentje van ons nodig ?

3
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BERICHT AAN DE BEVOLKING

Aandacht!

Met ingang van 23/10/1972 wordt het nieuw opgericht administratief
gebouw, Kontichstraat 19, gelegen naast het Politiebureel, definitief
opengesteld voor het publiek.

Daardoor worden de diensten die momenteel gevestigd zijn op het
Gemeentehuis vanaf deze datum hierin ondergebracht, t.w. :

- gelijkvloers : BEVOLKINGSDIENST, tel. 57.08.35.

1e verdiep : KABINET SCHEPENEN EN TAALLABO.

2e verdiep : KABINET BURGEMEESTER, tel. 57.37.67.
SECRETARIAAT, tel. 57.01.18.

We vestigen de aandacht van de inwoners op het feit dat de lift van
dit nieuwe administratief gebouw ten dienste is van het publiek.
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GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JUNI 1972
Het politiereglement op de openbare markt, gehouden elke dins

dagmorgen van 7 tot 13 u. op het gemeenteplein, wordt vastgesteld.
Het eenvormig plaatsrecht op de openbare markt wordt vastge

steld op 40 fr. per week en per standplaats van 3 lopende meter of
op 130 fr . per maand.

De retributie voor afgifte van fotocopijen van bouwvoorschriften
en gedeeltelijke afdrukken van bijzondere plannen van aanleg wordt
vastgesteld op 15 fr. per blad dinformaat of op 250 fr. voor de vol
ledige afdruk van een plan van aanleg.
- De statuten voor de gemeentelijke sportraad worden vastgesteld.

Van de C.0.0. werden volgende beslissingen gunstig geadviseerd
of goedgekeurd : de onderhoudswerken voor de tuin rond Immacu
lata en een lastenboek tot aankoop van een vaatafwasmachine.
- Na prijsvraag werd het uitvoeren van verbeteringswerken in de
Fort V straat toegewezen aan de firma Ed. De Raeymaecker mits
de prijs van 243.832 fr., BTW inbegrepen.

Het onteigeningsplan Oude Godstraat wordt bepaald goedge
keurd.

Voor het nieuw administratief gebouw Kontichstraat 19 worden
na prijskamp-aanbesteding volgende beslissingen getroffen :
a) toewijzing van een lot houten meubelen mits de prijs van

284.320 fr.
b) toewijzing van een lot stalen meubelen mits de prijs van

244.414 fr.
c) toewijzing van een nieuwe telefooninstallatie mits de prijs van

246.706 fr.
d) toewijzing van de meubilering van het taallabo mits de prijs van

74.747 fr.
Al deze prijzen BTW inbegrepen.

Het onderhoud van de beplantingen en grasperken wordt toever
trouwd na openbare aanbesteding aan de firma Dethoor mits de
prijs van 406.182 fr.
- De reinigingsdienstwagen wordt uitgerust met eeri hydraulisch
kipsysteem voor het laden van containers, mits een biedingsprijs
van 210.040 fr. BTW inbegrepen.

[n overleg met de gemeenten Hove, Kontich en Reet, wordt een
radartoestel voor snelheidscontrole aangekocht mits de prijs van
1825 dollar.
El1ke gemeente zal in de aankoopsom en de latere onderhoudskosten
tussen komen pro-rata van het bevolkingscijfer. Het toestel wordt
ter beschikking gesteld van de politiekorpsen eveneens pro-rata
van het bevolkingscijfer.
- De nieuwe politiewagen wordt uitgerust met een radiotelefoon.
De prijs hiervan bedraagt 73.744 fr. + BTW.

Schilderwerken in de gemeentelijke jongensschool worden toe
gewezen voor een bedrag van 246.807 fr. BTW inbegrepen, volgens
een lastenkohier opgemaakt door de gemeentelijke technische
dienst.
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lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (verschijnt
10 maal per jaar) Nr. 12 oktober-november 1972

EDEGEM 800 JAAR - MEN ZEGGE HET MET EEN BLOEM
Zoals U allen wel reeds weet vieren wij in 1973 het 800-jarig bestaan
van EDEGEM.
Dit zal gebeuren met de nodige luister.
Reeds nu zijn wij bezig aan de voorbereiding, en wij dachten het
nuttig ook onze bevolking nu reeds aan te sporen cm mee te vieren.
Inderdad, voortuintjes, vensterbanken e.d. zouden volgnd jaar aan
de voorbijgngers moten bewijzen a! wij feestvieren.
Wij denken can en prijskamp « Het mooiste voortuintje », « De
mooist bebloemde straat » of iets dergelijks.
Orn iedreen kansen te geven vragcn wij nu recds uw aandacht en
inzet.
Bloembollen en heesters dienen nu rceds geplnt om volgend voor
jaar cen mooi resultaat te geven.
Le'en wij allen ons best doen om or.ze gem€nie ng mooier en aan
gzn:mer te maken tot vreugde van al:an.
Schconheid en netheid stemt iedercn goedgezind en soort aan tot
nevo.ging.
LFE·MIL!EU - LUCHT;ERONTRE;GING DOOn
VERWARMINGSINSTALLATIES
Bij het begin van het koude jaargetijde kunn:::n we telkens vaststellen
dat de lucht in onze wocnwijken, vooral 's morgens, word: bezoedeld
door gzssen, voortkomend ven verwarmingsinstallaties die gestookt
wc;den mst prcdukten op basis ven aardoiie. De geproduceerde
ga3sen zijn vooral te wijten aan slecht afgeste'de branders en niet
gereinigde schoorstenen.
Deze gassen hebben, naast het gevaar voor ontploffing:::n en brand
dat zij kunnen veroorzaken, een hinderende en nadelige invloed op
ons leefmilieu.
Wij doen dan ook een dringend beroep op uw ver:::ntwoordelijkheids
gevoel, en verzoeken U alle mogelijke maatregelen te nemen tot
voorkoming van deze storende nadelen, die een gezonde omgeving
tijdens het koude jaargetijde ongenietbaar maken.
HERDALLEREN VAN VOETPADEN
De aannemer door ons aangesteld voor het herdalleren van de voet
paden is verplicht bij het afwerken van de herlegde gedeelten, een
laagje zand hierop aan te brengen. Dit moet dienen om bij regenval,
of mits inbrengen met de borstel, de voegen tussen de tegels totaal
te vullen, zodat geen tegels kunnen loskomen.
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Wij begrijpen dat zulks vervelend kan zijn voor de bewoners, en vra
gen een weinig geduld met dit schijnbaar overtollige zand.
Uzelf kan echter bijdragen tot een versnelling van het procédé door
enige dagen na elkaar heen en weer over de tegels te keren, zodat
bij de minste regenval alle voegen zullen gedicht zijn.
Met onze dank voor uw begrip en medewerking, hopen wij dat een
goed voetpad tot uw tevredenheid mag bijdragen.

COLLECTOR KLEINE STRUISBEEK
Het gedeelte van de open Struisbeek, vanaf de gesloten riolering
aan de autoweg E1O, punt Eugenio Pacellilaan, tot over de Boomse
steenweg, op het grondgebied van Wilrijk, zal gedubbeld worden met
een grote collector die al de afvalwaters van de gemeenten Mortsel,
Edegem en gedeeltelijk Wilrijk, rechtstreeks zal afvoeren naar het
ontworpen zuiveringsstation voor afvalwaters. De open Struisbeek
zal blijven bestaan, maar nu als reservoir voor de zuivere oppervlak
tewaters van het gebied tussen de autostrade en de Boomse steen
weg.
Als rechtstreeks gevolg van deze grote werken kan men terecht ver
wachten, een uitsluiting van waterlast in de woongebieden van Mort
sel en Edegem, door een rechtstreekse en onbelemmerde ontlasting
van het rioolstelsel.
De vergadering gehouden op 13 september door de betrokken ge
meentebesturen samen met het Provinciebestuur, alsmede de be
loofde toelage vanwege het Ministerie van Volksgezondheid, laten
ons toe voorop te stellen dat deze noodzakelijke werken in 1973
kunnen uitgevoerd worden.

VERBINDING PARKLAAN MET DONK (ACHTER HET FORT V)
De onteigeningsplans voor het uitvoeren van deze verbinding zijn
goedgekeurd in de Gemeenteraad van 1.6.72.
De bedoeling van het Bestuur bestaat er in de Parklaan vanaf het
Kerkplein tot aan Rubenspark met rijbaan en voetpad door te trekken,
evenals de riolering en verlichting.
Vanaf Rubenspark tot aan Donk wordt een voetpad in cementtegels
voorzien, een ruim fietspad en een beplanting met bomen, alsmede
voldoende verlichting.
Zo wordt het mogelijk voor wandelaars en fietsers, met uitsluiting
van alle motorverkeer op een rustige en veilige manier deze twee
delen van Edegem te bereiken.

GEMEENTELIJKE SCHOOL ANDREAS VESALIUS
Op 4 september gingen onze schooldeuren wijd open, en wij waren
blij 292 leerlingen te mogen inschrijven.
Dit cijfer betekent een winst van 28 leerlingen, wat met zich brengt
dat wij in de mogelijkheid zijn ook het zesde studiejaar te ontdub
belen.
Wij hebben nu voor elk studiejaar parallelle klassen. Dat schenkt
onze leerkrachten de mogelijkheid alle leerlingen goed te volgen.
Ons talenpracticum is nu ondergebracht in het nieuw gebouw, in een
mooi en modern lokaal met aangepaste tafels en stoelen en moge
lijkheid tot dia-projektie e.a.
Wij wensen ouders, leerkrachten en leerlingen veel succes voor het
schooljaar 1972-73.

ZWEMMEN
Een groot gedeelte van onze Edegemse scholieren komt nu regel
matig naar ons instructiezwembad.
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• Het is werkelijk een plezier om de kinderen te zien plonzen in het
water. Zij krijgen er zwemles onder de bevoegde leiding van onze
zwemmeesters, en langzaam maar zeker krijgen wij een groep spor
tieve jongeren die geen watervrees meer hebben.
De prijs van een inkomticket per leerling bedraagt 7 fr. voor een
zwembeurt indien zij in klasverband komen zwemmen, of 200 fr.
per klas maximum, instructie inbegrepen.
Vrij zwemmen kost 20 fr. voor volwassenen, 15 fr. voor kinderen be
neden de 16 jaar, gepensioneerden en militairen, terwijl de abonne
menten voor 10 beurten te verkrijgen zijn aan de respektieve prijzen
van 180 en 130 fr.
U kan zich laten inschrijven voor zwemlessen in het zwembad : Tel.
57.03.54.
In de gemeenteraad van 1 juni j.l. werd het princiep voor een groot
zwembad (25 x 16,60 m) goedgekeurd.
Zodra de nodige toelatingen van de bevoegde ministeries verkregen
zijn, zal ook dit zwembad werkelijkheid worden.
LOGOPEDISTE
Onze vroegere logopediste Juf. De Brandere is in het huwelijk ge
treden, en zal niet meer verder werken in onze scholen.
Wij hebben nu kontakt gelegd met een nieuwe leerkracht om in de
maand oktober te starten met de logopedie in de verschillende scho
len van de gemeente.
De ouders worden verzocht in te gaan op de suggesties van de logo
pediste en eventueel met haar kontakt op te nemen voor de behan
deling van hun kindje. Soms hebben de kinderen slechts lichte
spraakmoeilijkheden; enkele maanden oefening kunnen snel hieraan
verhelpen en deze kinderen terug in staat stellen hun eigen taal terug
vlot en zuiver te gebruiken.
Indien gewenst, kan U steeds kontakt opnemen met de respectieve
lijke scholen of met Mevr. L. Aerts-Lietaer, Schepen van Sociale Za
ken, Ondewijs en Burgerlijke Stand, elke voormiddag van 10 tot 12 u.
in het administratief gebouw, Kontichstraat 19, tel. 57.01.18.
GEMEENTEREKENINGEN 1971 SLUITEN MET BATIG SALDO - EEN
VERDERE GARANTIE VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN ONS
TOEKOMSTIG INVESTERINGSPROGRAMMA ZONDER BELASTING
VERHOGING 
1. In zitting van 14 september 1972 hechtte de gemeenteraad haar
goedkeuring aan de rekeningen over het werkjaar 1971.

a. Voor de gewone dienst, die de jaarlijkse inkomsten en uitgaven
inhoudt, heeft de ontvanger vastgesteld :
- dat wij mochten ontvangen 99.678.618 Bf
- dat wij dienden uit te geven 64.805.198 Bf

- dit resulteert in een batig saldo 34.873.420 Bf
b. Voor de buitengewone dienst, waarmede wij onze grote inkom

sten en uitgaven voor investeringen e.d. wensen te verduidelijken,
kwamen wij tot

de vastgestelde ontvangsten van 46.243.467 Bf
de: vastgestelde uitgave van 45.384.221 Bf

dit geeft een batig saldo van
c. Per 1 januari 1972 vertrokken

batig saldo van

859.246 Bf
wij dus met een te verwachten

34.873.420 Bf
859.246 Bf

(gewone dienst)
(buitengewone dienst)

Totaal Reserve 35.732.666 Bf
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d. Over het geheel van onze rekeningen 1971 had de ontvanger
reeds inningen gedaan voor 145.900.670 'Bf
reeds betalingen verricht voor 99.578.728 Bf

dit maakt dat wij einde 1971 46.321.942 Bf
in kas en op de bankrekeningen hadden.
ll. Van waar komt deze reserve?
Uiteraard kunnen wij nagaan dat deze gelden t.o.v. de begroting 1971
meer-inkomsten of minder-uitgaven betekenen.
a. de gewone dienst
De meer-inkomst in de gewone dienst bedraagt ongeveer 20.810.000
Bf.Deze zijn te splitsen in ong. 15.180.000 Bf méér-ontvangst van de
werkjaren vóór 1971 en circa 5.630.000 Bf méér-ontvangst in het werk
jaar 1971 zelf.
Het leeuwenaandeel van deze bedragen zijn staatsbetoelagingen
(Fondsen) die onlangs werden verhoogd, in functie van de groei van
onze gemeente, doch die ons slechts in de loop van 1971 officiêel
werden kenbaar gemaakt en bijgevolg dan pas mochten ingeschreven
worden.
De méér-inkomsten voor het werkjaar 1971 behelzen eveneens ong.
3.000.000 Bf belastingen die in de loop van 1971 werden vastgesteld
als gevolg van toegenomen investeringen, en derhalve niet konden
meegerekend worden bij het opmaken van de begroting.
De minder-uitgaven bedroegen 15.040.000 Bf t.o.v. de begroting.
Het gaat hier om uitgaven die niet zijn gebeurd in het werkjear 1971,
maar om opportuniteitsredenen toch werden ingeschreven.
Deze uitgaven bestonden uit :

nieuwe leninglasten ong. 10.000.000 Bf
exploitatiekosten voor
nieuwe investeringen
(personeel en werkingskosten) 4.000.000 Bf
diversen 1.040.000 Bf

15.040.000 Bf
Deze fondsen dienden in 1971 in de begroting voorzien te worden,
omdé'.t mogelijke investeringen of grondaankopen in dat jaar hadden
kunnen plaatsgrijpen (vb. aankoop en inrichting van de gronden
Fort V).
Gezien deze gronden echter in 1971 nog niet werden vrijgegeven,
of zich geen geschikte gelegenheid voor aankoop of verwerving voor
deed, verschijnen deze niet gedane uitgaven terug als besparing op
het werkjaar 1971.
Een gelijkaardige redenering· geldt voor de exploitatiekosten.
Samengevat geven deze afwijkingen t.o.v. de begroting in gewone
dienst dus
Meer-inkomsten 20.810.000 Bf
Minder-uitgaven 15.040.000 Bf

Subtotaal
Schuldvorderingsstaat
(staat niet in begroting)

Saldo in begroting 1971

35.850.000 Bf
-1.610.000 Bf

34.240.000 Bf
630.000 Bt

Batig saldo in rechten 34.870.000 Bf
b. de buitengewone dienst
Het overschot op de B.D. bestaat voor 800.000 Bf uit buitengewone
staatsbetoelagingen diewij nog te verwachten hebben, betaalbaar in
vier jaarlijkse schijven van 200.000 Bf.
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III. Waarom deze reserve van 35.000.000 Bf? ·.
Het is de betrachting van onze gemeentebestuurders om de bevolking
zo veel mogelijk tegemoet te komen in haar noden, behoeften en
wensen wat betreft gemeenschapsaccomodatie. Een van de voor
naamste noden op het ogenblik is voorzeker een degelijk socio-cul
turele infrastructuur.
In haar beleid trácht het gemeentebestuur derhalve de nodige acco
modaties te plannen :

groene zones, parken, pleinen, wandelwegen voor jong en oud
sportinfrastructuur, zwembad, sporthall, speelterreinen
recreatieterreinen, evenwichtig over de gemeente verspreid
cultureel centrum, feestzaal en vergaderlokalen...

Wil het gemeentebestuur deze voorzieningen effectief verwezenlijkt
zien, dan moet zij ook over de financiële middelen hierover beschik
ken.
Eet bepalen van de financieringswijze van deze investeringen maakt
het voorwerp uit van een financiële programmatie.
Onze normale financieringsbron voor buitengewone uitgaven zijn le
ningen. Gezien echter de beperktheid van ons leenvermogen dienen
wij het resterende gedeelte bij te passen met eigen middelen en re
serves van de vorige jaren, hetgeen wij nu kunnen.
Zodoende kunnen wij toch de wensen van de bevolking beantwoor
den zender belastingverhoging te moeten overwegen.

Daarom toch de voorziene socio-culturele infrastructuur'
Daarom 35.000.000 Bf reserve in de rekening 1971'
Daarom geen belastingverhoging'
Daarom ~Edegem, waar het goed is om wonen".

KENNEN WIJ DE WEGCODE ?
Een nieuw schooljaar is begonnen. Onze zo vertrouwde jeugdver
keersbrigadiertjes, an wie wij vrceger reeds bij meerdere gelegen
heden een lof- en dankwoord hebben gewijd, zijn terug in de weer
om op iedere schooldag, zich ten dienste te stellen van hun mede
lceringen.
Wij menen het gepast om nu ook eens alle weggebruikers te bedan
ken, voor de wijze, waarmede ze in het verkeer steeds blijk hebben
gegeven van waardering voor het optreden van deze kinderen, en
daarbij ten titel van informatie nogmaals hun aandacht te vestigen
op enkele voor hen bestemde verkeersvoorschriften, in verband met
de schooljeugd, zoals :

Het verbod te breken door een groep scholieren in rijen, verge
zeld door een leider of die de rijbaan oversteekt onder toezicht
van een jeugdverkeersbrigade.
Het gevaarsteken nr. 13: « Plaats waar speciaal veel kinderen
komen » (Driehoek met silhouette van twee kinderen).
Het matigen van de snelheid bij het voorbijrijden van een autocar,
autobus of trolleybus, stilstaande om reizigers in- of uit te laten
stappen en het BIJZONDER VOORZICHTIG ZIJN wanneer het om
een schoolbus gaat, voorzien van het gevaarsteken nr. 13.
De verplichte geringe snelheid bij 't voorbijrijden van een spoor
voertuig, om dezelfde reden stilstaande, hetzij links of hetzij
rechts. Wanneer langs de zijde voorbijgereden wordt waar de
reizigers in- of uitstappen en indien er geen stoep is, moet hen
de gelegenheid gelaten worden het voertuig, het trottoir of de
berm te bereiken. Zo nodig moet gestopt worden.
De verplichting tot stoppen voor fietsers en bromfietsers, bij bus
of tramhalte langs een rijwielpad gelegen, om in- of uitstappen
der reizigers mogelijk te maken.
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Daarenboven zegt de wet: « Elke bestuurder is er toe gehouden
bijzonder voorzichtig te zijn ten aanzien van kinderen, oude heden
of gebrekkigen, inzonderheid blinden met witte stok ».

Verder, zullen de inwoners van onze gemeente reeds gemerkt hebben,
dat met het oog op de veiligheid van de kinderen en de voetgangers
in 't algemeen, de cc oversteekplaatsen voor voetgangers », voor
iedereen duidelijk zichtbaar in een vernieuwde kleur werden gezet.
Welnu VOETGANGERS, de wegcode verplicht U er gebruik van te
maken, wanneer dichtbij zulke doorgang is en zo U de rijbaan wil
oversteken.

DOCH OPGELET ! U HEBT GEEN VOLSTREKTE PRIORITEIT!
BESTUURDERS VAN MOTORVOERTUIGEN EN FIETSEN, OPGELET !
Art. 26/4 : Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd

persoon, noch door verkeerslichten geregeld wordt, maar waar
een oversteekplaats voor voetgangers bestaat, mag de bestuur
der deze slechts naderen met matige snelheid ten einde de
voetgangers die er zich op bevinden niet in gevaar te brengen
en ze niet te hinderen wanneer ze het oversteken van de rij
baan met een normale gang beëindigen. Zo nodig moet hij
stoppen om ze te laten doorgaan ».

(Lees met nadruk cc bevinden ».)
Art. 26/5 : Het inhalen van een voertuig dat een oversteekplaats voor

voetgangers nadert of er voor stopt, mag slechts met voldoende
matige snelheid gebeuren, zodat de bestuurder kan stoppen
voor een voetganger die zi,ch op de oversteekplaats bevindt en
die hij niet zou hebben kunnen bemerken ».

BESLUIT : Met fris gekleurde oversteekplaatsen voor de voetgangers
op onze rijbanen en met de voorschriften van de wegcode in
de hoofden van de bestuurders en de voetgangers hopen wij
op dit stuk gebeurlijk verkeersongevallen te helpen voorkomen.

DE ZICHTBAARHEID VAN DE WEGGEBRUIKERS
Gedurende de periode van 1 oktober tot 15 december 1972 zal de
door de Regering gevoerde campagne voor wegveiligheid in het teken
staan van de cc zichtbaarheid van de weggebruikers », niet alleen deze
van de voertuigen, maar ook die van de voetgangers en van de fiet
sers.
Voor wat de voertuigen, de bromfietsen en de fietsen betreft, zal de
aktie vooral worden gericht op het gebruik van de lichten en op de
staat van de verlichting. Het is immers nog steeds zo dat het verkeerd
gebruiken en ook de slechte staat van de lichten oorzaken zijn van
zeer zware verkeersongevallen. Tal van bestuurders verwaarlozen
het verlichtingssysteem van hun voertuig, bromfiets of fiets regelmatig
te laten nazien.
De aktie zal op een tweeledig vlak worden gevoerd, namelijk :
1. een preventieve fase van 1 tot 20 oktober 1972: de gemeentelijke

en landelijke politiediensten zullen de bestuurders van voertuigen,
bromfietsen en fietsen, waarvan de verlichting onvoldoende of de
lichten defect of slecht afgesteld zijn, er toe aanzetten onmiddellijk
de nodige herstellingen te laten uitvoeren.

2. een repressieve fase vanaf 21 oktober 1972 : de politiediensten
zullen een toezicht houden op de stipte naleving door de wegge
bruikers van de beschikkingen van de artikelen 41 tot en met 43bis
en 75 tot en met 82, van het verkeersreglement, die respectievelijk
betrekking hebben op het gebruik van de lichten en op de mid
delen voor het verlichten en het signaleren van de voertuigen.

RATTENBESTRIJDING
Bij besluit van 18 april 1972 van de heer Gouverneur der Provincie
.A.ntwerpen dient eenieder, die de aanwezigheid van ratten vaststelt
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op zijn eigendom, tijdens de perioden maart-mei en oktober-december
over te gaan tot een efficiënte bestrijding van dit ongedierte.
Op de niet-naleving zijn straffen voorzien, terwijl bovendien, op kos
ten van de overtreder, ambtshalve het nodige kan gedaan worden.
Wij herinneren eraan dat ook buiten voormelde perioden door het
gemeentebestuur strooipoeder voor ratten- en muizenbestrijding ter
beschikking gesteld wordt. Het kan bekomen worden op het Politie
bureel, Kontichstraat 17.
NIEUWE PENSIOENREGELING VOOR ZELFSTANDIGEN
De wet van 12 juli 1972 maakt het thans mogelijk dat de zelfstandigen,
vanaf 1 juli 1972 een pensioen kunnen genieten, zonder onderzoek
naar de bestaansmiddelen, voor de jaren gepresteerd vanaf 1957.
In sommige gevallen is een aanvraag om herziening noodzakelijk.
Moeten GEEN aanvraag om herziening indienen, omdat hun geval
ambtshalve wordt herzien :
1. Diegenen, die een volledig pensioen als zelfstandige genieten.
2. Diegenen, die een verminderd pensioen als zelfstandige genieten

wegens te hoge bestaansmiddelen (of wegens vreemde nationali
teit).

3. Diegenen, waarvan het pensioendossier op dit ogenblik nog in
behandeling is.

Moeten WEL een aanvraag om herziening indienen en vóór 1 april
1973 om te kunnen genieten met terugwerkende kracht tot 1 juli 1972:
1. Diegenen, die vroeger een aanvraag hebben ingediend maar die

een weigering ontvingen wegens te hoge bestaansmiddelen.
2. Diegenen, die nooit een aanvraag hebben ingediend omdat zij

toch overtuigd waren niet te kunnen genieten.
Voor deze aanvragen of voor inlichtingen kan men zich aanbieden
op de Bevolkingsdienst, de eerste vijf dagen van de week tussen
9 en 12 u. Gelieve al de bescheiden die men in het bezit heeft be
treffende eventuele pensioenstortingen en/of pensioennotificaties me
de te brengen.
GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA
De Burgemeester en Schepenen hadden de eer, namens de Raad
en de bevolking, volgende echtparen geluk te wensen voor de vie
ring van hun 50e huwelijksverjaardag :

26.8.72

Viering
5.8.72

14.10.72

26.8.22

DATUM
Huwelijk
28.6.22Van Looy Simon - Verwimp Dimphna

Laureysstraat 38
Van Brussel Victor - Van Acker Anna
Boniverlei 41
Moens Andreas - Van Gompel Carolina 14.10.22
Rubenspark Prins Boudewijlaan 329, appart. 7/11
De familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Ge
meentebestuur, dienst Secretariaat, ongeveer één maand vóór de
viering in te lichten.

GEVONDEN VOORWERPEN
Terug te verkrijgen bij de politiediensten te Edegem :

Jongensfietsje, blauwe kleur, merk Liberta
zilverkleurig jongensfietsje, merk Super-Sport

OPENBARE BETREKKING
Een betrekking van schoonmaakster in tijdelijk verband - halve dag
taak - voor het Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, is te bege
ven. Inlichtingen op het Gemeentesecretariaat - tel. 57.01.18.
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Plaatsbespreking : gemeentehuis - tel: 57.01.18

clem van duyslaeger, strijdersstraat 75 edegem - tel: 57.00.49
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EDEGEM

Inlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (verschi_int
10 maal per jaar) nr 13 december 1972

GEMEENTEPAADSZTTING VAN 26 OKT0ER 1972.
Een politiereglement wordt goedgekeurd wcardcor alle verkeer

ven voertuigen verboden is op het Korfbalterrein, gelegen aan de
achterzijde van de Parklan, D'Heldtlaan, Pastoor Moonslaan en
Vesting!an.

Het uitvoeren vcn vcrhardingswerken in de Terelststrat en W.
Kerrickxs.'raat wordt toegewezen aan de firma Albaco, mits de bie
dingsprijs van 415:939 fr., BTW inbegrepen.
- Ten zuiden van Romeinse Put op Buizegem, en gelegen juist ach
ter de bestaande spe!pleinen, wordt een terrein van 1 Ha 88 a 96 ca
aangkcch! voor verdere uitbreiding van spee!terreinen en aan.'eg
groene zone.

Langsheen da Boniverlei tegen de Hagedocrnlei wordt een per
ccel voorgrond aangekocht cm de aanleg van de voetpaden moge
lijk te mken.
- In de vorige zitting van 14.9.71 werd reeds een terrein van
4.818 m2, gelegen langsheen de Jan Verbertlei, aangekocht voor aan
leg van sportvelden. Thans wordt beslist de naastliggende gronden
(huidig voetbalveld) met een oppervlakte van 2 ha 36 a en 58 ca aan
te kopen van de Commissie vzn Openbare Onderstand, alsmede de
aanpalende achtergronden met een oppervlakte van 3.648 m2.
De totale cppervlakte voor deze sportterreinen bedraagt aldus ruim
3 ha 13 a.
Het Schepencollege wordt gemachtigd een ontwerper aan te stellen
voor het opmaken van het ontwerp voor de aanleg van deze sport
terreinen.

Het voorontwerp voor wegeniswerken in de Jan Verbertlei wordt
goedgekeurd.

Bij de firma Konezo wordt een automatische zoutstrooier besteld
mits de biedingsprijs van 172.988 fr., BTW inbegrepen.

Het herschilderen van 263 electriciteitspalen wordt toegewezen
aan de firma Vercammen.

Om de kinderen van de gemeente die met spraakmoeilijkheden te
kampen hebben, logopedisch te behandelen, wordt Mw Jonckheere
Buijinck aangesteld.
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GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 NOVEMBER 1972 ·«
De rekening 1971 van de Commissie van Openbare Onderstand

wordt goedgekeurd.
- De Doornstraat werd volledig aangelegd in samenwerking met de
gemeenten Kontich en Wilrijk. De eindrekening met een eigen ge
meenteaandeel van 1.796.659 fr.wordt goedgekeurd.
- De eindrekening voor het nieuw administratief gebouw, Kontich
straet 19, wordt goedgekeurd met een bedrag van 8.121.108 fr., BTW
inbegrepen.
- Een okkasie autocar met 28 zitplaatsen wordt aangekocht mits de
prijs van 150.000 fr., BTW inbegrepen.
- Plans en lastenkohier door het Studiebureau De Koninckx, voor
het bouwen van een collector in het bekken van de kleine en grote
Struisbeek en het herprofileren van deze waterlopen, worden goed
gekeurd. De totale kosten van dit projekt, te verdelen tussen de
gemeenten Mortsel, Wilrijk, Aartselaar en Edegem bedragen
79.950.000 fr.
Rekening houdend met de toelagen van staat en provincie zal de
gemeente Edegem voor ongeveer 3.331.000 fr. dienen tussen te ko
men in dit projekt. Het volledig bundel wordt, in overleg met de an
dere gemeenten, ter goedkeuring en betoelaging overgemaakt aan de
Minister van Volksgezondheid.
- In afspraak met de gemeente Mortsel werd het Studiebureau
France gelast met het opmaken van plans en lastenkohier voor her
aanleg van de Oude Godsiraat en de Edegemsestraat.
De kostprijs voor het totaal werk wordt geraamd 0p 31.074.000 fr.,
waarvan voor Edegem circa 13.669.000 fr.
Na aftrok van de eventuele staatstoelage blijft ongeveer 5 miljoen ten
laste van de gemeente.

SPECIALE OPHALING KERSTBOMEN

Kerstbomen zullen opgehaald worden op dinsdag 9 januari 1973.

OH!ER HUISVUIL

Ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar zal er geen ophaling van
huisvuil geschieden op 25 en 26 december en op 1 januari 1973.
De 3ndacht van de inwoners wordt nogmaals gevestigd op het feit
dat voor de ophaling van het huisvuil alleen de gestandardiseerde
emmers mogen gebruikt worden.
Ter. informatie delen wij mede dat de standaardemmers behouden
blijven ten voordele van de inwoners. Wanneer wij vaststellen dat wij
de bakken ter beschikking stellen aan 210 fr., en deze 10 jaar kunnen
gebruikt worden, en dat daartegenover papieren zakken ongeveer
4 {r. per stuk kosten, wat pro rata van één zak per week 200 fr. be
draagt (4 x 50 weken), of 2000 fr. cp 10 jaar, ziet U onmiddellijk het
voordeel voor de inwoners. Het méérwc:k dat hieruit voortvloeit voor
cnz ophaaldienst bevestigt nogmaals de « service » aan onze bevol
king.
Wanneer ten gevolge van een feestdag, slechts één ophaling in dew' geschiedt, mogen naast de standaardemmers papieren zakken
bijgeplaatst worden, ten uitzonderlijke titel. Deze papieren zakken
moeten niet van een speciale soort zijn, doch in elk geval sterk.
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MiLITIEPLICHTIGEN - JANUARI IS EEN BELANGRIJKE MAAND
VOOR U.
Gans de maand januari kunnen alle jongelieden die hun uitstel of
vrijlating van legerdienst wensen te bekomen op grond van de wette
lijk voorziene mogelijkheden zich aanbieden op de Bevolkingsdienst,
Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, van 9 tot 12 uur.
Penvrzgen om uitstel op grond van STUDIES kunnen beter schrifte
lijk aangevraagd mits bijvoeging van een recent studiegetuigschrift.
In de loop van de maand december ontvangen de betrokken dienst
plichtign en formulier, waarop uitvoerig de verschillende mogelijk
heden van uitstel en vrijlating worden medegedeeld. Er wordt hen dan
ook ten zeerste aangeraden dit zorgvuldig te lezen.

DISCOTHEEK
Hebt U de discotheek nog steeds niet gevonden ? Begeef U dan
dinsdag- of donderdagavond tussen 19 en 21 u. 30 naar het Gemeen
t2plein. Bewandel, naast het politiecommissariaat, de gebetonneerde
weg en U belandt op de speelplaats van de Andreas Vesalius School.
Rechts ziet U licht branden in de discotheek. Indien U geluk hebt is
er niet zó veel volk dat U moeilijkheden zult ondervinden om de
discothceris te ontmoeten. Hij zal U met veel ondervinding en genoe
gen lid meken voor de spotprijs van 50 ir. voor één jaar.
En den maar snuffelen tussen klassieke-, jazz-, amusements-, docu
mentaire- en kinderplaten ! Ga je gang !

DIENSTBETOON
De leden van het Schepencollege houden zich ter beschikking van
de bevolking in het nieuw administratief gebouw, Kontichstraat 19.
W/n. Burgemeester J. van den Kerkhof : van maandag tot vrijdag van

17 to! 18 u. (bij voorkeur op woensdag en vrijdag)
Schepen Mw erts-Lietaer : elke voormiddag van 10 tot 12 u.
Schepen R. Rumes : maandag en donderdag vanaf 17.30 u. (te!.

afspraak 57 31 43)
Schepen J. Bonjean : zaterdagvoormiddag (tel. afspraak 40 14 29).

UNICEF WENSKAARTEN
UNICEF, Kinderfonds der Verenigde Naties. rekent op de steun van
allen voor de uitvoering van zijn hulpprogramma op lange termijn, om
zijn werk voort te zetten en uit te breiden.
U kan UNICEF helpen, door het kopen van UNICEF-wenskaarten. ont
worpen door bekende kunstenaars en door hen belangloos afgestaan.
Deze; kaarten zijn nu ook te koop in het nieuw administratief gebouw,
Kontichstraat 19, dienst Secretariaat, tegen de prijs van 100 fr. per
doos van 10 kaarten met aangepaste omslag, en gedrukte wens
teksten voor Kerstmis en Nieuwjaar.

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE WEDUWEN, INVALIEDEN,
GEHANDICAPTEN EN WEZEN.
BETREFT TARIEVEN ELECTRICITEIT
De weduwen, waarvan het jaarinkomen lager is dan 75.000 fr. per
jaar, alsmede de invalieden, gepensioneerden en wezen, kunnen vrij
stelling van betaling krijgen van de vaste vergoeding van 20x 12 =
240 fr. per jaar, mits te voldoen aan volgende voorwaarden :
a) verbruik minder dan 120 KWh per jaar
b) bewijs voorleggen dat de klant behoort tot een van de hogerver

melde kategorieën.
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Alle verbruik wordt dan aangerekend aan 2,85 fr. per KWh (electrici
teitsindex 100). ...
Aanvragen hiervoor te richten aan : « Electriciteit voor U », plaatselijk
kantoor, Hovestraat 35, Edegem. Tel. 57 19 19.

REINHEID VAN ONZE GEMEENTE
Steeds zijn wij genoodzaakt hierop terug te komen. Alle inwoners
zouden moeten doordongen zijn van de idee dat onze gemeentelijke
reinigheidsdienst niet alleen kan instaan voor het reinhouden van de
gemeente. Deze dienst zorgt er wel voor dat uw huisvuil en uw ver
sleten huisraad gratis worden opgehaald en verwijderd, maar het uit
zicht van onze gemeente wordt in belangrijke mate mede bepaald
door de reinheid van vage gronden, straten, pleinen en plantsoenen.
Nog te vaak gebeurt het dat vuilnis zowel groenteafval en papier
als oude huisraad en andere zaken gestort wordt op de openbare
weg, in plantsoenen, in grachten, langs weiden of op vage gronden.
Inpakpapier, dagbladen, reklamedruksels, frites-zakjes, sigaretten
pakjes worden achteloos op de openbare weg geworpen.
Op onze drukke verkeerswegen treft men een concentratie aan van
weggegooide papierafval.
Dit alles getuigt van verregaande slordigheid en van weinig burger
zin. Welopgevoede mensen vinden een plaats voor hun toevallige
afval van kleine omvang in de tientallen papierbakjes, die in de ge
meente te hunnen gerieve werden geplaats. Of waarom deze kleine
afval niet bijhouden tot thuis, waar deze zijn weg vindt in de vuilnis
emmer.
Mogen wij tenslotte aan de opvoeders van onze jongens en meisjes
vragen dat zij niet zouden ophouden de kinderen, van wie de opvoe
ding hun mede is toevertrouwd, op al het voorgaande te wijzen. Wel
licht zullen er dan ook kinderen zijn, die hun ouders erop attent ma
ken hoe het hoort.
En er zijn ook nog de honden, die onze voetpaden en plantsoenen
soms « bevuilen » en « ongenietbaar » maken. Zouden wij de eige
naars van deze dieren mogen verzoeken, dat zij tijdens hun perio
dieke wandelingen met hun dierlijke huisgenoot niet het voetpad of
plantsoen zouden uitkiezen voor het voldoen van de « natuurlijke
behoefte » van hun dier.
Met dank voor uw medewerking.

SNEEUW- EN IJSRUIMING - POLITIEVERORDENING
Nu we alle dagen echt winterweer mogen verwachten herinneren wij
er de bevolking aan dat de sneeuw en het ijs, in de bebouwde kom
van de gemeente, onmiddellijk moeten worden weggeruimd. Dit geldt
voor de stoepen en voor het gedeelte van de openbare weg tussen de
rooilijn van de eigendommen en de uiterste rand van de rijweg.
De sneeuw of het ijs zal op de uiterste rand van de stoep of van de
berm opgestapeld worden en mag in geen geval op de rijweg gewor
pen worden. Laten wij deze karwei niet beschouwen als een last, maar
veeleer als een blijk van hoffelijkheid tegenover alle weggebruikers.

VERKEERSVEILIGHEID
Baby vooraan in de auto ? Levensgevaarlijk 1
Stilaan beginnen velen in te zien dat kleine kinderen achteraan in de
auto dienen plaats te nemen, er zijn er echter nog veel die dat niet
schijnen te begrijpen. Dat deze lichtzinnigen er toch eens aan den
ken dat, als er zich een aanrijding voordoet (en dat kan iedere ogen
blik gebeuren !), het kind tegen het instrumentenbord of tegen de
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voorruit gesmakt wordt. Zit het bovendien op moeders schoot, dan zal
het ook nog onder haar gewicht verpletterd worden, zeker als ze
geen veiligheidsgordel draagt.
Doe uw kinderen steeds op de achterbank plaats nemen. Ze zullen er
spoedig aan wennen en dan doen ze het vanzelf. De kleinsten worden
daarenboven nog best vastgemaakt, er bestaan daarvoor zeer dege
lijke babyzitjes.

NAAR EEN BETERE T.V.-ONTVANGST
Samen met een groot aantal andere gemeenten heeft onze gemeente
op 2.3.72 de beslissing getroffen een net voor distributie van T.V.- en
radiosignalen uit te bouwen. Daertoe werd op 18.5.72, tesamen met
de n.v. EBES de gemengde intercommunale INTERTEVE opgericht.
Volgende gemeenten maken thans deel uit van deze intercommu
nale : Aartselaar, Borsbeek, Duffel, Edegem, Hove, Kessel, Lier. Lint,
Reet, Vremde en Waarloos.
Eindelijk geen peperdure antennemast meer nodig om verder afge
legen T.V.-zenders te kunnen ontvangen, aldus ook geen problemen
meer voor blikseminslag of stormschade. Door een rijke keus tussen
onze nationale T.V.-programma's (nu twee, later vier), de Nederland
se, de Franse, de Duitse en later ook de Engelse en de Luxemburgse,
zit U steeds op de eerste rij bij alles wat er gebeurt in de wijde
wereld om ons heen.
Perfecte en onberispelijke beelden, al dan niet in kleur volgens de
uitzending, komen dan in de huiskamer. Met geen enkele antenne
installatie, hoe duur dan ook, kan dergelijke kwaliteit bereikt worden.
Wat met de bestaande T.V.-tostellen ? Hieromtrent kunnen wij U de
geruststellende verzekering geven dat alle T.V.-toestellen, zowel voor
zwart-wit als voor kleuren, geschikt zijn om op het T.V.-distributienet
aangesloten te worden.
Wie zich een kleuren-T.V.-toestel wenst aan te schaffen hoeft boven
dien geen duur toestel meer te kopen dat zowel PAL als SECAM kan
ontvangen.
Het zal volstaan om deze kleurenprogramma's in optimale kondi
ties te ontvangen een goedkoper toestel te kopen, alleen voorzien
voor PAL-ontvangst.
Uw T.V.-distributeur zal de omzetting SECAM-PAL voor u verzekeren
(van bij de indienstname van ORTF 2 en waarschijnlijk in 74/75 voor
ORTF 1).
Ook de muziekliefhebbers worden niet vergeten. Langs dezelfde
kabel wordt een groot aantal radioprogramma's in F.M. (mono en
stereo) doorgegeven die een getrouwe geluidsweergave zonder sto
ringen bezorgen.

Hoelang nog wachten ?
Iedereen die al eens een technicus bezig zag bij het nazicht van een
TV.-toestel staat er verstomd van hoe ingewikkeld en geheimzinnig
de elektronikawet is.
Om de zaken te zeggen zoals ze zijn, moeten we bekennen dat ook
de kabeltelevisie allesbehalve een eenvoudige aangelegenheid is. De
aanleg van het net vereist vooraf een grondige studie, maar nu is het
zover : beslissingen zijn getroffen en weldra beginnen de werken.
In onze gemeente vangen de werken aan begin '73 en de eerste aan
sluitingen zullen in dienst gesteld worden omstreeks augustus. Tegen
einde '74 zal dan geleidelijk aan het grootste deel van de gemeente
afgewerkt zijn.
Rome werd niet in één dag gebouwd en zo gaat het ook met de T.V.
distributie... dus nog een poosje geduld. Vóór het maken der aan-



sluitingen zal men kontakt nemen met het publiek opdat iedereen in
de mogelijkheid zou zijn even na te denken over ons voorstel en
aldus zou kunnen genieten van promotievoorwaarden die bij de aan
leg van het net van toepassing zullen zijn.

GEHANDICAPTENZORG
Ingevolge een besluit van de provinciale raad van Antwerpen, d.d.
25.5.72, verleent het provinciebestuur onder bepaalde voorwaarden
en modaliteiten een tussenkomst in de kosten van aansluiting, plaat
sing en huur van een telefoontoestel, ten behoeve van in de provincie
gehuisveste :

ten huize verblijvende geïsoleerde zware gehandicapten {die
alleen wonen of die regelmatig gedurende vrij lange periode van
de dag alleen thuis zijn).
ten huize verpleegde geïsoleerde langdurige zieken die bedlege
rig zijn of in de çmmogelijkheid verkeren zich zonder hulp van
derden te verplaatsen.
geïsoleerde bejaarden (die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt).

De aanvraag tot het bekomen van deze tussenkomst, moet worden
ingediend bij de Gouverneur van de provincie Antwerpen mits bijvoe
ging van de rekeningen van de R.T.T. of van een voor eensluidend
verklaarde kopie ervan, daarenboven :
a) wat zware gehandicapten betreft (minstens 66 % invaliditeit of

30 % voor hen die lijdend zijn aan de onderste ledematen) : een
attest afgeleverd door de Dienst voor Tegemoetkomingen aan
Minder-Validen.

b) wat de langdurige zieken betreft (minsten 6 maand ziek of 66 %
ziekte-invaliditeit) : een medisch attest of een verklaring van het
organisme dat de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt, waaruit b'ij
ken de graad van invaliditeit, de duur van de ziekte, de bedlege
righeid of de onmogelijkheid zich zonder hulp van derden te ver
plaatsen.

c) wat de bejaarden betreft : een uittreksel uit de geboorteakte.
Bovendien dient voor alle gevallen nog bijgevoegd :

een attest van het gemeentebestuur waaruit de gezins samenstel
ling blijkt en de behoefte aan de omschreven dienstverlening.
een verklaring van de controleur der belastingen.
een verklaring van de aanvrager waaruit blijkt dat er geen gelijk
aardige tussenkomst wordt genoten vanwege de R.T.T. of van een
ander organisme.

De tussenkomst in de na 1 januari 1972 gedragen kosten voor aan
sluiting en plaatsing van een telefoontoestel bedraagt eenmalig
1.000 Fr.
De jaarlijkse tussenkomst in de huurprijs van een telefoontoestel
bedraagt 1.000 Fr.
Aanvraagformulieren en verdere inlichtingen kunnen bekomen wor
den bij de Bevolkingsdienst, Administratief Gebouw, Kontichstraat 19.

B.R.T.-UITZENDINGEN « U EN UW GEMEENTE»
In samenwerking met de organisaties voor sociaal-cultureel werk in
Vlaanderen wordt door de Vlaamse Televisie een reeks programma's
uitgezonden over het gemeentelijk leven.
Het programmaschema ziet er voorlopig als volgt uit :
13/1/73: Gemeentelijke structuren
27/1/73 : De ambtenarij : contact burger-gemeente op administratief

vlak
10/2/73 : Menselijke problematiek : probleemformulering t.o.v. de ho-
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gere overheid, COO, klachten e.d.
24/2/73 : Schaalvergroting door fusies
10/3/73 : Financiële mogelijkheden en begrenzingen
24/3/73 : Inspraak : verenigingen, partijen, wijken, comités, infrastruc

tuur
7/4/73 : Uitwerking van bepaalde problemen. Eventueel ook reacties

van organisaties, personen, paneel, vergelijking met het
buitenland.

Wij bevelen deze uitzendingen ten zeerste aan om een ruim inzicht te
krijgen over de werking van de gemeentebesturen.

INSTRUCTIEZWEMBAD
Terwijl de onderwijsinstellingen van onze gemeente de weg naar het
instructiezwembad zeer intensief bewandelen en berijden, tot grote
vreugde van de jeugdige zwemmertjes die al aardig wat vorderingen
maken, worstelen nog verschillende verenigingen met een zekere
drempelvrees. Om die drempel te verlagen stellen we voor dat U kon
takt opneemt met de direkteur van het zwembad (telefoon 57 03 54).
U zult onmiddellijk ondervinden dat elk probleem in een oogwenk
voor U wordt opgelost. U is wel gekomen !
lenst U te leren zwemmen ?
Volg dan de zwemlessen op maandag van 18 tot 19 u. voor kinderen
6-14 jaar ; van 19 tot 20 u. voor jongeren en volwassenen.
Een nieuwe reeks zwemlessen wordt aangevat op 15.1.73. Inschrijvin
gen uiterlijk tot 14 januari 1973.
Het geven van een zwemcursus op zaterdagvoormiddag van 11 tot
12 u. wordt overwogen. Mocht U hiervoor belangstelling hebben,
neem dan telefonisch kontakt via nummer 57 03 54.
Verschillende Edegemse verenigingen hebben inmiddels voor hun
leden het zwembad afgehuurd.
Voor het publiek is het zwembad geopend op :
maandag : 17.00- 18.00 u.
dinsdag : 16.15- 18.00 u.
woensdag : 13.30- 18.00 u.
donderdag : 17.00- 19.00
vrijdag : 17.00-19.00 u.
zaterdag : 9.00 - 12.30/13.30 - 17.30 u.
zondag : 9.00 - 13.00 u.
Tijdens de vakantie en verlofdagen voor de schooljeugd is het zwem
bad eveneens toegankelijk :
maandag, dinsdag en woensdag : 9-12.30/13.30 - 18 u.
donderdag en vrijdag :9-12.30/13.30- 19 u.
Wegens jaarlijks onderhoud zal het gemeentelijk zwem- en instructie
bad gesloten zijn vanaf maandag 18.12.72 tot en met vrijdag 22.12.72.
Verdere inlichtingen worden graag verstrekt - tel. 57 03 54.

KENNEN WIJ DE WEGCODE ?
Onze uitgave nr. 12 - oktober-november 1972, heeft de inwoners van
Edegem reeds ingelicht over de door de regering terecht ingevoerde
campagne voor wegveiligheid van 1 oktober tot 15 december 1972,
die in het teken staat van de cc zichtbaarheid voor de weggebruikers ».

Wij zeggen inderdaad terecht, want in de herfst en ook de winter,
kunnen wij het minst van het daglicht genieten zodat dan wel het
meest gebruik gemaakt moet worden van de lichten op de voertuigen.
De actie is dan ook speciaal gericht op de staat van de lichten en
het gebruik ervan.
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Maar beste autobestuurders, in deze tijd van het jaar hebben wij ook
met sneeuwval, mist en meer dan gewoonlijk met regen af te reke
nen, zodat het nu ook gepast is een woordje te schrijven over :
A. De mistlichten, die toegelaten doch niet verplichtend zijn en
die enkel maar mogen gebruikt worden bij mist of sneeuwval.
Er zijn twee soorten :
1° - De mistlichten vooraan, wit of geel:

mogen ofwel de kop- of kruislichten vervangen ofwel mogen ge-
lijktijdig met beiden branden ;
het aantal is hetzelfde als de kruislichten ;
mogen niet verblinden ;
zij moeten zo dicht mogelijk bij de buitenrand van het voertuig
geplaatst zijn en nooit meer dan 40 cm ervan verwijderd ;
de hoogte is maximum 1,20 m van de grond (geen minimum).

2 Het achter!icht, rood.
slechts één
geplaatst in 't midden van de achterkant van het voertuig ofwel op
de linkerhelft ervan ;
doch steeds op minstens 15 cm afstand vanhet lichtdoorlatend
gedeelte van het stoplicht ;
mag alleen kunnen ontstoken worden door een afzonderlijke
schakelaar, die alleen maar kan werken als de rode achterlichten
branden ;
Het onstoken achtermistlicht moet aan de bestuurder gesigna
leerd worden dcor en oranje verklikkerlichtje, aangebracht op
een in 't oog vallende plaats ;
de hoogte is maximum 1,20 m ven de grond.

B. De ruitenvissers :
Steeds twee doelmatige wermede onderscheidelijk het linker en
rechter deel van de voorruit kan werden geveegd. (De tweede
ruitenwisser wordt maar opgelegd vanaf 1 juli 1973, op de vóór
15 juni 1968 in het verkeer gebrachte voertuigen).
Zij moeten automatisch werken.

C.- De ontdooier en de sproeier :
Met deze inrichtingen moet de bestuurder bestendig een volmaakt
uitzicht hebben door de voorruit.
D. De banden:

Wanneer een voertuig op horizontale weg tegen een grotere sne'
heid dan 20 km. per uur kan rijden, mag de inkeping van de tekening
over het ganse loopvlak van de lucht- of cushionbanden niet minder
dan 1 mm. diep zijn en mag het linnen op geen enkele plaats van de
b:nd zichtbaar zijn.

Bij sneeuw of ijzel mogen de banden van sneeuwkettingen voor
zien worden. In ander omstandigheden zijn sneeuwkettingen verbo
den.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA

viering

26.11.72

18.11.72

15.11.22

18.11.22

De Burgemeester en Schepenen hadden de eer, namens de Raad en
de bevolking, volgende echtparen geluk te wensen voor de viering
van hun 50e huwelijksverjaardag: Datum

huwelijk
Caenen Firmin - Debaenen Maria

Herfstlei 15
Hellemans Cornelius - Van Camp Clementina

Patronaatstraat 67
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Simons Josephus - Van Hoof Maria
Zomerlei 14 29.11.22 2.12.72

Van Pelt Julius - Van Dam Joanna
Mechelsesteenweg 122 212.22 2.12.72

De familieleden van de jubilarissen worden vriendelijk verzocht het
Gemeentebestuur, dienst Secretariaat, ongeveer één maand vóór de
viering in te lichten.

11-11-11 AKTIE 1972
Op de vergadering van 17 oktober 1972 in het Gemeentehuis, werd
de eerste stap gezet om ook te Edegem deel te nemen aan de
11-11-11 aktie van 1972. Een en ander was het gevolg van een schrij
ven gericht aan het gemeentebestuur vanwege het Nationaal Centrum
voor Ontwikkelingssamenwerking of kortweg N.C.O.S.
Na de nodige discussie werd door de vergadering bepaald de inge
zamelde fondsen in de eerste plaats te besteden aan het « Soja
projekt » in Zaïre, dat voorziet in het oprichten van een koekjesfabriek
op basis van sojabonen teneinde de zo levensnoodzakelijke pro
teinen van deze plant in eetbare en verhandelbare vorm te verwerken
en tevens arbeid te verschaffen aan diverse families.
In zeer korte tijd slaagde secretaris Patrick er in 280 affiches, 96 pro
jektendossiers, 84 politieke handvesten en de nodige vignetten aan
onze Edegemse verenigingen te bezorgen.
Zondagavond 12 november kon de aktie worden afgesloten met
58.000 fr. inkomsten.
Om de aktie volgend jaer beter te kunnen organiseren en meer resul
taat te boeken, stellen we voor dat iedereen die zich geroepen voelt
met het N.C.O.S. op gemeentelijk vlak samen te werken, onverwijld
zijn naam en adres opgeeft aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
Wij danken iedereen die meewerkte en diegene die nog hard gaan
werken bij voorbaat.

HET GEMEEENTEBESTUUR VAN EDEGEM WERFT AAN :
1 politieagent, leeftijd 21 - 30 jaar, diploma lager middelbaar
onderwijs
1 hovcnier, leeftijd 21 - 40 jaar, 1 jaar vakpraktijk
3 ha!fgeschoolde werklieden A (+ werfreserve), leeftijd
21-40 jaar.

Aanvragen tot 29.12.1972.

WEKELIJKSE DINSDAGMARKT
De aandacht van de bevolking wordt erop gevestigd dat op dinsdag
26 december e.s. 2de kerstdag markt gehouden wordt op het
Gemeenteplein, in een aangename eindejaarsstemming.

JONGER DAN JE DENKT - BEJAARDENRAAD
Woensdag 29 november was het feest voor een groep leden van de
bonden voor gepensioneerden. Inderdaad de televisie was met een
ganse schare medewerkers van «Jonger dan je denkt » in Edegem
om 2 opnamen te realiseren van hoger genoemd programma.
De feestzaal van het O.L.V. van Lourdescollege bood een feestelijke

9



aanblik en alle genodigden waren blij verrast met het knappe optre
den van verschillende artisten.
Na 2 opnamen van elk 40 minuten was er nog een sneltombola met
mooie prijzen.
Het was een welgevulde namiddag, waarover nog lang zal nagepraat
worden. Ter informatie kunnen wij mededelen dat de uitzendingen van
deze opnamen zullen doorgaan op donderdag 25 januari en donder
dag 19 april 1973 telkens de 18 u. 30.

BRANDVOORZORGSMAATREGELEN

De Burgemeester vestigt de aandacht van de bevolking op de menig
vuidige branden, die tijdens de Kerstmis- en Nieuwjaarsperiode ont
staan ten gevolge van het plaatsen en verlichten van kerstbomen
binnenshuis.
Hij maant tot voorzichtigheid aan en verzoekt volgende raadgevingen
in ccht te nemen :
1. Plaats uw kerstboom niet te vroeg, en bij voorkeur met de stam

in water of vochtig zand ; frisse bomen leveren minder gevaar op
dan drcge bomen ; laat uw kerstboom bijgevolg niet langer dan
8 dagen staan.

2. Vermijd het gebruik van kerstbomen in brandbare kunststof.
3. Plaats de boom zo ver mogelijk van kachels, radiators, electri

sche-, gas- of openvuren, en, om uitbreiding te voorkomen, niet
te dicht bij gordijnen en muurbekledingen, of op tapijten of vloer
bekledingen uit brandbare weefsels. Rook niet in de onmiddel
lijke nabijheid van de boom.

4. Waak er op dat de kerstboom niet kan omvallen. Plaats hem der
wijze dat, mocht hij toch kante!en, de uitgang van het vertrek niet
versperd wordt.

5. Gebruik geen waskcarsn voor de verlichting van uw kerstboom,
doch electriscne lampjes met draden in goede staat.

• Gebruik geen versieringen uit gemakkelijk brandbaar materiaal.
7. Vermijd het dragen van gelegenheidskledij uit zeer ontvlambare

kunststof.
8. Zorg er voor een snelblusser, een emmer water of natte doeken in

uw bereik te hebben om, bij het ontstaan van brand, dadelijk te
kunnen ingrijpen.

9. Bij bre.nd verwittig onmiddellijk de brandweer, telefoon nr 900 ; dit
kost U niets, zelfs indien de verplaatsing nutteloos geweest is.

EEN GEZOND EN AANGENAAM LEEFMILIEU BESTAAT NIET

ALLEEN UIT GROENZONES EN HELDER WATER, MAAR OOK

UIT REINE STRATEN EN PLEINEN, DUS GEEN SLUIKSTORTEN 1
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem {verschijnt
10 maal per jaar) Nr. 14 januari 1973

EDEGEM 800
Nu de nieuwjaarswensen in de maand januari '73 hun beloop hebben ge
kend, kunnen we terugblikken op het afgelopen jaar 1972, dat als een ge
lukt jaar voor Edegem mag beschouwd worden.
Het Schepencollege heeft zich ingespannen om initiatieven en ontwerpen
voor te leggen aan de Gemeenteraad, alsmede suggesties van deze Raad
te onderzoeken en uit te werken. Voor alle grote ontwerpen die, voor de
gemeenschap belangrijk waren zijn de raadsbeslissingen met eenparigheid
van stemmen genomen. Dit pleit voor de politieke rijpheid en verantwoor
delijkheidszin van de dames en heren Gemeenteraadsleden, die hiermede
bewijzen dat Edegem, ook op dit gebied, zeker niet de mindere is van zelts
veel grotere gemeenten.
Als voorname beslissingen, getroffen in 1972, zijn zeker te vernoemen:

ontwerp heraanleg Oude Godstraat
voorontwerp verbinding Parklaan, rondom het Fort V naar Donk, waarvan
het grootste gedeelte bestaat uit fiets- en wandelweg
voorontwerp dan Verbertlei
voorontwerp sporthal
principe groot zwembad
aankoop gronden op Buizegem, voor sport, spel, groen en bebossing.

Bovendien nog de vele andere administratieve en praktische beslissingen,
waarbij de aanvraag tot klasseverhetfing van onze gemeente zeker niet de
minste is.
Het voorstel van het Schepencollege tot het toetreden van Edegem tot « In
terteve », gemengde intercommunale voor T.V.-distributie, werd niet zonder
moeilijkheden goedgekeurd in de Gemeenteraad. Het teit dat deze toetre
ding toch is doorgezet, dankzij de meerderheid in de Gemeente
raad, zal in de nabije toekomst en ook later, een goede beslissing blijken.
De kwaliteit van de beelden, de service alsmede de financiële consequen
ties zullen voordelig zijn voor onze inwoners en voor de gemeente. Het ver
heugt ons bijzonder dat reeds dit jaar meer dan de heltt van onze gemeente
beeld zal ontvangen via het distributiesysteem.
De viering van de 20.000ste inwoner, de kleine Elisabeth Janssens, bewees
in 1972 meteen de levenskracht van onze gemeente. Deze viering heeft tot
ver buiten de gemeentegrenzen weerklank gevonden.
Een gemeente beheren brengt echter veel zorgen en werk mee.



Alle werkzaamheden konden slechts tot een goed einde gebracht worden
dankzij een perfekte samenwerking van al onze medewerkers in de dienst
openbare werken, O.R.D., politie, brandweer, Rode Kruis, Gemeenteschool,
en onze administratieve en financiële diensten, met als bekwame leidsman
onze gemeentesecretaris, de heer M. Van Noten.
Nu staan wij reeds volop in het jaar 1973, het jaar van EDEGEM 800.
De gemeenteraad heeft beslist dit niet ongemerkt te laten voorbijgaan. Een
inrichtend comité werd samengesteld, bestaande uit Mw Aerts-Lietaer, Mw
De Wit-Jacobs en Mw Van duynslaeger-Verberght, de heren Rumes, Bon
jean, Van Huftelen, Van Camp, Huybrechts, met als voorzitter de wn. Bur
gemeester dan van den Kerkhof. Een werkcomité onder leiding van de heer
Marcel Maes is verantwoordelijk om alle initiatieven in de juiste baan te
leiden.
Wij zijn gelukkig te ondervinden dat gans het Edegemse verenigingsleven,
op een sportieve en positieve manier, heeft gereageerd op de uitnodiging
van het inrichtend comité, en de vele feestelijkheden die op stapel staan
laten een zeer gevuld feestjaar vermoeden.
Reeds hebben enkele aktiviteiten in het kader van EDEGEM 800 plaats
gehad, wat meteen bewijst dat deze viering een sukses tegemoet gaat.
Wanneer U het programma zal ter kennis gebracht worden, hopen wij dat
er voor ieder wat interessants te ontdekken is en dat U mag meeleven met
deze uitzonderlijke viering.
Deze feestelijkheden, samen met het publiceren van « De geschiedenis van
Edegem » door Dr. Prof. Van Passen, zouden als resultaat kunnen hebben
dat onze grote wens in vervulling gaat, namelijk « het samengroeien van
alle wijken van Edegem tot een samenvoe/en als Edegemnaars, die tier zijn
op het schone verleden van onze gemeente en willen samenwerken om
deze gemeente verder uit te bouwen tot een /eetbare gemeenschap ».

Het Schepencollege, waarin Mw Aerts-Lietaer de sociale zaken, onderwijs
en burgerlijke stand beheert, Schepen Ronny Rumes voor de financies zorgt
en alles wat daarbij hoort, Schepen Jan Bonjean sport, jeugd en ku/tuur
voor zijn rekening neemt, en waarin de wn. Burgemeester, zich buiten deze
opdracht inspant voor openbare werken, O.R.D. en milieubeheer, wenst in
dit « Edegem 800 JAAR» alles in het werk te stellen om de initiatieven
hieraan verbonden te steunen en te stimuleren. Onze Burgemeester, Minister
Leo Tindemans, danken wij oprecht voor zijn toegezegde medewerking en
zijn morele steun bij dit opzet.
De goede ploeggeest die wij bezitten in het Schepencollege en gemeente
raad biedt ons reden tot optimisme, en geeft ons de moed om verder door
te zetten.

EDEGEM IS DE MOEITE WAARD I
« EDEGEM 800 » wordt een fijn jaar l

Jan van den Kerkhof.
De wn. Burgemeester,
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GEMEENTERAAD VAN 19.12.1972
De retributie te betalen door de zwembadbezoekers die gebruik
maken van de gemeentelijke autobus, wordt vastgesteld op 5 fr.
per persoon, zodat de maximumprijs voor de schoolkinderen die
gebruik maken van het zwembad en de autobus gebracht wordt
op 12 fr. per persoon.
Het onteigeningsplan voor de ontworpen straat naast de Rijks
technische School, wordt na advies van het Provinciebestuur voor
lopig goedgekeurd.
Het voorontwerp voor het uitvoeren van riolerings- en wegenwer
ken tussen Kerkplein en Donk wordt goedgekeurd.
Dit ontwerp voorziet naast het inbuizen van de waterloop een wan
delweg met de nodige beplanting.
Met de onderhoud van beplantingen, pleintjes en grasperken wordt
de firma Dethoor gelast na een openbare aanbesteding.
Het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Terelststraat wordt be
paald goedgekeurd.
Het bijzonder plan van aanleg nr. 2 wijk Terelst 3e herziening,
wordt bepaald goedgekeurd.
Het voorontwerp van sporthal, opgemaakt door Ir. Architekt Aerts
wordt goedgekeurd en de Minister van Volksgezondheid wordt
verzocht de staatstoelage te willen verlenen.
Het voorontwerp voor het uitvoeren van riolerings- en wegenis
werken in de Jan Verbertlei wordt goedgekeurd.

- Akte wordt genomen van het ontslag wegens familiale redenen
van Mw Sermeus-Smedls, Gemeenteraadslid.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 28.12.72
Na eedaflegging wordt in vervanging van Mv. Sermeus-Smedts, de
heer E. Claessens, Ernest Jouretlaan 66, als gemeenteraadslid aan
gesteld.
In zitting van 16.11.72 werden plans en lastenkohier alsmede het be
stek voor het bouwen van een collector in het bekken van de Grote
Struisbeek goedgekeurd.
Deze werken worden uitgevoerd in overleg met de gemeenten Wilrijk,
Mortsel en Aartselaar. Inmiddels werd op 22.12.72 overgegaan tot de
opening van de biedingen.
De kostprijs voor het totale werk bedraagt 76.120.088 fr. (BTW inbe
grepen), te verdelen over de vier gemeenten waarop echter een
staats- en provinciale toelage verleend wordt.

TELEVISIEDISTRIBUTIE
Het gemeentebestuur verheugt er zich over goed nieuws te kunnen
medelen in verband met de T.V.-distributie.
Op 18 mei jl. heeft de Gemeenteraad inderdaad besloten de exploi
tatie van de T.V.-distributie toe te vertrouwen aan de Intercommunale
Maatschappij voor Televisiedistributie, INTERTEVE. Dit is een ge
mengde intercommunale waarvan deel uitmaken de gemeenten Aart
selaar, Borsbeek, Duffel, Edegem, Hove, Kessel, Kontich, Lier, Lint,
Reet, Vremde, Waarloos, alsook de n.v. EBES.
Welke zijn de gevolgen van deze beslissing ?
1° lnterteve zal in onze gemeente met de exploitatie van zijn net van

wal steken tegen augustus '73, hetgeen wil zeggen dat met de lei
dingen in het voorjaar van 1973 zal begonnen worden teneinde de
eerste beelden reeds in augustus-september 1973 in de eerstbe
diende wijken te kunnen bedelen.
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2° De andere wijken zullen kunnen aangesloten worden naargelang
de vordering der werken derwijze dat het grootste deel der ge
meente einde 1974 zal bediend zijn.

3° Het werkschema, d.w.z. de volgorde waarin de verschillende wij
ken zullen kunnen aangesloten worden, zal eerlang definitief wor
den vastgelegd.

4° Voor de distributie zal lnterteve gebruik maken van het VHF-sys
teem aangevuld met convertors. Alle indienstzijnde posten (ook de
oude) kunnen zonder enige ombouwing op het net aangesloten
worden.

5° De omzetting van Secam op Pal voor de uitzendingen in kleur ge
beurt in het ontvangststation (onmiddellijk bij de indienstname voor
ORTF 2 en in 1974/75 voor ORTF 1).
Dit heeft voor gevolg dat de abonnees het in de toekomst zullen
kunnen stellen met de eenvoudigste mono-ontvangsttoestellen. In
de huidige omstandigheden betekent dit een besparing van 2 à
4.000 F bij de aankoop van een zwart-wittoestel en van 10 à 15.000
F bij aankoop van een kleurentoestel.

6° Geen zorgen meer met een eigen antenne die geen dienst meer
zal doen en mag verdwijnen; dus geen vernieuwing meer, noch
kosten voor verzekering of risico's bij storm.

7° Alle radioprogramma's ir. FM die ontvangen worden op de centrale
antenne worden in het station globaal behandeld, versterkt en
doorgegeven langs dezelfde kabels.
Iedereen die aansluit heeft de mogelijkheid GRATIS te genieten
van de FM-distributie (radio)

8. lnterteve gaat de verbintenis aan correcte uitzendingen te leveren.
Klank en beeld zijn gezuiverd van parasieten en storingen.

9. En nu : wat doen ?
Voorlopig niets !
Ten gepaste tijde zullen wij u alle verdere informatie overmaken.
Inmiddels starten de werken. Wij vragen u dan ook geduld indien
uw stoep even open moet, en zijn er van overtuigd dat de specia
listen die gelast zijn met het aanbrengen van het distributienet,
een goed onthaal zal te beurt vallen. De werken gebeuren met de
meeste zorg om het estetisch uitzicht van onze gemeente geens
zins te schaden.
Verdere inlichtingen kunt U bekomen in het informatiekantoor
« Voor U », Hovestraat 35. Edegem, waar de mensen U bereidwillig
te woord zullen staan.

REIZEN NAAR HET VERENIGD KONINKRIJK
Vanaf 1 januari 1973 dienen de Belgen die zich, om welke reden ook,
naar het Verenigd Koninkrijk begeven niet meer in het bezit te zijn
van een « visitor's card ».
Voortaan zal slechts een geldig paspoort of een nationale identiteits
kaart geëist worden.

KENNEN WIJ DE WEGCODE ?
De laatste tijd komt het vaker voor, dat een wagen met loeiende si
rene en blauw zwaailicht, door de gemeente rijdt om zich naar een
plaats te begeven waar zijn hulp dringend gevraagd wordt. Zulke be
stuurders noemt men « bevoorrechte weggebruikers ».
Het kunnen zijn :

bestuurders van ziekenwagens
politie-, rijkswacht- of brandweerwagens
voertuigen van het Korps Burgerlijke Veiligheid en
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van de reddingscentrale van het mijnbekken
voertuigen van hulpverlening van de N.M.B.S.
voertuigen van hulpverlening bij een incident veroor
zaakt door radio-actieve stoffen
voertuigen van militaire politie

Enkel wanneer hun opdracht zulks rechtvaardigt mogen zij hun
speciaal geluidssignaal in werking stellen en al mogen zulke
voertuigen ook uitgerust zijn met een bijzonder lichtsignaal, een
blauw zwaailicht, toch zal het gebruik van dit lichtsignaal niet vol
staan opdat de afwijkingen zouden gelden, die de wet voor hen voor
ziet : het speciaal geluidssignaal moet in werking zijn en dan :
1° mogen zij aan kruispunten met verkeerslichten, NA TE HEBBEN

GESTOPT, doorrijden op voorwaarde dat zulks geen gevaar op
levert voor de andere weggebruikers;

2° moeten zij geen rekening houden met de omgekeerde driehoek,
maar voor een stopteken moeten zij stoppen zoals gewone be
stu u rders;

3° is het hun toegelaten te breken door :
een afdeling van een militaire kolonne, bestaande uit een op
mars zijnde troep, of uit een in beweging zijnde convooi;
een groep scholieren in rijen opstappend, vergezeld van een
leider, of die de rijbaan oversteekt onder het toezicht van een
jeugdverkeersbrigade;
een lijkstoet;
een stoet uitgaande met de toestemming van de plaatselijke
overheid;

4° De snelheidsbeperkingen die aan andere bestuurders werden op
gelegd, gelden niet voor hen;

5° De regelen betreffende de wijze van vervoer van personen zijn op
zekere van hen niet toepasselijk (1)

6° Zodra een bevoorrecht weggebruiker zijn nadering aankondigt,
door het bijzonder geluidssignaal moeten al de gewone bestuur
ders UITWIJKEN en STOPPEN.

Daarenboven mogen de bevoorrechte weggebruikers, wanneer hun
opdracht zulks rechtvaardigt, de rijstroken volgen die ingevolge ver
keerstekens nr 100 voorbehouden zijn aan de voertuigen voor ge
meenschappelijk vervoer van personen.

POKINENTING
De Burgemeester brengt ter kennis van de bevolking dat een zitting
zal gehouden worden voor kosteloze POKINENTING in het lokaal :
Kinderheil, Oude Godstraat 19, te 15.30 u.
Familia-lnstituut, Kinderheil, Elsdonk, te 16.00 u. op 22 februari 1973.
Medebrengen : 1. trouwboekje

2. de verwittiging afgeleverd bij de geboorte, inge
vuld met de naam en voornamen, geboortedatum
en adres.

Het nazicht gebeurt ACHT DAGEN LATER, nl. op 1 maart 1973, zelfde
plaats en uur.

BERICHT AAN DE TUINDERS
Een subsidie van 0,20 F per liter zware gasolie en van 0,10 F per kg
zware of extra zware stookolie, geleverd tussen 1 januari 1972 en 31
december 1972 en betaald tussen 1 januari 1972 en 31 januari 1973

(1) Art. 68 Par. 2; Het ls de bestuurder van een der in nr 1 bedoelde voertuigen verboden, perso
non te vervoeren op de uitwendige delen van het koetswerk van deze voertuigen of van hun aan
hangwagens, Dit verbod geldt niet voor de bestuurders van voertuigen in gebruik bi] de Krijgs
macht, bl] de politie en de Rl]kswacht en voor bestuurders van voertuigen van de brandweer, de
reinigingsdienst en van het Korps Burgerlijke Veiligheid.
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voor de verwarming van hun teelten onder glas, wordt toegekend
aan de tuinders en druivenkwekers als gedeeltelijke compensatie van
de verhoging der accijnsrechten op zware gasolie en ter volledige
terugbetaling der accijnsrechten op gewone en extra zware stook
oliën.
In geen geval mag deze toelage hoger zijn dan 600 F per are teelt
onder glas, berekend op basis van de laatste landbouwtelling.
Het gemeentebestuur stelt U daarvoor volgende formulieren ter be
schikking:

een blanco aanvraag van de begunstigde
een blanco verklaring in te vullen door de leverancier van de
brandstof.

Deze formulieren kan men bekomen op de Bevolkingsdienst, Admini
stratief Gebouw, Kontichstraat 19, tussen 9 en 12 u.

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT BOUWERS
Uit de brochure, gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor de
Huisvesting, Gewestelijk Comité van de Provincie Antwerpen, putten
we volgende tekst:
« Zoekt U een geschikte bouwgrond ? Is U zinnens een nieuwe WO
ning te bouwen ? Of wenst U een woning te kopen ? Dient uw huidige
woning verbeterd of vergroot ?
Dan verstrekken wij U hierbij graag enkele belangrijke Inlichtingen
over de wettelijke voordelen en mogelijkheden die daaromtrent ge
boden worden.

Vooraleer een bouwgrond te kopen :
Vraag bij uw gemeentebestuur of deze grond bouwgrond is, d.w.z.
of het toegelaten is op die grond een woning te bouwen. Vraag
ook welk soort woningen op die grond mogen opgericht worden.
De eigenaar en de handelende notaris die u grond als bouwgrond
willen verkopen, moeten u op het ogenblik van de verkoop de ver
zekering kunnen geven dat het perceel werkelijk als bouwgrond
in aanmerking komt.
De hiertoe nodige inlichtingen kunnen ze bekomen door het aan
vragen van een stedebouwkundig attest nr. 1.
Indien de aankoopakte vermeldt dat de grond bouwgrond is en u
kunt later hiervoor geen bouwvergunning bekomen dan hebt u het
recht de vernietiging van de akte te vorderen.
Onderzoek of de grond geen speciale en kostelijke fundering no
dig maakt.
Indien u op uw grond een bescheiden woning bouwt, kunt u onder
bepaalde voorwaarden een gedeelte van de schrijfkosten terug
bekomen nadat uw woning voltooid is. Vraag inlichtingen hierom
trent bij uw notaris.
Adres van de Provinciale Diensten voor Stedebouw : Lamorinière
straat 227, 2000 Antwerpen. Tel. 03 - 30.98.50.
Vooraleer een plan van uw woning te laten maken :
Doe navraag bij uw gemeentebestuur omtrent de voorschriften
die u in acht moet nemen.
U zult voor hoge kosten en afbetalingen staan : bereken dus nauw
keurig welk de financiële lasten zullen zijn. Vraag bij het Gewes
telijk Comité voor de Huisvesting « Tips voor bouwers nr.2» :een
model van kostenberekening en financiering.
Indien u geld wenst te lenen aan voordelige voorwaarden, neem
vooraf vooraleer uw plan te laten maken inlichtingen bij de
daarvoor erkende kredietmaatschappijen. Keuze van notaris is
vrij.
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Vermijd zoveel mogelijk een lening in tweede rang aan te gaan.
Spaar liever wat langer vooraf.
Indien u een bouwpremie wenst te genieten, geef opdracht aan
uw architect hiermee rekening te houden.
Begin tijdig met het aanvragen van uw bouwpremie (en eventueel
slooptoelage). Wie in het voorjaar met sloop- en bouwwerken wil
starten, doet er goed aan, alle aanvragen in te zenden vóór de
winter.
Vooraleer uw huis te laten bouwen :

Indien u uw huis volledig of gedeeltelijk door een aannemersfirma laat
uitvoeren, of wanneer u een huis volledig afgewerkt (sleutel op de
deur) zult kopen :

Vraag een contract dat in overeenstemming is met de voorschrif
ten van de wet van 9 juli 1971.

- In elk geval moet u de tekst van de overeenkomst goed lezen en
uitleg vragen omtrent de punten die u niet goed verstaat.
Zet nooit een handtekening, vooraleer u gecontroleerd hebt of de
voorgestelde berekening juist is, en of u de nodige lening zult
kunnen bekomen.
Vergelijk niet alleen de prijzen, maar ook de kwaliteit van de ge
bruikte materialen. Vraag nauwkeurig welke kosten eventueel niet
in de opgegeven prijs begrepen zijn. Als nadien een wijziging in
de werken voorzien wordt, laat elke mondelinge afspraak schrifte
lijk bevestigen.
Uw architect heeft tot taak u hierbij te helpen en er mee over te
waken dat de overeenkomst stipt wordt nagekomen.
Vergeet de « dubbele periode » niet : de periode waarin u én een
huishuur, én reeds een afbetaling van de lening, zult hebben.

Bijkomende inlichtingen kan U ook steeds bekomen op de gemeentelijke
technische dienst, Kontichstraat 17, en bij het Gewestelijk Comité voor de
Huisvesting, Meir 107, Antwerpen (zitdag donderdag 9-12 en 13-17 u.).

AUTOSTRADE E1O
Volgens de informatie in ons bezit is de volgende planning opgesteld :

tot Kontich is de E10 op 4 x 3 rijstroken (2 x 3 expressen 2 x 3 ge-
woon); tussen Kontich en de Kleine Ring komt de E10 over de
bedding van de spoorweg en onder een tunnel langs Middelheim
op 2 x 4 rijstroken.
Daar Mechelen-Kontich echter op 25 mei e.k. zal afgewerkt zijn,
zal tijdelijk, en vanaf die datum, het verkeer door Prins Boudewijn
laan en Boniverlei moeten worden opgevangen. De Prins Boude
wijnlaan wordt gedurende die overgangsperiode niet verbreed of
gewijzigd.
De Prins Boudewijnlaan wordt dus een laan van lokaal verkeer,
zodra de autosnelweg langs de spoorweg is aangelegd.
Later, wanneer de expressweg tussen Mechelen en Kontich is
beëindigd, en indien de verbinding Kontich-Antwerpen over de
spoorweg niet volstaat, zal de Prins Boudewijnlaan eventueel te
rug in aanmerking komen, nl. voor verbreding op 2 x 3 rijstroken.
De bomen zouden behouden blijven, zodat de bijvoeging in de
richting van de huizen wordt voorzien.

Hiermede hopen wij veel verkeerde voorstellingen uit de wereld te
hebben geholpen.

EDEGEM SPORTIEFSTE GEMEENTE
Bijna mogen we ons deze titel toeëigenen. Inderdaad, wat betreft het
aantal bronzen medailles die tot op heden verdiend werden in het
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kader van de sportbiënnale staan wij tweede geklasseerd met 150
medailles, na Brasschaat met 300 en vóór Lier en Schoten met 50
bronzen medailles.
Wat zilver en goud betreft, mogen we nog niet zo fier zijn, maar als
wij de verschillende groepen zien trainen en als wij hier en daar ver
nemen dat men individueel inspanningen doet om eigen rekords te
verbeteren, zullen de uitslagen bij volgende aktiviteiten zeker nog be
ter zijn.
De Sportivagroep samen met de leden van de Sportraad zijn druk be
zig met de voorbereiding van volgende omnisportdagen, die de dag
van 26 november 1972, waar wij allen trots op zijn, ver in de schaduw
zal stellen.
Beste sportieve en minder-sportieve mensen, oefen U voor uw eigen
goed en voor mogelijke topprestaties in het voorjaar. Edegem 800
moet het jaar worden der prestaties.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist dat zij die
een zilveren of gouden medaille verdienen deze niet zelf moeten aan
kopen, maar dat de gemeente ze voor hen zal betalen.
Wij hopen daardoor extra te beklemtonen dat wij wensen te helpen
aan de sportieve ontplooiing van de ganse bevolking.
Moge het zo zijn : « een gezonde geest in een gezond lichaam » in
een mooie en goede gemeente Edegem.

MEN ZEGGE HET MET EEN BLOEM
Om het 800-jarig bestaan van onze gemeente met de nodige !uister
te vieren, deden we een oproep in een vorig nummer van ons inlich
tingsblad, om nu reeds schikkingen te treffen om uw voortuintjes te
beplanten met heesters en bloembollen.
Een voorlichtingsvergadering inzake keuze van zaai- en planttijdstip,
bemesting, en onderhoud van planten wordt ingericht op :
donderdag 22-2-1973 te 20 u. in de zaal De Schrans, Molenveldlaan 2
Deze voorlichtingsvergadering, die niet technisch is opgevat, wordt
opgeluisterd met diapositieven en fotomateriaal.
Alle bloemenliefhebbers zijn hartelijk welkom.

r



EDEGEM 800
Voor de feestelijkheden in het kader van « Edegem 800 », kon tot op
heden reeds volgende kalender worden vastgesteld :
1973
13/1: Kulturele Kring: muzikale avond- Edegemse Jeugd musiceert.
17/2: Kulturele Kring : Kwizavond.
17/2: Jeugdtehuis Kruispunt: veldloop.
16/3: Kulturele Kring : optreden Klarinetkwartet van België.
17/3: Gymnasport Jong Edegem.
18/3 : Volleybal Jong Edegem - interscholentornooi.
22 en 23/4: K.V.V. Belgica Edegem Sport: Internationaal Paastornooi

Scholieren 1973.
28/4 : Feestelijkheden Meneerke van Buizegem.
29/4 : 27e V.V.K.S. tuinfeest in Fruithof.
6/5 : Accordeonmaatschappij De Nachtegaal : viering 25 jarig be-

staan.
12 en 13/5 : Jong Edegem basket gemeenteplein.
19/5: 10 jarig bestaan Olympia.
20/5 : Fanfare St. Rosalia Plechtige Mis met receptie en uitreiking

eretekens.
26 en 27/5 : Jeugdatelier in openlucht op Buizegem.
31/5: Sportuitvoering Judo Jong Edegem.
2 en 3/6: Volksconcert Fanfare

Feestschieting Liggende Wipvereniging.
Viswedstrijd Om ter Grootst
Openlucht jeugdatelier op Philips de Monteplein.

10 en 11/6: Feestelijkheden St. Sebastiaansgilde.
17/6: Eucharistieviering voor gans de gemeente vóór De Basiliek.
24/6 : Sterfestival Fanfare St. Rosalia.
21/7: Internationale Verbroederingsdag oudstrijders - Eenheidsfront.
1 en 2/9: Kon. Land- en Tuinbouwmaatschaooij : bloemen- en plan-

tententoonstelling in tent Drie Eikenstraat.
3/9 : Jaarmarkt.
15 en 16/9: Openlucht jeugdatelier op gemeenteplein.
22/9 : Biljartclub St. Jozef : breugelfeest.
23/9 : Historische stoet door de gemeente.
7 en 14/10 : Rallyteam De Minirijders - slalom
3/11: Dodenhulde op Fort V.
6/12 : Feestdag gepensioneerden centrum.

Uitvoerend Komitee cc EDEGEM 800 »
doet een beroep op geïnteresseerde jonge dames van Edegem om
gedurende de feestelijkheden in het kader van het 800 jarig bestaan
van onze gemeente hun diensten aan te bieden voor het vervullen
van een aantal representatie-taken; zoals o.m. als hostess of als gids
bij diverse .gelegenheden dienst te doen.
Belangstellende jonge dames kunnen op het Sekretariaat, Administra
tief Gebouw, verdere inlichtingen bekomen alsmede het inschrijvings
formulier.
De inschrijvingen zullen afgesloten worden op 24 februari a.s.
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VREEMDE TALEN SPREKEN:
Nu ons talenpraktikum volledig geïnstalleerd is, bestaat de mogelijk
heid om ook avondles te geven in gesproken taal.
De bedoeling is onze bevolking de kans te geven om een taal naar
keuze te leren spreken zodat zij na enkele maanden de mogelijkheid
hebben zich in de gekozen taal verstaanbaar te maken. Het accent
wordt volledig gelegd op spreken, en niet op de geschreven taal of
op grammatica. Deze kursus zou ongeveer 25 lessen omvatten en zal
worden gegeven mits inschrijvingsgeld en aankoop van het vereiste
leerboek.
Indien er voldoende vraag is kan met de eerste kursus half septem
ber-begin oktober 1973 aangevangen worden.

HULP AAN ZIEKE KINDEREN :
Op verzoek van de gezinsraad werken wij aan de oprichting van een
speciale oppasdienst voor zieke kinderen.
Het ligt in de bedoeling vrijwilligsters te zoeken die, na afspraak, be
reid zouden zijn om voor kindjes te zorgen die normaal schoolplichtig
zijn maar voor korte tijd wegens ziekte moeten thuis blijven. Als de
moeder gaat werken of voor andere redenen haar ziek kindje niet
kan verzorgen, zouden wij trachten een tijdelijke hulp te bieden.
Vrijblijvend en enkel ter informatie wensen wij te weten wie meent
beroep te moeten doen op een dergelijke hulp.
Wij denken 50 à 60 fr. per uur te vragen en een minimum van 3 uur
oppas te voorzien.

VREEMDE TALEN :

Mr. Mw.

Adres:

wenst volgende taal te leren spreken :
FRANS DUITS ENGELS ITALIAANS SPAANS

(keuzetaal onderlijnen a.u.b.)
Gelieve deze strook te zenden aan het Gemeentebestuur van Edegem,
t.a.v. Mw Aerts-Lietaer, Schepen van Sociale Zaken en Onderwijs.

HULP AAN ZIEKE KINDEREN :

Mr. Mw.

Adres:

zou ingeval van nood beroep wensen te doen op hulp bij een ziek
kindje.
Deze vraag is louter informatief en houdt geen enkele verbintenis in.
Gelieve deze strook te zenden aan het Gemeentebestuur van Edegem
t.a.v. Mw Aerts-Lietaer, Schepen van Sociale Zaken en Onderwijs.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (verschijnt
10 maal per jaar) nr. 15 februari-maart 1973

BEGROTING 1973
Edegem waar het goed is om wonen
Edegem waar het goedkoop is om wonen ».

In zitting van de gemeenteraad van 8 februari l.i. werd de begroting
voor het dienstjaar 1973 goedgekeurd.
Deze begroting vertoont voor de jaarlijkse gewone inkomsten en uit
gaven (Gewone Dienst)

- een totaal inkomen van 101 503191 Bf
- een totaal uitgaven van 100 358 781 Bf

Batig saldo 1144410 Bt

%/ stijging
+ 19%/
+ 27%
+ 20%

1973
35385
22917
11431
29383

Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Leninglast

Ten overstaan van de begroting 1972 betekenen deze cijfers voor het
eigen dienstjaar

- een méér-inkomst van ongev. 7 %f
- een méér-uitgave van circa 14 %/

Kijkende naar de uitgaven, zijn deze 14%/ stijging als volgt te begrij
pen (in duizenden Belgische franks) :

1972
29699
18095
9460

30071

Totaal eigen dienstjaar 87325 99116 + 14%

Bekijken we even de begroting in detail, welke vermeldenswaardige
kredieten vinden we er dit jaar, in vergelijking met vorige jaren, dan
in terug

A. VOOR DE UITGAVEN

1. Voor de nleuwe inwoners van Edegem
- drukken van een onthaalbrochure 150 000 Bf

2. Voor verbetering van ons wegennet
- Oude Godstraat (verwerven van gronden en aan

leg) 19 000 000 Bf
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- Jan Verbertlei (aanleg)
- Terelststraat ( aanleg)
- Parklaan (verwerven gronden)
- W. Herreynsstraat (aanleg)
- Verkaveling Ter Elst/Boerenleger
Voor deze wegeniswerken gaan wij leningen aan
op 20 jaar.

3. Voor onze gemeenteschool
- Schoolbestuurder zonder klas
- Bijlessen voor kinderen die door verschillende
omstandigheden even achterop zijn geraakt

4. Voor inwoners die hun vreemde talen wensen op
te frissen
- Snelcursus vreemde talen (spreken) in ons nieuw
taallabo

5. Voor ons 800-jarig bestaan
- drukken « Geschiedenis van Edegem »

- viering 800 jaar Edegem
6. Voor de milieubescherming

- aankoop geluidsmeter
- studiekosten milieubescherming
- collector Kleine Struisbeek (lening)

7. Voor de groenvoorziening in onze gemeente
- nieuwe bebossing in Buizegem
- verruiming van groen, parken en plantsoenen
over geheel de gemeente

8. Voor ontspanning van onze jeugd, de actieve be
volking en onze bejaarden
- nieuwe speelpleinen voor sport en spel
- robinsonspeelterreinen voor de kleinsten en de

schoolgaande jeugd
- ontspanningsterreiren voor de ouders
- zitbankcn cn wandelpaden in onze groene ruim
ten voor de bejaarden

- kaart- en ontmoetingslokaal bejaarden

Op lange termijn voorzien wij onder dezelfde
hoofding . »

- park cultureel centrum (aankoop grond)
- park rond sporthal (aankoop grond)
- recreatieterreinen Edegem-noord (infrastructuur

Fort V- 1e deel)
- voor de verdere verwezenlijkingen van

- een sporthal
- een groot zwembad
- een cultureel centrum
- een olympisch terrein in Buizegem

zijn studiekosten voorzien voor
9. Voor ons (voorlopig) cultureel centrum

(Drie Eikenstraat aan Sint-Antoniuskerk)
- inrichten en onderhoud cultureel centrum

10. Voor het verenigingsleven
- aanpassing van de subsidies der verschillende
organisaties en instellingen
(d.i. 55 / méér als vorig jaar)

- ruimere toelagen voor jeugdkampen en vakan
tiekoloniën

11. Voor de gouden huwelijks]jubilarissen

2

8 000 000 Bf
9 000 000 BI
5 000 000 BI
440 000 Bf

2100000 BI

400 000 Bt

30 000 Bf

40 000 Bf

600 000 Bf
1000000 BI

20 000 BI
20 000 Bt

8 750 000 Bf

1 650 000 Bf

1310 000 Bf

10 000 000 Bf
5000 000 Bf

10 000 000 Bf

950 000 Bf

700000 Bf

2185 000. Bt

·100 000 B
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- aanpassing ( + 50 °/6) van de vergoeding van de
gemeente

12. Voor het soclaal dienstbetoon van de gemeente
- verdubbeling van de activiteit van de maat-

schappelijke assistente 60 000 Bf
- studiekosten voor een sociaal dienstcentrum 50 000 Bf
- mogelijke hulpdienst voor zieke kinderen

13. Voor onze minder-validen
- toelagen aan activiteiten en instellingen voor

mindervaliden 60 000 Bf
14. Voor onze gezondheid

- oprichten van een gezondheidsraad, bestrijden
van bepaalde infectieziekten 50 000 Bf

15. Voor een beter contact met onze bevolking
- oprichten van adviesraden
- ruimere betoelaging van de adviesraden 140000 Bf

Tot zover een vluchtig overzicht van onze uitgaven. Het spreekt van
zelf dat lang niet alles hierover gezegd is. Zo hebben wij nog niets
vermeld over de gemeentelijke inspanning om onze gemeente rein te
houden. Zoals U weet doen wij de huisvuilophaling met eigen dien
sten (zonder belastingheffing !) terwijl de verbranding van het huis
vuil grotendeels gebeurt in de huisvuilverbrandingsinstallatie, Doorn
straat. Het totaal van deze activiteiten kost de gemeente netto
10 832 282 Bf (1973), d.i. 18 %/ meer t.0.v. 1972.
Overlopen we nu even de ontvangstposten in de volgende hoofding.
B. VOOR DE ONTVANGSTEN
Onze voornaamste inkomsten uit belastingen zijn :
- Belasting op de onroerende voorheffing 700 opc.
- Personenbelasting 5%
- Belasting op de motorvoertuigen 10 %
- Overige belastingen diverse tarieven
De gemeentelijke belastingen brengen dit jaar 30 002141 Bf iR het
laatje. Hieraan zijn grotendeels de betoelagingen van de staat gekop
peld. Deze bedragen 30 149 733 Bf. Met deze twee posten zijn reeds
60 % van onze inkomsten gewaarborgd. De overige inkomsten zijn

- Inkomsten uit prestaties 2 256 500 Bf
- tegemoetkomingen van de staat in

leninglast e.d. 7 617 792 Bf
- overige overdrachten 5 759 916 Bf
- besparingen op vorige dienstjaren 25 717109 Bf

Onmiddellijk rijst de vraag : zijn wij op gebied van belasting betalen
een dure gemeente ? Wordt onze gemeente goed geleid en beheerd?
Laten we daarom even onze gemeentelijke belastingen vergelijken
met die van andere gemeenten in België.
Er zijn in België 2359 gemeenten met een gemiddeld aantal inwoners
van 3895 per gemeente. 1427 gemeenten hiervan hebben minder dan
2000 inwoners, d.i. méér dan 60% der gemeenten Edegem telt ong.
21.000 inwoners, en is bijgevolg 5,4 maal groter dan een gemiddelde
gemeente, of 10 x groter dan 60% der gemeenten.
Welke belastingen worden zoal geheven in België ?
a. de opcentiemen op de onroerende voorheffing (voornaamste in

komst)
In 1970 hieven reeds 45 °/ der gemeenten méér dan 1000 opcen
tiemen. In 1971
- vroegen slechts 12 °%/ der gemeenten minder dan 700 opc.
- kenden 26 % der gemeenten een belastingvoet van maximum 700
opcentiemen.
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Voor 1973 schat men dat nog slechts 10% der gemeenten 700 opc.
op de onroerende voorheffing opleggen, en daar is Edegem bij.
Als men bedenkt dat 60 "/ der gemeenten 10 x kleiner is dan Edegem,
en ong. 90% dezer gemeenten méér belasting heffen dan onze ge
meente, dan is dat o.i. vermeldenswaard.
b. de personenbelasting
In 1970 hieven 9%/ der gemeenten deze belasting niet

41%h legden 5 °h op
50% pleitten voor 6% (maximum percentage).

Voor 1973 zijn deze percentages gevoelig veranderd. Het valt buiten
twijfel dat nu 6% de meest geheven belastingvoet is geworden. In
Edegem blijven wij echter trouw aan onze 5%.
c. belasting op de motorvoertuigen
In 1970 pasten ong. 9%h der gemeenten deze belasting niet toe.
Slechts 0,2% kwamen toe met 5% belasting. De overige 91%/ ge
meenten bleven bij de 10/ belasting op de motorvoertuigen. Ede
gem heft eveneens 10%h voor 1973.
d. De overige belastingen brengen in Edegem slechts 3 875 000 Bf
voor 1973 op, hetgeen weinig is in vergelijking met andere gemeenten
waar zich vele industriële inplantingen bevinden. Ook dit speelt mee
in de belastingen en de staatsbetoelaging. Edegem moet dus haar
voornaamste inkomsten putten uit de opcentiemen op de onr. voor
heffing en de personenbelasting ; en zelfs daarin vraagt zij haar in
woners maar een bescheiden belastingsbijdrage in vergelijking met·
andere gemeenten.
Even terug overlopen :
- Hebt U de gemeentelijke uitgaven even bekeken ?
- Las U ook wat de nieuwe inspanningen op sociaal en cultureel vlak

bedroegen?
- Zag U ook even een toekomstbeeld van de gemeente ; een beleids-
planning van uw gemeentebestuur ?

- WVctUoc' : U dccrvcor oot bctclcn ?
- Bent U het ook eens met het gezegde waarmede dit artikel begint ?

GEMEENTERAADSZITTING VAN 8 FEBRUARI 1973

De begroting van. de kerkfabriek O.L.V. van Lourdes en St. Anto
nius, dienstjaar 1973, wordt gunstig geadviseerd.
- De overeenkomst afgesloten tussen de gemeente Wilrijk enerzijds,
opdrachtgevend bestuur voor de gemeenten Aartselaar, Edegem,
Mortsel en Wilrijk, en het Studiebureau 0. De Koninckx anderzijds,
houdende opstellen van onteigeningsplans en vaststelling van het ere
loon in verband met het bouwen van een collector in het bekken van
de Kleine en Grote Struisbeek alsmede het herprofileren van deze
waterlopen, wordt goedgekeurd. De gemeente Edegem zal in de kos
ten tussenkomen in verhouding van de aangesloten lnwonerequiva
lenten.

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde dagorde voor de
buitengewone algemene vergadering van I.G.A.O. d.d. 26-3-73, hou
dende kapitaalsverhoging, wijziging en coördinatie der statuten.

Het Schepencollege wordt, met het oog op het oprichten van een
kultureel centrum, gemachtigd een studiedienst aan te stellen voor
het verrichten van een socio-kultureel onderzoek in de gemeente.
Het ereloon hiervoor wordt vastgesteld op 260.000 tr., BTW exclusief.
De bepalingen van het ontwerpkontrakt worden goedgekeurd.
- Het onteigeningsplan voor de aanleg van straat L, gelegen tussen
Kerkplein en Donk, wordt bepaald goedgekeurd.

4



....
1

l
1

Het onteigeningsplan voor de straat gelegen tussen Kontichstraat
en straat H (naast R.I.T.O.) wordt bepaald goedgekeurd.
- Een eigendom gelegen langsheen de Terelststraat wordt aange
kocht voor uitbreiding van de parking van de op te richten sporthal.

Goedkeuring wordt gehecht aan het afschaffen, verleggen, over
welven en profileren van de waterloop S.10 (Grote Struisbeek) en
S.10.6 (Kleine Struisbeek) zoals voorzien op de plans opgemaakt door
het Studiebureau 0. De Koninckx.

De beslissing van de C.O.O., houdende aanvraag van voorlopige
1/12e voor de maanden januari en februari 1973, wordt goedgekeurd.

De begroting van de C.O.O. dienstjaar 1973 wordt goedgekeurd.
Voor het dienstjaar 1973 worden 700 opcentiemes op de onroe

rende voorheffing geheven.
- De gemeentebegroting dienstjaar 1973 wordt goedgekeurd.

Een ontwerp van motie voor het verbieden van speelautomaten in
publieke lokalen wordt goedgekeurd en overgemaakt aan de Minister
van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie.

De eigendommen Oude Godstraat 20 en 22 worden aangekocht
ter verbreding van deze straat.

Het bijzonder plan yan aanleg nr. 2, 3e herziening wijk Terelst,
wordt voorlopig vastgesteld.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 1 MAART 1973

De Raad neemt kennis van het Koninklijk Besluit van 23-1-73
waarbij de gemeente Edegem ingedeeld wordt in de klasse van 25.001
tot 35.000 inwoners en stelt de ingangsdatum van deze klasseverhef
fing vast op 1.1.71.
- Na een beperkte prijsvraag wordt de levering van meer dan 375
bomen toegewezen mits de prijs van 109.953 fr., BTW inbegrepen.

De Raad hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomst afgesloten
tussen de C.O.O. en de Congregatie van de E Zusters Annonciaden.

Een reglement voor de televisiedistributie in de private verkave
lingen wordt goedgekeurd.

De rekening 1972 van de gemeentelijke brandweer wordt goed
gekeurd.
- Voor de aanleg van de Oude Godstraat werden overeenkomsten
gemaakt met de betrokken eigenaars voor het verwerven van 4 hui
zen en 94 voorhofjes. Het totaal bedrag van deze aankopen bedraagt
8.502.000 fr. en zal gedekt worden met een lening op 20 jaar. De on
derhandelingen met de andere eigenaars gaan verder.

Voor de aanleg van de Terelststraat werd een akkoord bereikt met
twee eigenaars voor aankoop van gronden voor een bedrag van
656.000 fr., eveneens te dekken met een lening op 20 jaar.

De wegenwerken tussen Kontichstraat en Boerenlegerstraat wer
den toegewezen, mits de prijs van 9.846.224 fr., BTW inbegrepen. De
kosten komen volledig ten laste van de verkavelaars.

De bedding voor de straat tussen Kontichstraat en deze verka
veling wordt aangekocht mits de prijs van 156.077 fr.

Om de uitbreiding van de gemeentelijke jongensschool A. Vesa
llus mogelijk te maken werd het huis Kontichstraat 25 aangekocht.

EDEGEM 800
Vensteraffiches met embleem Edegem 800
Deze zullen door onze diensten verspreid worden in alle handelshui
zen van Edegem. Graag zouden wij zien dat de burgers aan de idee
verspreiding zouden meehelpen. Daarom hebben wij de voerders van
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onze huisvuilwagens een aantal affiches bezorgd die U op eenvou
dige aanvraag kunt krijgen om voor te hangen aan uw ramen.
Deze affiches, welke gratis ter beschikking gesteld worden, zijn even
eens te verkrijgen op de gemeentelijke diensten.
Wij danken U voor de medewerking.

BEPLANTINGEN EN GROENZORG
Dit jaar zullen wij voortgaan met het beplanten van onze woonstraten;
375 bomen worden in de maand maart geplant in volgende straten :
Ren; De Rudderlaan, Joe Englishlaan, Gebr. Van Raemdoncklaan,
Jozef de Veusterstraat, P. Van den Bemdenlaan, Jan van Mirlostraat,
Jean Notéstraat, Mtr Richard Goossensstraat, Mgr Jan van de Velde
laan, Buizegemlei, Leeuwerikenlei en Timmerdonckplein. Bovendien
zullen beschadigde bomen vervangen worden.
Het recreatiegebied Buizegem zal dit jaar reeds vorm krijgen. Buiten
de reeds aangelegde speeltuin, wordt de beplanting en bebossing,
samen met een reeks speelvelden, wandelpaden en mogelijk een
groot viswater, dit jaar in uitvoering gebracht. Kortelings zal het Sche
pencollege deze plans aan de inwoners van Buizegem voorleggen.
Recreatiegebied Fort V : dit gebied wordt stilaan door de militairen
ontruimd, en de planning van het gebruik als recreatieterrein krijgt
vorm.

HONDENVRIENDEN - EVEN UW AANDACHT
Ergens lazen wij : «Verstandige mensen werpen hier niets weg
de anderen is het verboden ». Dit wil een oproep zijn tol de eigenaars
van een hond. Mogen wij U beleefd doch dringend verzoeken uw lieve
huisdieren op de wandeling niet toe te laten om de stoepen te be
vuilen of de voorhofjes van uwe medeburgers. Wij zijn er van over
tuigd dat met een kleine inspanning, iedereen tevreden kan zijn.
Ook is het nuttig er aan te denken dat kinderen en soms ook vol
wassenen werkelijk angst hebben van dieren. Het is reeds gebeurd
dat een kindje onverhoeds de rijweg overliep zonder uit te kijken,
uit angst voor een hond. Denk er aan de dieren bij te houden. De kin
deren weten niet steeds dat uw lievelingsdier niet gevaarlijk is. Wij
zijn er van overtuigd, als U een dierenvriend is, dat U ook begrip kan
opbrengen voor mensen die schrik hebben van dieren. Hartelijk dank.

SPORTRAAD
« De gemeente regelt al wat van gemeentelijk belang is », staat ge
schreven in de gemeentewet.
Stelselmatig worden meer en meer taken toevertrouwd aan de ge
meentelijke overheid, een tendens die nauw samenhangt met de
sociale, ekonomische en politiek evolutie van onze maatschappij.
Het is dan ook niet te verwonderen dat een sektor zoals de sport aan
bod komt als beleidsontwerp van de overheid.
Sportiva '71 is in Edegem de start geweest tot het oprichten van een
gemeentelijke sportraad, een orgaan dat coördinerend en adviserend
dient op te treden ten opzichte van zijn leden en van het gemeente
bestuur. Dertien sportverenigingen namen deel aan·de startvergade
ring geleid door de heer Lambert van het Ministerie van Nederlandse
Kultuur. Na een reeks werkvergaderingen werden de statuten goed
gekeurd in de sportraad en daarna in de gemeenteraad. Na de defi
nitieve aanstelling van Voorzitter, bureauladen, effectieve en plaats-
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vervangende leden zit onze sportraad meteen in de inrijperiode. Is er
tijdens deze aanvangsfase niet gewerkt aan initiatieven ? Toch wel,
de sportraad heeft ondertussen reeds adviezen uitgebracht voor de
sporthal (Terelststraat) en het groot zwembad (bij huidig instructie
zwembad), daarnaast werd een sportdag georganiseerd in het kader
van de sport)iénnale, kundig en enthousiast gestimuleerd door Mevr.
Goossens, gangmaakster.
Ongetwijfeld zijn deze eerste initiatieven, oefeningen op de weg naar
een sportbeleid in samenspraak met allen die er bij betrokken zijn.
Dat een en ander zal verwezenlijkt worden is zonder meer duidelijk
wanneer U even kennis neemt van de samenstelling van onze ge
meentelijke sportraad.
Voorzitter : Van Eeckaute C., Korfbalclub Voorwaarts

Oude Godstraat 176 - tel. 49.20.60
O/Voorzitter : Cramers R., Basket Jong Edegem
W. Coberghersstraat 8- tel. 49.86.65

O/Voorzitter : Verhelst C., S.C. Olv6
Ernest Staesstraat 1 - tel. 40.17.07

Bureaulld : J. Baudry, Wapper
Parklaan 75- tel. 49.89.03

Bureaulid: J. Coninx, Sportclub AVE
Onafhankelijkheidstraat 183

Secretaris : M. Van Meerbeek
Oude Godstraat 74 - tel. 57.14.21
of gemeentehuis, tel. 57.01 .18

Stemgerechtigde leden :
Van Ham M. KW Belgica-Edegem Sport

Oude Godstraat 31 - tel. 57.07.92
Muyshondt P. Wielerclub De Molenvrienden

Strijdersstraat 69 - tel. 57.25.88
J. De Wachter S.C. Olvé

Val. Ledelierstraat 12 - tel. 49.27.01
E.H. Reinquin A. S.C. Olvé

G. De Cremerstraat 22
Wuylens P. Soc. Turnvereniging Olympia

Oude Godstraat 94- tel. 57.18.72
W. Cornelis Mini Basket Jong Edegem

Papenblok 17, - tel. 49.48.70
Mathieu R. Mini Basket Jong Edegem

Ten Boschstraat 23 - tel. 49.52.40
Mevr. Goossens, Turnkring Jong Edegem

Oude Godstraat 107 - tel. 57.07.32
P. Merckelbagh Turnkring Jong Edegem

Ernest Staesstraat 2
M. Janssen Turnkring Jong Edegem

Gr. de Fienneslaan 66 - tel. 49.27.07
J. Billion Judo Jong Edegem

Te Nijverdoncklaan 11 - tel. 49.89.37
R. Crombecq Volleybal Jong Edegem

Nic. Lemmensstr. 20- tel. 49.89.69
B. Hendrickx, Krachtbal Kruispunt
Leeuwerikenlei 17 - tel. 57.19.67

Vlayen L. Tafeltennis Kruispunt
Laureysstraat 23 - tel. 49.46.88
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Plaatsvervangende leden :
De Neve A. KVV Belgica-Edegem Sport
Ter Borchtlaan 34 - tel. 49.08.99

Wouters L. Wielerclub De Molenvrienden
Onafhankelijkheidstraat 2

Devos Fr. Sportclub AVE
M.R. Richard Goossensstraat 41

Van Rompaey H. Korfbalclub Voorwaarts
Parklaan 141

L. Verbinnen, S.C. Olvé
J. de Sadelerslaan 11 - tel. 49.42.73

Baats M. S.C. Olvé
M. Van Coxiestraat 17 - tel. 49.54.90

Swennen G. S.C. Olvé
Rozenhof 10

Neefs Th. Turnvereniging Olympia
Den Eeckhofstraat 17 - tel. 49.07.30

Van Berendoncks J. Mini Basket Jong Edegem
A. Vesaliuslaan 20 - tel. 49.42.16

Mevr. Verbeke, Mini Basket Jong Edegem
Rozenhof 16 - tel. 49.43.76

Buysse E. Basket Jong Edegem
Adr. Willaertstraat 2 - tel. 49.45.55

Mevr. Melis Turnkring Jong Edegem
Jan de Sadelerslaan 2 - tel. 49.54.85

Mevr. Billion Turnkring Jong Edegem
Te Nijverdoncklaan 11 - tel. 49.89.37

J. Cools Turnkring Jong Edegem
Ferd. Verbiestlaan 22

J. Janssens . Judo Jong Edegem
Andreas Vesaliuslaan 29

Gevers H. Volleybal Jong Edegem
Ernest Staesstraat 7- tel. 49.36.48

Weckx L. Krachtbal Kruispunt
Boerenlegerstraat 171

P. Van de Velde Tafeltennis Kruispunt
Terelststraat 136

Jespers Fr. Wapper
Den Eeckhofstraat 21 - tel. 49.52.86

EDEGEM 800 SPORTIEFSTE GEMEENTE

Sportieven van Edegem reserveer reeds volgende data :
29 april : ganse dag - wandelmarathon
20 mei : omni-sportdag - brons, zilver, goud
31 mei : fietstocht
Verdere informatie krijgt U langs sportverenigingen en vrouwenorga
nisaties.
Wij rekenen op een talrijke opkomst.

AANGIFTEN BELASTINGEN AANSLAGJAAR 1973
De controleur der belastingen deelt mede dat voor het aanslagjaar
1973 volgende zitdagen gehouden worden in het Gemeentehuis, Ge
meenteplein, 1e verdieping, telkens van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur:
donderdag 12 april vrijdag 13 april
maandag 16 april dinsdag 17 april
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woensdag
vrijdag

18 april
20 april

donderdag
dinsdag

19 april
24 april

KRING VOOR HEEMKUNDE EDEGEM
De viering van het 800-jarig bestaan van onze gemeente wekte de
belangstelling op voor het Edegemse verleden.
Vrij vlug kristalliseerde deze belangstelling in de idee een Kring voor
Heemkunde op te richten. Dat gebeurde dan ook prompt. De heer
Neyens werd gekozen tot voorlopig voorzitter en meteen is de zaak
duchtig aan het rollen gebracht.
Eens temeer is bewezen dat de Edegemnaars weten van aanpakken 1
We zijn er van overtuigd dat de Kring voor Heemkunde een leemte
zal aanvullen en dat ieder inwoner zal meehelpen om de puzzel van
het verleden in te vullen. Van nu af neemt elke inwoner die meent dat
hij wat belangwekkends heeft gevonden of gehoord kontakt op met
de heer Neyens Charles, Onafhankelijkheidstraat 56, Edegem, of poli
tiesecretariaat, Kontichstraat 17, tel. 57.03.55
Iedereen begint verwoed zijn zolder te doorsnuffelen op zoek naar
bestofte resten van onze geschiedenis. Zo zult U bijdragen tot het
inrichten van een muzeum waar iedereen kennis kan maken met het
boeiend brokje Edegemse geschiedenis.
De Kring voor Heemkunde te Edegem, heeft het genoegen u uit te
nodigen, op de spreekbeurt, welke zal gehouden worden, door de
Heer Doctor Professor Robert Van Passen op maandag 2 april 1973,
te 20 uur, in de feestzaal « De Basiliek », Hovestraat nr. 69.
Onderwerp : Geschiedenis van Edegem.

KENNEN WIJ DE WEGCODE ?

Zoals de vooruitzichten laten voorzien, zal door onze bemiddeling
het kruispunt aan de Boniverlei en de Mechelsesteenweg, alsook dit
aan de Prins Boudewijnlaan en de Ir. Hassaertslaan - Mariënlaan en
Kerkplein, in de loop van de maand mei ek. van verkeerslichten wor
den voorzien. Voor de kruispunten Boniverlei-Hovestraat, Boniverlei
Kontichstraat en Boniverlei-Buizegemlei, hebben wij ook de nodige
stappen aangewend.
Verkeerslichten dragen bij tot het plaatselijk regelen van het verkeer,
zoals dit trouwens ook gebeuren kan door bevelen van bevoegde per
sonen of door verkeertekens langs- of op de weg.
Verkeerslichten worden normaal geplaatst aan de kruispunten en
soms ook wel aan oversteekplaatsen voor voetgangers.
Voor de bestuurder zijn ze geldig wanneer ze rechts van hem ge
plaatst zijn. Bijkomende lichten mogen links of in 't midden boven
de rijbaan geplaatst worden of kleinere ten behoeve van de voet
gangers op het voetpad.
KLEUREN:
Rood llcht : verbiedt signaal voorbij te rijden.
Groen llcht : geeft toelating het signaal voorbij te rijden, zonder waar

borg dat het kruispunt vrij is. Men moet nog opletten en voor
zichtig zijn.

Oranje-geel llcht : verbiedt het signaal voorbij te rijden, tenware de
bestuurder het signaal zo dicht genaderd is bij het aangaan
van het licht, dat hij niet meer op veilige wijze kan stilhouden.

Groene pijl met rood of oranje licht: het signaal mag voorbij gereden
worden om de door de pijl aangegeven richting te volgen (
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soms betrekking op witte pijlen op wegdek -) Wanneer hier
door van richting veranderd wordt, oppassen, want doorgang
moet verleend worden aan bestuurders die op regelmatige wij
ze (- onder groen licht) van een andere weg komen en aan
de voetgangers.

Groene pijl samen met groen llcht : De door de pijl aangegeven rich
ting is alsdan beschermd door rode lichten, zodat men voorrang
heeft op de uit tegenovergestelde richting komende bestuurders.
De voetgangers die de door de pijl aangegeven richting dwar
sen hebben echter recht op doorgang.

Groene pijl dle alleen brandt : zonder andere lichten aan een kruis
punt heeft dezelfde betekenis als de groene pijl met groen licht

Oranje-geel knipperlicht : regelt het verkeer niet, maar wijst alleen op
een gevaar. Mag zonder andere lichten geplaatst worden.

Oranje-geel knipperlicht samen met groen licht : betekent dat dit sig
naal slechts voorzichtig mag voorbij gereden worden, rekening
houdend met het bestaan van gevaar. De voorrangsregel wordt
door zulke lichten niet beïnvloedt. Dit groen licht geeft geen
recht van doorgang, de van rechts komende bestuurder kan
voorrang van rechts hebben.

Gele bol met knipperlicht : mag geplaatst worden aan een oversteek
plaats voor voetgangers, waar het verkeer noch door een agent
noch door verkeerslichten geregeld wordt. Het heeft geen en
kele andere betekenis.

Lichten aan spooroverwegen :
Een wit maanlicht dat aangeeft dat de doorgang vrij is.
Een vast rood licht, verbod voorbij te rijden.
Een dubbel knipperend rood licht heeft dezelfde betekenis als
een vast rood licht.

Lichten boven rijstroken: Rood licht in vorm van kruis geeft verboden
richting op de rijstrook, voor bestuurders naar wie het gericht
is.
Groen licht in vorm van naar onder gerichte pijl, geeft veroor
loofde richting op de rijstrook, voor bestuurders naar wie het
gericht is.
Wanneer een oranje-geel licht boven een rijstrook aangaat be
tekent dit dat de rijstrook zo snel mogelijk moet verlaten worden.
Lichten boven rijstroken bepalen de rijrichting op de rijstrook,
vanaf de plaats waar.ze aangebracht zijn. Zij worden herhaald
na elk kruispunt en moeten van het ene tot het andere volkomen
zichtbaar zijn. Zij regelen echter het verkeer niet aan de kruis
punten.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA
De Burgemeester en Schepenen hadden de eer, namens de Raad en
de bevolking, Mr. & Mevr. Lens-De Backer, Verbindingstraat 21, geluk
te wensen bij de viering van hun 50e huwelijksverjaardag.
De familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Ge
meentebestuur, dienst Secretariaat, ongeveer één maand vóór de vie
ring in te lichten.

RATTENBESTRIJDING
Bij besluit van de Gouverneur d.d. 17.2.73 wordt de verplichting op
gelegd in de perioden maart-mei en oktober-december over te gaan
tot de bestrijding van dit ongedierte.
De inwoners kunnengratis lokaas en strooimiddel bekomen op het
politiebureel, Kontichstraat 17, gelijkvloers.
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FELICITATIES VOOR JONGE TEKENAARS
In het kader van het vakantiesalon te Brussel werd een tekenwedstrijd
gehouden. Uit ± 18.000 inzendingen moesten 80 tekeningen geselec
teerd worden, 40 voor het nederlandstalige en 40 voor het franstalige
landsgedeelte.
Wij waren aanwezig op de proclamatie en waren fier te vernemen dat
er in onze gemeente 7 prijswinnaars waren.
Wij vinden het zeker de moeite waard hun namen te vermelden :
Categorie A (van 6 tot 9 jaar)
Martine Oostvogels, Ernest Staesstraat 10
Dominique Stefens, Prins Boudewijnlaan 314
Categorie B (van 10 tot 12 jaar)
Martine Aerts, Cronckenroystraat 24
Maria Van den Bergh, Ter Voortlaan 55
Ann Somville, Te Nijverdoncklaan 10
Meys Bieke, Ten Boschstraat 9
Huybrechts Michèle, Eugenio Pacellilaan 16

INSTRUCTIEZWEMBAD
Wenst U te leren zwemmen ? Neem kontakt op met de Direkteur van
het zwembad (telefoon 57.03.54) U zult onmiddellijk ondervinden dat
elk probleem in een oogwenk voor U wordt opgelost. U is welgeko
men.
Het zwembad is toegankelijk voor het publiek :
gedurende het schooljaar :
maandag van 16 tot 17 u.
dinsdag van 16.15 tot 18 u.
woensdag van 13.30 tot 21 u.
donderdag van 16.15 tot 18 u.
vrijdag van 16.15 tot 19 u.
zaterdag van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 u.
zondag van 9 tot 13.30
wanneer de schooljeugd verlof heeft :
maandag : van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 u.
dinsdag en donderdag : tot- 18 u.
woensdag tot 21 u.
vrijdag tot 19 u.
zaterdag : van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30
zondag : van 9 tot 13.30
Zwemlessen voor kinderen : maandag van 17 tot 18 u. en van 18 tot
19 u. Voor volwassenen: maandag van 19 tot 20 u. en zaterdag van
9 tot 10 u.
Verdere inlichtingen worden graag verstrekt, tel. 57.03.54.
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PRIJSKAMP : « EDEGEM 800 »-MEN ZEGGE HET MET EEN BLOEM
In ons informatieblad nr. 12 deden we reeds een oproep tot mede
werking en deelname aan de prijskamp voor de mooist aangelegde
voortuin, versierde gevel of de meest bebloemde straat.
Hiermede hebben wij het genoegen U het reglement vim de wed
strijd, uitgewerkt in overleg met de Koninklijke Tuin- en Landbouw
maatschappij en het Werk der Volkstuinen, mede te delen :
Art. 1: Elke inwoner van de gemeente Edegem mag aan deze.wed

strijd deelnemen.
Art. 2: Met het oog op eén schoner uitzicht van gans de gemeente

heeft deze wedstrijd tot voorwerp de versiering, en verfraaiing van
de gevels, vóórtuinen en villatuinen met bloemen en planten. Het
gebruik van kunstbloemen of kunstplanten zal tot uitsluiting aan-
leiding geven. .

Art. 3: Tussen 15 april en 15 september zal een jury bestaande uit
leden van het gemeentebestuur, van de plaatselijke Koninklijke
Tuin- en Landbouwmaatschappij alsmede gebeurlijk van andere
verwante verenigingen de gevels en vóórtuinen van de deelnemers
meermaals en op niet op voorhand aangekondigde tijdstippen ko
men keuren.

Art. 4 : Door het gemeentebestuur worden prijzen voorzien én voor
de mooiste gevelversieringen, én voor de mooiste vóórtuinen én
voor de mooiste villatuinen. Deze indeling in drie categorieën geeft
ook aan de deelnemers met minder mogelijkheden een ernstige
kans op succes.
Daarenboven zullen alle deelnemers van de mooiste versierde straat
een blijvend aandenken ontvangen. De jury kan beslissen zeer lan
ge .straten in meerdere delen te splitsen. ·

Art. 5 : Over deze wedstrijd wordt geen briefwisseling gevoerd en de
beslissingen van de jury kunnen niet betwist worden.

Art. 6: leder die wenst deel te nemen dient vóór 5 april 1973 onder
staand formulier volledig en leesbaar ingevuld terug te zenden naar
het secretariaat van de Koninklijke Tuin- en landbouwmaatschappij
Edegem p/a : De Heer M. Stuyck

Mechelsesteenweg 438
2520 Edegem.

Onvolledige, onleesbare of laattijdig, binnengekomen formulieren
worden als niet ontvangen beschouwd en komen dienvolgens niet
in aanmerking voor de wedstrijd.

Wij zetten alle inwoners aan, alsook de handels- en nijverheidsinstel
lingen die hier gevestigd zijn, deel te nemen aan deze wedstrijd om
zo zelf bij te dragen tot de algehele verfraaiing van onze gemeente.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
De heer/mevrouw ..., wonende te Edegem

.... ...... .. (straat en huisnummer) wenst
deel te nemen aan de wedstrijd voor tuin- en gevelversiering in de
kategorie : gevelversiering

vóórtuinen
villatuinen (schrappen wat niet past)

Hij/zij heeft kennis genomen van het reglement.
(Handtekening)
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (verschijnt
10 maal per jaar) Nr. 16 April-mei 1973

GEMEENTERAADSZITTING VAN 5 APRIL 1973
De Raad neemt akte van het P.V. van nazicht der gemeentekas
d.d. 12.3.73, welk sluit met een verantwoord vermogen van
62.075.649 fr.
Na prijsvraag bij verschillende firma's wordt de publikatie van het
boek cc De Geschiedenis van Edegem, door Prof. Dr. R. Van Pas
sen » toegewezen.
De begroting 1973 van de kerkfabriek St. Jozef wordt gunstig
geadviseerd.
De totale onteigeningsvergoeding tot verwerving van gronden voor
de verbreding van de Terelststraat wordt gebracht op 2.805.085 fr.
Deze uitgave wordt gedekt door middel van een lening op 20 jaar
aan te gaan bij het Gemeentekrediet van België.
Het bijzonder plan van aanleg nr 2, 3° herziening, van de wijk
Terelst, wordt bepaald goedgekeurd.
Het uitvoeren van herdalleringswerken in verschillende straten
van de gemeente wordt toegewezen mits de biedingsprijs van
104 fr./m2, BTW exclusief.
Het Schepencollege wordt gelast met de aanduiding van de stra
ten.
Goedkeuring wordt verleend aan de raming van de A.W.W. ten
bedrage van 899.000 fr. tot het verplaatsenvan de distributieleiding
in de Terelststraat.
Het uitvoeringsontwerp voor wegenis- en rioleringswerken in de
Jan Verbertlei, bestaande uit lastenboek waarvan de raming t.b.v.
5.650.000 fr. en plans opgemaakt door Ir. Gijsen van Kontich,
wordt goedgekeurd.
De aanleg van sportterreinen op Buizegem wordt toegewezen aan
diverse firma's mits volgende biedingsprijzen :
1 voetbalterrein 55.746 fr.
2 basketbalterreinen 306.022 fr.
1 volleybalterrein 84.964 fr.
levering en plaatsing van
4 basketbalborden
2 voetbaldoelen 75.662 fr.
- Het volledige voorontwerp opgemaakt door Ir. Arch. Aerts tot het

oprichten van een zwembad, waarvan de bouwkosten geraamd
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worden op 21.047.276 fr., wordt goedgekeurd.
De Minister van Volksgezondheid en Gezin wordt verzocht de
staatstoelagen ter beschikking te stellen.

CONCERT DOOR HET GROOT HARMONIEORKEST VAN DE
MUZIEKKAPEL DER GIDSEN
Onder leiding van kommandant-kapelmeester Yvan Ducène op don
derdag 14 juni 1973 te 20 u. openluchtconcert in de prachtige hovin
gen van het kasteel Ter Linden, Drie Eikenstraat 13, te dezer gelegen
heid welwillend ter beschikking gesteld door de heer Baron de Roest
d'Alkemade.
Dit concert wordt aangeboden in het kader van de feestelijkheden
« Edegem 800 ». Toegang vrij.
Wij zijn er van overtuigd dat het prachtige kader, en de reputatie
van de uitvoerders vcor gans Edegem een uitnodiging zijn.
Wij hopen U allen te ontmoeten.
Ingeval van slecht weder zal het concert doorgaan in de aula van
het O.-L.-V.-van-Lourdescollege in de Rombaut Keldermansstraat.

LEEFMILIEU - MILIEUBEHEER
Het is « in» over deze aangelegenheid te spreken. Wij verwachten
veel van de hogere overheid. Er moet iets gedaan worden. Onze mond
is er vol van.
Hebben wij er echter al eens aan gedacht dat er ook voor onszelf
een taak is weggelegd in het beheer van ons leefmilieu ?
Wij praten over het lawaai van bromfietsen, maar is het niet zo, dat
wij onbewust lawaaiverwekkers zijn als wij onze radio te luid zetten
en daardoor de ganse groep waarmee wij leven verplichten mee te
luisteren ?
Hetzelfde geldt voor de luchtverontreiniging. Wij klagen, en vaak met
reden, over de luchtbezoedeling door de groot-industrie, maar zijn
wel steeds cnze mazoutbranders juist afgesteld, laten wij de motor
van onze auto soms nutteloos aanstaan ?
Denken wij eraan dat gekleurd toiletpapier na kontakt met water be
zoedeling verwekt, aangezien de kleurstof oplost ?
Dat plastiekbussen en -flessen een probleem daarstellen voor de
huisvuilverbranding ?
Laten wij zoeken naar glazen flessen of potten en brengen wij die
naar de ccntainer of zetten wij ze apart voor het groot vuil.
Hebben wij respekt voor de eigendom van anderen ? Als er in onze
straten nog openstaande panden zijn, gebruiken wij deze als open
baar stort of respekteren wij ze als eventuele speelruimten voor onze
kinderen?
Laten wij steeds andermans goederen met rust ?
Dit wil een oproep zijn tot iedereen in onze gemeente om eventjes
onze eigen gedragingen te bekijken en daaruit de nodige konklusies
te trekken.
Laten wij echter ook niet vergeten verdraagzaam te zijn, doch in de
eerste plaats bewust om het gegeven in de praktijk toe te passen en
zo allen samen ons leefmilieu in de beste kondities te behouden.
Gans Edegem zal er goed bij varen.
Wij rekenen op onze 20.000 inwoners, wij rekenen op U.

EEN KULTUREEL CENTRUM VOOR EDEGEM .
Edegem wil een gemeente zijn « waar het goed ·is om wonen »,
waar men zich als mens kan ontplooien. Vandaar de bijzondere in-
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D.T.S.O.
Guimardstraat 19
1040 BRUSSEL
Tel. 02/13.53.483

spanningen van het bestuur om welzijnsbevorderende voorzieningen
als groene zones, rekreatiegebieden, speelpleinen, sportinfrastruk
tuur, socio-kulturele infrastruktuur te stimuleren. Op deze wijze wil
de gemeenteoverheid de nodige ruimtes ter beschikking stellen waar
binnen het initiatief van de bevolking zich kan ontwikkelen.
Zo werd ondermeer ook het plan opgevat een kultureel centrum te
bcuwen. In de omgeving van de St. Antonius-kerk werden reeds gron
den aangekocht en daartoe gemachtigd in de gemeenteraadszitting
van 8 februari jl. heeft het Schepenkollege de Dienst voor Toege
past Sociologisch Onderzoek (afgekort D.T.S.O.) aangesteld voor het
verrichten van een socio-kultureel onderzoek in de gemeente.
D.T.S.O. (gevestigd Guimardstraat 19- 1040 Brussel - tel. 02/13.53.48)
is een vereniging zonder winst-oogmerk die enkele jaren geleden
werd opgericht met als be!angrijkste doelstelling zich aktief toe te
leggen op het beleidsgerichte onderzoek.
Een socio-kultureel onderzoek is een doorlichting van het socio
kultureel leven met het oog op de verantwoorde uitbouw van een
socio-kulturele infrastruktuur voor een bepaalde gebiedsomschrijving
(gemeente - gewest - ... ), in casu Edegem.
Eerst wordt een soort identiteitskaart van de gemeente opgemaakt.
De demografische, socio-ekonomische en onderwijssituatie worden
nagegaan en geëvalueerd naar hun invloed op het socio-kulturele
leven in de gemeente toe. De verschillende facetten van het socio
kulturele leven zelf (kunstonderwijs - verenigingsleven - socio-kultu
rele akkomodatie zoals biblioteken - diskoteek - zalen - musea...,
gemeentelijk kultuurbeleid) worden geanalyseerd en geëvalueerd met
het oog op het formuleren van adviezen en beleidsalternatieven voor
de verdere uitbouw van een infrastruktuur voor het socio-kultureel
werk.
Om dit te realiseren wordt, naast het verzamelen van statisch mate
riaal en literatuur- en dokumentenstudie, te werk gegaan op een wijze
waarbij de bevolkingsbetrokkenheid essentieel is (informatie- en
werkvergaderingen - interviews - enquêtes). Daarbij staat de idee
voorop dat het onderzoek zelf enerzijds een meten en anderzijds een
stimuleren is van de interesse van de bevolking zelf. Deze interesse
is essentieel, niet alleen voor het slagen van het onderzoek, maar
veel meer nog voor de realisatie van een kultureel centrum dat in
opzet een ontmoetingsplaats is voor de ganse gemeenschap en voor
alle kultuurvormen van die gemeenschap.
Uw gemeentebestuur heeft ertoe beslist een dergelijk onderzoek te
laten doorgaan in Edegem omdat het op drievoudige wijze relevent
kan zijn :

t.a.V. het ministerie : o.m. op basis van dit rapport adviseert de
Commissie voor dvies inzake Nederlandstalige Cuiturele Centra
het Ministerie van Nederlandse Cultuur tot goedkeuring van het
geplande centrum. Van deze goedkeuring hangt af of een toelage
ten bedrage van 60 % der kosten zal worden toegekend. .
- t.a.v. het gemeentebestuur : het bestuur voldoet hiermee aan een

der voorwaarden tot subsidiëring. Bovendien kan het rapport tot
een werkinstrument worden voor een (vernieuwd) kultuurbeleid.

- t.a.v. de bevolking : de wijze waarop het onderzoek wordt gevoerd
kan een aanzet zijn tot de betrokkenheid van iedere Edegemnaar
op « zijn » centrum.

Totdaar onze eerste kennismaking.
We hopen van harte op een goede samenwerking. Suggesties en
vragen zijn steeds welkom op ons adres.
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KENNEN WIJ DE WEGCODE ?
In de periode vanaf april tot eind september, hebben ieder jaar de
meeste sportgebeurtenissen en andere publieke bijeenkomsten
plaats, op de openbare weg. Bij zulke gelegenheden worden wij
steeds geconfronteerd met personen die het verkeer regelen. De weg
code noemt er twee soorten, nl. « de bevoegde personen » en andere
met toevallige beperkte bevoegdheid.
De bevoegde personen die wij meest ontmoeten, zijn :

het personeel van de rijkswacht
de ambtenaren en agenten van de gemeentelijke politie
het personeel aangesteld voor het bedienen en bewaken van
de in de openbare weg liggende bruggen, wat verkeer op die
bruggen en in de nabijheid ervan betreft,
- het douanepersoneel in uniform, bij de uitoefening van hun

dienst,
- de officieren en agenten van de politie der spoorwegen, binnen

de perken van hun territoriale bevoegdheid.
Verder zijn er ook neg : de ingenieurs en conducteurs van Bruggen
en Wegen en de in werkelijke dienst zijnde ambtenaren en beamb
ten der provinciale wegdiensten (behalve kantoorpersoneel),
- de conducteurs, controleurs en opzichters der Militaire Ge
bouwen (militaire wegen) - de beambten van de Regie der
Luchtwegen (vliegvelden en aanhorigheden),- de eerstaan
wezende ingenieurs - hoofd van dienst, de Rijksingenieurs van
Waters en Bossen, de Brigadechefs, de technische beambten van
Waters en Bossen (wat de boswegen van de staat aangaat).

P.I deze bevoegde personen kunnen overtredingen vaststellen en
proces-verbaal opstellen.

Zij kunnen:
het verkeer regelen,
- rijbewijzen en leervergunningen voorlopig intrekken,

kontrole doen van alcoholintoxicatie en van besturen onder
drankinvloed en onder invloed van verdovingsmiddelen of van
hallucinatieverwerkende middelen,
bevelen geven de voertuigen te verplaatsen,
bevelen de overtollige vracht te ontladen,
de rijkswacht, de gemeentelijke politie en het douanepersoneel
kan daarenboven wegversperringen plaatsen,
sommige onder hen mits toelating van de Procureur-Generaal
kunnen de overtreders onmiddellijke inningen van geldboeten
voorstellen.

Bij het regelen van het verkeer gaan hun bevelen boven de bepalin
gen van het algemeen reglement en meer bepaald boven die betref
fende de verkeerstekens. Ook de verkeerslichten moeten onderdoen
voor het bevel van een bevoegd persoon.
Alle weggebruikers moeten onmiddellijk gevolg geven aan hun be
velen.
Om bindend te zijn moeten echter de tot de in beweging zijnde weg
gebruikers gerichte bevelen, gegeven worden door personen die de
kentekens van hun functie dragen (uniform). Die kentekens moeten
zonder enige verwarring mogelijk zowel 's nachts als overdag te her
kennen zijn.
Aan de bestuurder die niet in beweging is kan een bevoegd persoon
mondelinge bevelen geven zonder dat hij de kentekens van zijn ambt
draagt, maar dan moet hij zijn hoedanigheid bekend maken en even
tueel bewijzen.
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De bevelgevende tekens door de wegcode genoemd, zijn :
- het rechtop steken van de arm : alle weggebruikers moeten

stoppen behalve die, die zich op het kruispunt bevinden. deze
·moeten dit onmiddellijk vrij maken.
het horizontaal uitteken van de arm of beide armen : alle weg
gebruikers die naderen uit de richtingen die de aangegeven
richting van de armen kruisen, moeten stoppen.
het overdwars zwaaien met een rood licht : alle weggebruikers
naar wie dit licht gekeerd is moeten stoppen.

Op2gelei ! Ook de bevelen die niet uitdrukkelijk door de wegcode om
schreven zijn, moeten opgevolgd worden, zoals :
het op en af bewegen met de hand terwijl de vooram gestrekt
bliift, wat beduidt dat de snelheid moet verminderd worden.
het tot zich roepen met de vinger om de weggebruiker aan te
duiden dat hij ter plaatse moet komen.

Een draaiende beweging met de arm, die aanzet tot sneller rijden,
is geen bevel, maar een verzoek waaraan in de mate van het mo
gelijke gevolg moet worden gegeven.

Personen met toevallige en beperkte bevoegdheden :
signaalgevers bij wielerwedstrijden : zij dragen aan de linker
arm een armband met de nationale kleuren waarop het woord
signaalgever voorkomt. Zij zijn door de burgemeester gekend.
Om het verkeer stil te leggen moeten zij gebruik maken van
een schijf met het teken nr. 21 op de beide zijden afgebeeld.
Een groep renners, die aan een vergunde wedstrijd deelneemt,
en waarvan het verloop geregeld wordt door genoemde sig
naalgevers mag niet doorbroken worden en de weggebruikers
moelen alle wijzigen opvolgen die hen door de signaalgevers
gegeven worden om het veilig verloop van de wedstrijd te ver
zekeren.

Aandacht ! Bij het naderen van een groep renners, die aan een wette
lijk toegelaten wedstrijd deelneemt op de openbare weg, moeten
de bestuurders onmiddellijk uitwijken en stoppen. Zulke wed
strijd op een open parcours is voorafgegaan met een wagen
met gevaarsdriehoek op een rechthoekig bord, waarop in witte
letters « Wedstrijd » aangebracht is. Het laatste voertuig, dat de
wedstrijd volgt, draagt een groene vlag. Vanaf het naderen van
dergelijke koers, tot het voorbijrijden van de wagen met de
groene vlag, moeten dus de andere bestuurders stoppen, na
zoveel mogelijk, eventueel tot op de gelijkgrondse berm, uit
geweken te zijn.
de militaire politie : de weggebruikers moeten zich gedragen
naar de aanwijzigingen die, ter vergemakkelijking van de be
weging der legercolonnes, door daartoe gemachtigde militai
ren worden verstrekt. Deze militairen, om het verkeer stil te
leggen, moeten gebruik maken van genoemde schijf, zoals de
signaalgevers.

,
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GOUDEN EN DIAMANTEN HUWELIJKSJUBILEA
De Burgemeester en Schepenen hadden de eer, namens de Raad en
de bevolking, volgende echtparen geluk te wensen bij de viering van
hun
50e huwelljksverjaardag

Tonnaer Dominicus-Mortiers Emma
Fort V straat 22

Kockx Carolus-Tilemans Maria
Michiel van.Coxiestraat 9

Lesire Polydorus-Mertens Philomina
Prins Boudewijnlaan 459

Lauwers Carolus-Poels Elisa
Vrijwilligersstraat 14

60e huwelijksverjaardag
Van Criekinge Eugenius-Dupont Paulina

Mortselstraat 32
De familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Ge
meentebestuur, dienst Secretariaat, ongeveer één maand voor de
viering in te lichten.

MUZIEKSCHOOL
Wij denken er aan vanaf volgend schooljaar te starten met een ge
meentelijke muziekschool.
De lessen zullen gegeven worden in het gebouw dat nu gebruikt
wordt als kultureel centrum in de Drie Eikenstraat nr. 16.
Wij wensen te benadrukken dat wij in geen geval in de plaats willen
treden van de bestaande muziekscholen, zoals o.m. deze van de fan
fare, harmonie, accordeonnisten of de Orffmuziekschool. Onze be
doeling is kansen te geven aan jongeren die wensen muziek te leren
en waarvan de cuders te grote verplaatsingen vrezen naar verder af
gelegen gemeentelijke muziekscholen.
Mogen wij U verzoeken, indien U belangstelling hebt, onderstaande
strook in te vullen en terug te sturen naar het gemeentehuis, vermel
dend voor welk instrument U belangstelling hebt.
Als eerste vereiste moeten wel degelijk de lessen notenleer gevolgd
worden. Daarna pas komen instrumenten aan bod.
De lessen zullen volledig gratis zijn.

Terug te sturen aan het gemeentebestuur, t.a.v. Mevr. L. Aerts-Lietaer,
gemeentehuis 2520 - Edegem.

NAAM:

DATUM
huwelijk viering
10.4.23 10.4.73

14.4.23 29.4.73

17.4.23 14.4.73

5.5.23 5.5.73

19.4.13 19.4.73

ADRES:

LEEFTIJD:

----

Wenst volgend instrument te leren bespelen : .
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (verschijnt
10 maal per jaar) Nr, 18 - Juli - augustus 1973

ANDREAS VESALIUSSCHOOL
KONTICHSTRAAT 1_7 - EDEGEM

U ZENDT TOCH OOK UW KIND NAAR
DE SCHOOL VAN UW GEMEENTE?

* WEGENS HAAR GUNSTIGE LIGGING in het centrum van de
gemeente, is de school gemakkelijk te bereiken en zijn verkeers
moeilijkheden uitgesloten...* EEN SCHOOLBUS haalt de leerlingen op die te ver wonen en
brengt ze 's avonds weer thuis...* VOLLEDIG KOSTELOOS is er het degelijk en eigentijds onder
wijs...* HET STAATSPROGRAMMA wordt er uitgewerkt aan de hand van
moderne methodes, handboeken, bandrecorders, projectors en
een TAALLABORATORIUM...* MOEILIJK LERENDE KINDEREN worden na klastijd speciale bij
komende, maar kosteloze, hulp verleend...* DE FRANSE TAAL wordt er aangeleerd volgens rechtstreekse
methodes in het TAALLABORATORIUM. Aanvang vanaf het vierde
leerjaar.* AVONDSTUDIE (gratis) wordt gehouden op de volle klasdagen,
vanaf het vierde leerjaar...* LICHAMELIJKE OPVOEDING, wordt verstrekt door een bijzonder
leraar in goed ingerichte turnzaal.* ZWEMOEFENINGEN grijpen om de veertien dagen plaats in het
gemeentelijk instructiebad...* SCHOOLREIZEN zijn kosteloos voor al de klassen...* GEEN KOSTEN voor boeken of schoolbehoeften...* EEN LOGOPEDISTE staat de moeilijk sprekende kinderen bij ...* DE ANDREAS VESALIUSSCHOOL is een volwaardige school met
een volwaardig onderwijs. 13 leerkrachten werken er samen aan
de opvoeding van onze Edegemse jeugd..•* UW KIND IS ER GEEN NUMMER 11 !* EEN TOEGEWIJD PERSONEEL, DAT ZICH IMMER VERDER
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WENST TE BEKWAMEN, DAT ZIJN TAAK ALS EEN ROEPING
BESCHOUWT, DAT EENSGEZIND NAAR EEN RECHTZINNIGE
SAMENWERKING MET DE OUDERS STREEFT, ZORGT VOOR
DE ONTPLOOIING VAN AL DE TALENTEN DIE UW KIND BEZIT.* HET SCHOOLRAPPORT wordt om de 14 dagen bezorgd.* HET SCHOOLBLAD verschijnt viermaal per jaar. Leven en wer
king van de school worden er in verklaard.* EEN ALGEMENE OUDERAVOND heeft plaats bij het begin van
ieder schooljaar. Een specialist licht dan een aspect inzake on
derwijs toe.* OUDERAVONDEN worden per klas gegeven.

k GESPREKSDAGEN beogen een grotere samenwerking tussen
school en gezin.* MIDDAGVERBLIJF : de kinderen kunnen onder toezicht in de
school blijven ineten en bij hun boterhammen warme koffie be
komen.* SPORT: krijgt een ruim aandeel in onze school : minibasketbal,
badminton, voetbal, volleybal. ..* DE WOENSDAGNAMIDDAG biedt naast de sportmogelijkheden
ook de kans tot allerlei hobbywerkingen; boetseren, emailleren,
verzamelingen aanleggen, knutselen, toneelspel, natuurwandeling,
enz ...* GEZONDE lu,chtige, lichte en moderne lokalen wachten ook op
Uw kind.

SCHRIJF UW KIND TIJDIG IN ...
lnschrijvings- en gespreksdagen met de directie

L. Smets, Kontichstraat 5, Edegem
Telefoon : 57.04.31.

maand juli : de ganse maand - liefst op afspraak.
maand augustus : laatste week van de maand.

Herneming van de lessen : maandag, 3 september, om 9 uur.
Lestijden: van 8u30 tot 11u30 en van 13u30 tot 16u15.

Facultatieve Franse les : van 11u30 tot 12u05.
Avondstudie : 4de leerjaar : 16u15 tot 17 uur

5 en 6: 16u15 tot 17u15

De jeugdbrigade regelt het verkeer. aan de kruispunten en overste
ken 15 minuten voor klastijd.
Aan de schoolpoort regelt een leerkracht dit.
Adressen van in Edegem wonende leerkrachten :

L. Smets, Kontichstraat 5
J. Conin x, Onafhankelijkheidstraat 183
L. De Schepper, Leopold 111 lei 42
M. Goris, Zomerlei 35
R. Lemmens, Tweebunder 32
W. Van Looy, Ernest Jouretlaan 40
R. Vleminckx, R. Goossensstraat 17
C. Lucas, Prins Boudewijnlaan 390
W. Delcart, Omheiningslei 19
A. Debbaut, Boerenlegerstraat 16
W.Van den Brande, Kontichstraat 88.
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GEMEENTERAADSZITTING VAN 7 JUNI 1973

- Het gebouw en de installaties voor huisvuilverbranding opgericht
door de gemeente Edegem voor rekening van de Intercommunale
voor huisvuilverwijdering worden overgedragen aan de I.H.K.
- Ter beveiliging van de fietsers in de Kontichstraat werd een ver

keersreglement gestemd. De nodige signalisatie werd inmiddels
aangebracht.
- Gelet op het belang van de watervoorziening voor de openbare

gezondheid werd een motie gestemd en overgemaakt aan de Mi
nister van Volksgezondheid en Leefmilieu, waarin de aandacht ge
vestigd werd op de gevaren die de kwaliteit van de beschikbare
waterbronnen, Maas, .A.lbertkanaal, Netekanaal en Kempense Ka
nalen steeds meer bedreigen.
- Het gemeentebestuur van Wilrijk wordt verzocht te Edegem een

bijafdeling van de muziekacademie van Wilrijk in te richten.
- Het onteigeningsplan voor het bouwen van de Collector langsheen

de Struisbeek wordt voorlopig goedgekeurd.
- Van de N.V. Federale lmmobiliënvennootschap wordt gratis af

stand aanvaard van een terrein van 6 Ha 87 a voor het aanleggen
van park en sportterreinen op Buizegem, ten zuiden van Romein
se Put.
Een nieuw politiereglement beperkt het plaatsen van betonnen
hofmuurplaten met een hoogte groter dan 30 cm tot 4 m achter
de uiterste achtergevel.
Het onteigeningsplan Strijdersstraat wordt definitief goedgekeurd.
In de Oude Godstraat werden een reeks voorhofjes aangekocht
voor een globaal bedrag van 1.162.716 fr. Deze uitgave wordt ge
dekt door een lening op 20 jaar.

- Het voorontwerp voor het uitvoeren van wegenis- en riolerings
werken in de Drie Eikenstraat tussen Prins Boudewijnlaan en E10,
wordt goedgekeurd evenals het ontwerp voor wegenis- en riole
ringswerken tussen de Valentina Ledelierstraat en het Varenblck
plein.
- In de recreatiezone Buizegem, ten zuiden van Romeinse Put wordt

een siervijver aangelegd. Na prijsaanvraag worden de werken ge
gund mits de prijs van 283.860 fr., BTW inbegrepen.
- Daar het bitumineus wegdek in verschillende straten scheuren

vertoont dringen onderhoudswerken zich op. Een prijsaanvraag
werd uitgeschreven, en de werken toegewezen mits de biedings
prijs van 16,50 fr. per m2.
Op het gemeenteplein wordt een kaarterslokaal opgericht. Na
prijsvraag werd dit werk toevertrouwd mits de som van 310.000 fr.,
BTW inbegrepen.
In meerdere straten worden de palen van de openbare verlichting
herschilderd. Deze werken werden toevertrouwd tegen de bie
dingsprijs van 60.392 fr.
Robbedoesspeelpleinen worden aangelegd tegen de Timmer
donckstraat en in de Ir. Haesaertslaan. De werken werden toege
wezen mits de biedingsprijs per speelplein van 81.282 fr., BTW
inbegrepen.
Om de kinderen vertrouwd te maken met de wegcode, wordt een
verkeerspark aangelegd in de Ir. Haesaertslaan. De kosten van
aanleg bedragen 344.394 fr., BTW inbegrepen.
Plans en lastenkohier voor de aanleg van sportterreinen langsheen
de Jan Verbertlei worden goedgekeurd en de hogere overheid
verzocht de voorziene toelage ter beschikking te stellen. Het be
treft hier de aanleg van 2 voetbalvelden en atletiekvoorzieningen.
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Verschillende straten met kasseibedekking vergen dringend on
derhoud. Een lastenkohier werd opgemaakt om deze te overlagen
met microbeton. De kosten hiervoor worden geraamd op 2.257.000
fr. Een openbare aanbesteding wordt uitgeschreven.
Het voorontwerp voor het oprichten van een zuiveringsstation voor
afvalwaters op de Grote Struisbeek wordt goedgekeurd.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 JUNI 1973
Na een uitvoerige bespreking van de situatie ontstaan door de voor
genomen onteigeningen in de Wilson- en Wilrijkstraat besluit de
Raad:
1- Een kontaktvergadering te beleggen voor de gemeenteraadsle
den van Edegem en Wilrijk, met de afgevaardigden van de Wilson
en Wilrijkstraat op 29.6.1973, teneinde de stelling van de betrokken
inwoners te vernemen.
3- Een onderhoud te vragen aan de Minister van Openbare Werken
voor de gemeenteraden van Edegem en Wilrijk.
3- Met een afvaardiging van de gemeenteraad van Edegem een on
derhoud te beleggen met de Rector van de U.I.A. op 27.6.73.

MUZIEK VERZACHT DE ZEDEN
Ongetwijfeld berust dit gezegde op grond van waarheid.
Maar : Sommigen verkiezen opera, andere beat.
Daarom deze oproep : Bij zonnige dagen alle muziek in open lucht
milderen tot niet storend voor de omgeving. Muziek in de huiskamer
milderen tot niet storend voor de buren.
Dit geldt 24 uur op 24 uur, ook vóór 22 uur 's avonds.
Uw geburen en omgeving zullen U dankbaar zijn omdat U hun mu
ziekkeuze eerbiedigd.
Wij zijn er van overtuigd dat dan de klachten bij de overheid zullen
uitblijven.

BROMMERS EN MOTORVOERTUIGEN
MET GOEDE EN MINDERGOEDE KNALPOTTEN
iedereen weet reeds dat U een krachtige machine hebt, met een
donderende uitlaat en daverende start.
Maar de anderen waarderen dit geluid niet, 't is zelfs niet conform
met de wegcode.
Daarom : behandel de gasklep met zachtheid, laat desnoods de de
fekte knalpot vervangen, vertrek rustig vanaf uw standplaats, laat de
motor niet nutteloos op vrijloop draaien.
Dit brengt voor U nog voordelcn, en ook uw medemensen zijn er
door gediend : minder stoornis door geluid, minder luchtbezoedeling,
minder slijtage aan de motor en U blijft in vrede met de wegcode.

VEILIGHEID VOOR ONZE KINDEREN
Ingevolge beslissing van de gemeenteraad zijn in vele straten van
onze gemeente borden geplaatst met volgende tekst :

Gemeente Edegem
vakantie

Aanbevolen snelheid
max. 20 Km.

Veiligheid van onze kinderen
Met deze aankondiging doen wij een oproep tot de voertuigbestuur-
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ders om tijdens de vakantie extra aandacht te besteden aan een
veilig bestaan van onze kinderen.
Speciaal U, inwoners van Edegem, wordt hierbij aangesproken.
Wij rekenen op uw medewerking.

EDEGEM WORDT DE OLYMPISCHE GEMEENTE VAN VLAANDEREN
Dat de sportraad in Edegem degelijk werkt is natuurlijk zeer gemak
kelijk te zeggen. Daarom kijken we even naar één aspekt van zijn
werking, « de stimulering van de sport», om dit gezegde te verdui
delijken.
In april en mei werden 3 sportmedailledagen op touw gezet, waaraan
zomaar eventjes 654 sportieven deelnamen. De resultaten bleven niet
uit en met fierheid kunnen we zeggen dat het totaal behaalde medail
les is gestegen tot 238 exemplaren : 142 bronzen

38 zilveren
59 gouden

We wensen hier alle deelnemers geluk en zeker degenen die de
organisatie op zich namen.
Zij die dachten op hun lauweren te rusten komen bedrogen uit, want
er is het volgende :
Vanwege het Bloso vernamen we dat een wedstrijd wordt georgani
seerd voor alle Vlaamse gemeenten. De gemeente met het hoogst
olympisch coëfficient (iedere medaille is 1 punt) zal niet alleen fees
telijk in de bloemen worden gezet als « Olympische gemeente van
Vlaanderen », maar wint daarenboven de sportprijs : 200.00 fr . aan
plantingen of sportmaterieei en sportaccomodatie.
Met onze 239 medailles staan we nu reeds in de voorste gelederen,
maar zonder slag of stoot zullen we deze prijs niet winnen !
De leden van de sportraad werken samen met Mevr. Goossens, gang
maakster, om van oktober de sportmaand van 1973 te maken.
U ziet het, een formidabele inspanning wordt gedaan om U, want daar
is het om begonnen, op sportieve manier te laten bijdragen tot de ver
fraaiïng of uitrusting van onze gemeente.
Iedereen is dus vriendelijk uitgenodigd zich voor te bereiden op de
sportmaand, teneinde een medaille in de wacht te slepen en zo van
Edegem te maken : « De Olympische gemeente van Vlaanderen ».

OKTOBER SPORTMAAND 1973
Inlichtingen : Mevr. Goossens, Oude Godstraat 107, 2520 - Edegem.

GEMEENTEDIENSTEN - VERLOFMAANDEN
De dienstverzekering voorzien iedere zaterdagvoormiddag (van 9 tot
12 u.) voor het Secretariaat en de diensten van Bevolking en Burger
lijke Stand,
alsmede
- voor de technische dienst (1e en 3e zaterdag van de maand)
- voor de Ontvangerij (1e zaterdag van de maand)
wordt opgeschorst in de maanden juli en augustus.

KENNEN WIJ DE WEGCODE ?

De vacantieperiode is ook voor velen een tijd van lange-afstandritten
op, zeer dikwijls, druk bereden « autosnelwegen », bij K.B. gerang
schikt en waarvoor bijkomende speciale voorschriften gelden. Zij
worden aangeduid door het verkeersteken Nr. 88a. (blauw rechthoe
kig bord met wit symbool in autobaanvorm).
Op de autosnelwegen worden enkel toegelaten :
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1.- de motorvoertuigen en hun aanhangwagens, wanneer zij van
luchtbanden voorzien zijn. (doch geen landbouwvoertuigen of
verrijdbaar aannemersmaterieel, geen slepen van kermisvoertui
gen).

2.- De motorrijwielen, motordriewielers en motorvierwielers.
Verboden is er het verkeer van :

Voetgangers, rijwielen, rijwielen met hulpmotor, voertuigen be
stuurd door houders van een leervergunning, stoeten, betogingen,
samenscholingen, reclamestoeten, technische proeven van voer
tuigen, rijlessen.

De autosnelweg mag alleen opgereden worden op de plaats waar het
verkeersteken nr. 88a werd aangebracht en er wordt afgereden langs
de speciale ingerichte wegen, aangeduid door het verkeersteken nr.
88b. (zelfde teken als 88a, maar doorgehaa!d met een rode streep.)
Het is ook verboden :
1.- de dwarsverbindingen tussen de rijbanen, te gebruiken, behalve

wanneer verkeerstekens of een bevel van een bevoegd persoon
het opleggen.

2. - rechtsomkeer te maken (terug te draaien)
3. - achteruit te rijden.
4.- een voertuig te immobiliseren, behalve op de speciale stroken,

aangeduid door het teken nr. 64. (blauw rechthoekig bord met
witte letter « P ».)
Nergens anders dan op die speciale stroken is het dan ook toe
gelaten te stationeren of stil te staan.

Opgelet!
Wanneer men dringend genoodzaakt is te immobiliseren, buiten zijn
wil, bijv. bij « pech » of ongeval met enkel materiële schade, dan
MOET het voertuig recht buiten de rijbaan geplaatst worden. Bij on
geval met enig lichamelijk letsel, MOGEN de voertuigen op de rijbaan
blijven staan om de nodige vaststellingen te doen door politie of
rijkswacht.
Gevaarsdriehoek (teken 14a) MOET OP MINSTENS 100 m. VOOR DE
HINDERNIS GEPLAATST WORDEN.
Ook op de autosnelweg blijft het grondprinciep van kracht : «Zo dicht
mogelijk bij de rechter rand van de rijbaan blijven ».
Daar het wegen zijn met « éénrichtingsrijbanen » met minstens twee
rijstroken, mag er soms in meerdere files gereden worden, indien de
drukte van het verkeer het rechtvaardigt. Ook moet de bestuurder die
een inhaalmanoeuver heeft uitgevoerd, zijn plaats rechts niet terug
innemen wanneer hij onmiddellijk een nieuw inhaalbeweging wil uit
voeren.
Van het hoofdprinciep mag ook afgeweken worden bij het naderen
van de aanwijzigingstekens 83c en 99, die de bestuurder toelaten de
gepaste rijstrook te kiezen en te volgen, die het best met zijn eindbe
stemming overeenkomt. Het betreft de blauwe rechthoekige platen
die, ofwel boven de rijbaan ofwel ernaast aangebracht, als voor
wegwijzer aankondigen hoe aan het kruispunt in verband met het
voorsorteren, de witte pijlen op het wegdek voorkomen.

Indien de éénrichtingsrijbaanminstens drie rijstroken omvat, mag
bij inhalen getripleerd worden, i.a.w. mag er met drie voertuigen naast
elkaar gereden worden. De autobussen, autocars en vrachtwagens
met een hoogst toegelaten gewicht van meer dan 5 ton, mogen noch-
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tans in zulk geval op de autosnelwegen, niet op de links gelegen
rijstrook rijden, behalve om de aanwijzigingen van genoemde tekens
83c en 99 om te volgen.
De minimum snelheid voor alle voertuigen is op die wegen 70 km per
uur. Voor de autobussen, autocars en vrachtwagens met een hoogst
toegelaten van meer dan 5 ton, is de maximum snelheid er 90 km per
uur.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA
De Burgemeester en Schepenen hadden de eer, namens de Raad
en de bevolking, volgende echtparen geluk te wensen bij de viering
van hun 50e huwelijksverjaardag.

DATUM

De Buysscher Oscar - Seurinck Maria
Noulaertsplein 3

Printemps Alphonsus - Baeckelmans Orpha
Trooststraat 24

Schruns Petrus - Van den Broeck Maria
Onafhankelijkheidstraat 107

huwelijk
1.5.23

2.6.23

9.6.23

viering
22.5.73

2.6.73

9.6.73

GEMEENTELIJK INSTRUCTIEZWEMBAD
FRANK JESPERS
Uurregeling tijdens de verlofperiode juli - augustus.
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag open van 9 tot
20 u.
Zaterdag open van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 17.00 u.
Zondag open van 9 tot 13.00 u.
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HULP AAN ZIEKE KINDEREN :

Op verzoek van de gezinsraad werken wij aan de oprichting van een
speciale oppasdienst voor zieke kinderen.
Het ligt in de bedoeling vrijwilligsters te zoeken die, na afspraak, be
reid zouden zijn om voor kindjes te zorgen die normaal schoolplichtig
zijn maar voor korte tijd wegens ziekte moeten thuis blijven. Als de
moeder gaat werken of voor andere redenen haar ziek kindje niet
kan verzorgen, zouden wij trachten een tijdelijke hulp te bieden.

pee
Vrijblijvend en enkel ter informatie wensen wij te weten wie meent
beroep te moeten doen op een dergelijke hulp.
Wij denken 50 à 60 fr. per uur te vragen en een minimum van 3 uur
oppas te voorzien.
Ingeval van financiële moeilijkheden wordt de mogelijkheid van een
gemeentelijke tussenkomst onderzocht.

X--·······································--····-···················--··-··-······················-·····

HULP AAN ZIEKE KINDEREN :

Mr. Mw.

Adres:

zou ingeval van nood beroep wensen te doen op hulp bij een ziek
kindje.

Deze vraag is louter informatief en houdt geen enkele verbintenis in.
Gelieve deze strook te zenden aan het Gemeentebestuur van Edegem
t.a.v. Mw. Aerts-Lietaer, Schepen van Sociale Zaken en Onderwijs.

8



EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (verschijnt
10x per jaar) nr 21 - september 1973.

VEILIGHEID VAN DE KINDEREN TIJDENS DE VAKANTIE
De in Edegem (en ook ver daarbuiten) gekende aankondiging, waarin
we beroep deden op de bestuurders van alle voertuigen om de snel
heid tijdens de vakantie te beperken tot 20 km/u., is een groot succes
geworden.
Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat op het grondgebied van
onze gemeente geen enkel kind tijdens de vakantie gekwetst is ge
weest bij een verkeersongeval.
Ongetwijfeld is dit te danken geweest aan al de bestuurders die, ge
troffen door de steeds weerkerende oproep tot voorzichtigheid, spe
ciale aandacht hebben geschonken aan de kinderen in onze straten.
Wij danken welgemeend iedereen voor deze taktvolle medewerking.
Spijtig genoeg hebben we moeten vaststellen dat enige jonge mensen
met bromfietsen deze perfekte houding van het grootste deel van de
weggebruikers hebben gestoord, door op bepaalde ogenblikken snel
heidsraces te beproeven. Dit wordt door de ganse gemeenschap van
Edegem afgekeurd !
Bij volgende vakanties doen wij voort met ons geslaagd experiment,
« VEILIGHEID EN AANDACHT VOOR ONZE KINDEREN », dat in vele
gemeenten navolging zal krijgen.

De wn. Burgemeester,
J. van den Kerkhof.

GEMEENTELIJKE MUZIEKSCHOOL
De lessen in onze muziekschool nemen een aanvang de eerste week
van oktober.
De lessen zullen doorgaan in het Kultureel Centrum, Drie Eiken
straat, 16.
De leerlingen die reeds voordien hebben ingeschreven zijn reeds in
klassen onderverdeeld.
Mogen wij U vragen dat de andere geinteresseerden zich zouden
aanbieden op maandag 1 oktober 1973 in het Kultureel Centrum, tus
sen 18 en 19 u.



DISCOTHEEK
Na een maand schijnbare rust (personeel van technische dienst, cul
tureel centrum en discotheek kunnen er over meepraten !) zwaaiden
de deuren van de gemeentelijke discotheek terug open op 4 septem
ber j.l.
Wij zijn intussen van adres veranderd en beter behuisd :
1) Adres : gemeentelijke discotheek, cultureel centrum, Drie Eiken

straat, Edegem.
Alzo werd de discotheek uit de « verborgenheid » achter het admi
nistratief gebouw in het volle daglicht geplaatst, zodat iedereen
zeer gemakkelijk de discotheek zal vinden.

2) Ruimte : tweemaal zo groot !
Gedaan met mekaar te verdringen voor de platenbakken, iedereen
kan vrij rondwandelen en in alle rust de plaat van zijn muzikale
dromen uitzoeken.

3) Interieur : fris en fleurig.
Het lokaal is netjes behangen en geschilderd, en wanneer U over
de nieuwe vloerbedekking naar de ramen wandelt hebt U een prach
tig panorama van het Hof ter Linden.

4) Platen : aangepast naar uw keuze.
Het platenarsenaal werd uitgebreid, vooral het genre « ontspan
ningsmuziek » kreeg een stevige stoot, zodat we nu reeds galant
de piek van 2.000 (jawel tweeduizend !) hebben bereikt.

Aarzel niet langer en promoveer tot discofiel.
Inschrijving : 50 fr./jaar.
Uitlening : 5 fr./plaat
Alle dins- en donderdagen van 18 u. 30 tot 21 u.

SPORTBIENALE 1973

Na het sportbericht in vorig infoblad heeft U beslist de verlofperiode
benut om uw « fysiek » aan te scherpen. Werk nu rustig verder op een
iets kleinere versnelling; zo slaat U reserves op en is U net in oktober
klaar om grootse prestaties te leveren.
Zo zijn we dan paraat om met een gerust gemoed de sportmaand ok
tober tegemoet te treden. U weet nog wel dat in oktober de nodige
medailles moeten veroverd worden willen we de sportiefste gemeente
van Vlaanderen worden.
Hou ogen en oren goed open zodat U op de berichten vanwege onze
gangmaakster en sportraad onmiddellijk kunt reageren.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 5 JULI 1973

- De levering van een autovoertuig dienstig voor de politie wordt
toegewezen, mits de prijs van 198.771 fr., BTW inclusief.
- Het voorontwerp tot uitbreiding van de Gemeenteschool Andreas

Vesalius wordt goedgekeurd. De bouwkosten worden geraamd op
8.131.552 fr.
- Het voorontwerp voor het oprichten van een bijafdeling van de

Gemeenteschool Andreas Vesalius langsheen de Grote Dries op
Buizegem wordt goedgekeurd. De bouwkosten worden geraamd
op 9.624.598 fr.
- De politiereglementen uitgevaardigd door de Burgemeester ter be

veiliging van het verkeer op de Boniverlei worden bekrachtigd.
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Aan het kruispunt Boniverlei-Hovestraat dienen reglementaire ver
keerslichten met automatisch drie-kleuren stelsel aangebracht. In
afwachting werd reeds door onze gemeentediensten een tijdelijke
signalisatie aangebracht.
De strook voor plaatselijk verkeer, gelegen op de Boniverlei tus
sen Hovestraat en Leopold 111 lei, mag voortaan slechts langs
laatstgenoemde straat worden in- of uitgereden.
Snelheidsbeperking tot 50 km/u. wordt ingevoerd en de toegang
van voertuigen met een gewicht boven de 7,5 ton wordt verboden.
Deze beslissingen worden voor bekrachtiging overgemaakt aan de
hogere overheid.

VERBETERINGSWERKEN AAN DE WEGDEKKEN DER STRATEN

Tijdens de afgelopen weken werd in vele straten het wegdek verbe
terd, door het aanbrengen van een sluitlaag in bitumen en een slijtlaag
met kift. Dit was nodig om de sterkte van het asfalt te behouden.
Indien deze voorzorg niet genomen wordt bestaat de mogelijkheid
dat in de winter water door de bovenlaag dringt en bij vriestempera
tuur het asfalt doet opvriezen, dat hierdoor vernield wordt.
Indien er nu tijdelijk enige hinder bestaat door het teveel aan « kift »

dat zich niet onmiddellijk heeft vastgezet, dan vragen we hiervoor
begrip. Zoals we echter beloofd hadden is de uitvoering snel be
eindigd.
Enige voorzichtigheid van alle voerders van auto's en fietsers is ge
boden.
Zeer spoedig zal de nog losse kift door de aannemer terug verzameld
en afgevoerd worden.
Wij verontschuldigen ons voor deze kleine stoornis, maar de kwaliteit
en duurzaamheid van de rijbaan wordt op deze manier fel verbeterd,
hetgeen U toch ook wenst, en de kosten voor algehele vernieuwing
worden bijgevolg uitgeschakeld.

KENNEN WIJ DE WEGCODE ?

Het Verkeersongeval :
Bij verkeersongeval op de openbare weg gelden de volgende ver
plichtingen voor de betrokken bestuurders :
a. - Met enkel stoffelijke schade :

1. de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van het ver
keer te verzekeren.
(Voertuigen verplaatsen, zoveel mogelijk rechts van de rijbaan,
desvoorkomend op de gelijkgrondse berm.)

2. indien de bestuurder meer dan 15 jaar oud is, zijn identiteits
kaart of het als zodanig geldend bewijs vertonen aan de andere
in het ongeval betrokken personen die er om vragen;

3. ter plaatse blijven ten einde gezamenlijk de nodige vaststellin
gen te doen OF een bevoegd persoon toe te laten die vaststel
lingen te doen.
Indien geen bevoegd persoon binnen de redelijke tijd kan be
reikt worden, MOGEN de betrokken personen aangifte doen
van het ongeval uiterlijk binnen de 24 uren, hetzij op het dichts
bijgelegen politie- of rijkswachtbureau, hetzij op dat van hun
woon- of verblijfplaats.
Zo een persoon die schade geleden heeft niet aanwezig is,
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moeten de bij het ongeval betrokken personen zoveel mogelijk
ter plaatse hun naam en adres opgeven, en in elk geval moe
ten zij deze inlichtingen zo haast mogelijk rechtstreeks OF
door tussenkomst van rijkswacht of politie mededelen,

AANDACHT!
De tussenkomst van de politie of rijkswacht is dus niet nood
zakelijk wanneer de betrokkenen bij onderling akkoord beslis
sen ze niet in te roepen.
Het is echter zeer onvoorzichtig in zulk geval de andere be
stuurder te laten vertrekken zonder in het bezit te zijn van een
geschreven verklaring door hem ondertekend, betreffende de
omstandigheden van het ongeval.
Wel zijn er sommige verzekeringspolissen die aan de verze
kerde verbieden, fout te bekennen. Een geschreven verklaring
over de omstandigheden van het ongeval, t.t.z. verklaren hoe
het ongeval zich heeft voorgedaan, wordt niet bedoeld als
«fout bekennen ».

b.- Met slagen, verwondingen of dood tot gevolg :
1. de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van het ver

keer te verzekeren;
(Voertuigen mogen op de plaats blijven staan).

2. zo nodig, hulp verlenen aan gekwetsten; (hulpcentrum « 900 »)
3. indien men meer dan 15 jaar oud is, zijn identiteitskaart of

als het zodanig geldend bewijs vertonen aan andere in het
ongeval betrokken personen die er om vragen.

4. ter plaatse blijven teneinde een bevoegd persoon toe te laten
de nodige vaststellingen te doen.
Ontrekt zich niet aan de verplichting ter plaatse te blijven, de
persoon die zich tijdelijk van de plaats van het ongeval ver
wijdert om hulp te verlenen aan de gekwetsten of om beroep
te doen op een bevoegd persoon (politie of rijkswacht), na zijn
naam en adres aan één van de eventueel aanwezig zijnde per
sonen te hebben opgegeven.
Indien evenwel geen bevoegd persoon binnen een redelijke
tijd kan bereikt worden, MOETEN de betrokken personen aan
gifte doen van het ongeval uiterlijk binnen de 24 uren, hetzij
op het dichtsbijgelegen politie- of rijkswachtbureau, hetzij op
dat van hun woon- of verblijfplaats.

AANDACHT:
Bij een ongeval met enkel stoffelijke schade is de bestuurder ver
plicht zijn beschadigd voertuig te verplaatsen. Wij raden sterk aan,
door middel van krijt aan te duiden :

de plaats ingenomen door de betrokken voertuigen (de 4 hoeken
van de voertuigen op het wegdek markeren)
de remsporen
de plaats van de aanrijding.

Wanneer een voertuig niet kan verplaatst worden, of wanneer bij een
ongeval met lichamelijk letsel men het voertuig wil laten staan, dan
moet de bestuurder bij mogelijk nog andere maatregelen om de veilig
heid van het verkeer te verzekeren, de motorvoertuigen of aanhang
wagens, signaleren door de « gevaarsdriehoek », (teken nr. 14 of 14a)
op een afstand van minstens 30 m. op de gewone wegen en minstens
100 m. op de autosnelwegen te plaatsen.
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BEGAAT EEN VLUCHTMISDRIJF:
leder bestuurder, die, wetend dat zijn voertuig een ongeval heeft ver-

. oorzaak, de vlucht neemt om te ontsnappen aan de nodige vaststel
lingen. Deze vaststellingen kunnen zowel de materiële omstandighe
den van het ongeval betreffen als de persoonlijke toestand van de
bestuurder. (Bijv. dronkenschap).
Bij verkeersongeval op privaat terrein
a. Met enkel stoffelijke schade :

Men blijft ter plaatse ten einde gezamenlijk de nodige vaststellingen
te doen en men geeft elkaar een geschreven verklaring over de om
standigheden van het ongeval en men tracht zelf getuigen te inden
tificeren.
De politie of rijkswacht wordt niet geroepen.

b. Met slagen, verwondingen of dood tot gevolg :
Op dezelfde wijze handelen als bij een verkeersongeval met li
chamelijk letsel op de openbare weg.

GOUDEN EN BRILJANTE HUWELIJKSJUBILEA
De Burgemeester en Schepenen hadden de eer, namens de Raad en
de bevolking, volgende echtparen geluk te wensen bij de viering van
hun

50e huwelijksverjaardag
huwelijk viering

DATUM
Van Ginckel Augustinus - Verhoeven Maria

Mechelsesteenweg 37 30.6.23 4.8.73
Willems Raoul - Dillens Renée

Park laan.66 17.7.23 21.7.73
De Ridder Henricus - Verheyen Elisabeth

Leopold 111 lei 16 8.8.23 9.8.73
Mees Alphonse - Reynaert Maria

Omer van Ommerplein 5 1.9.23 6.9.73
Corthouts Gustaaf - Haak Marie

Ridder Gerardilaan 50 17.9.23 17.9.73
65e huwelijksverjaardag
Torfs Jozef - Simons Anna

Herstlei 30 19.9.08 22.9.73
De familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Ge
meentebestuur, dienst secretariaat, ongeveer één maand voor de vie
ring in te lichten.
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19.30 u. - 21 u.
9.30 u. - 11 u.

19.30 u. - 21 u.
19.30 u. - 21 u.
19.30 u.- 21 u.
9.30 u.- 11 u.

19.30 u.- 21 u.

avond
voormiddag

dinsdag
woensdag

vrijdag
donderdag

Duits
Frans
Spaans

EDEGEMSE CONCERTEN
Het Feeëriek Basiliekconcert, realisatie van het « Comité van de Ede
gemse Concerten » zal plaatsvinden op vrijdag 5 oktober in de Ba
siliek O.L.V. van Lourdes.
De loftrompet steken is overbodig geworden. Iedereen is ongetwijfeld
overtuigd van de hoge artistieke waarde van dit groots opgezet muzi
kaal gebeuren, dat de inrichters en uitvoerders tot eer strekt.
De uitvoerders zijn :
Het Groot Koperensemble o.l.v. Theo Mertens
Het Familiakoor o.l.v. Mon Fornoville
Het kinderkoor De Krekeltjes o.l.v. Hilde Poppe
Choreografie : Pro Arte Gymnastica o.l.v. Jac Delsing
Tekst : samengesteld en gezegd Arnold Willems.

WIJ LEREN VREEMDE TALEN SPREKEN
1 oktober wordt de start voor onze reeksen vreemde talen, in het
talenpracticum. Ingang Administratief gebouw, Kontichstraat, 19,
2520 Edegem.
De onkosten per les zijn :
1) Inschrijvingsgeld 350,- fr. per reeks.
2) Aankoop van een studieboek ± 120, fr. (volgens taal).

Het uurrooster van de lessen is als volgt :
Engels maandag avond

voormiddag

Tot op heden hadden wij slechts 11 inschrijvingen voor italiaans, het
geen ons voorlopig niet toelaat te starten. Als er meer inschrijvingen
komen zullen we deze reeks opnieuw onderzoeken.
Nieuwe inschrijvingen kunnen nog steeds aanvaard worden, dit na
tuurlijk tot volzetting van ons talenpracticum.

X··································································································································

VREEMDE TALEN :

Mr. Mw.

Adres:

wenst volgende taal te leren spreken :
FRANS DUITS ENGELS . ITALIAANS SPAANS

(keuzetaal onderlijnen a.u.b.)
Gelieve deze strook te zenden aan het Gemeentebestuur van Edegem,
t.a.v. Mw. Aerts-Lietaer, Schepen van Sociale Zaken en Onderwijs.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (verschijnt 10 x
per jaar) Nr. 22 oktober 1973

GEMEENTERAAD VAN 20 SEPTEMBER 1973

- In de Hovestraat, tussen de Trooststraat en de Lentelei, wordt
om het stationeren in de parkeerhavens te ordenen, het stationeren
beperkt. Het verplicht gebruik van de « parkeerschijf » wordt inge
voerd.
- Het stationeren wordt in de Doelveldstraat verboden aan de zijde

van de pare huisnummers over een lengte van 16 m. vanaf de Loze
Gaanweg.
- Duizend standaard vuilnisemmers worden aangekocht.
- De gemeenterekening 1972 wordt goedgekeurd op volgende be-

dragen:
IN GELD:
Gewone dienst:

ontvangsten 112.732.048
uitgaven 69.278.799

boni 43.453.249
Buitengewone dienst :

ontvangsten 35.778.354
uitgaven 26.189.211

boni 9.589.143
Dienst voor order:

ontvangsten 16.326.815
uitgaven 8.718.680

boni 7.608.135
Globaal:

ontvangsten 164.837.217
uitgaven 104.186.690

boni 60.650.527
IN RECHTEN:
boni gewone dienst : 42.956.522

buitengewone dienst : 3.888.054
- De overeenkomst met de gemeente Wilrijk voor oprichting van een

bijafdeling van de muziekacademie van Wilrijk te Edegem wordt
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goedgekeurd. • 
Het reglement houdende toekenning van een:toelage aan dejeugd
en sportverenigingen en de onderwijsinstellingen die vakantieko
loniën of kampen inrichten wordt goedgekeurd.
De rekening 1972 van de Kerkfabriek St. Jozef Hove, de begroting
1974 en de begrotingswijziging 1973 van de Kerkfabriek H. Familie
worden gunstig geadviseerd.
Met ingang van 1.10.73 worden cursussen gesproken talen inge
richt in het Talenpracticum. Er wordt gestart met volgende talen :
Duits, Engels, Frans en Spaans.
Na openbare aanbesteding worden verbeterings- en onderhouds
werken aan verschillende straten toegewezen tegen de biedings
prijs van 1.727.687 fr.
[n verband met de onteigeningen in de Wilson- en Wilrijkstraat
wordt een motie gestemd en overgemaakt aan de Minister van
Openbare Werken.
- Voor de aanleg van de Terelststraat en de Oude Godstraat wordt

machtiging gevraagd tot aankoop van een reeks voorhofjes voor
respectievelijk 411.852 en 1.467.938 fr.
Het onteigeningsplan voor het bouwen van een collector tussen
de Doornstraat en de autoweg A1 wordt bepaald goedgekeurd.
De B.D. wordt verzocht een gedeelte van de waterloop Dorpsloop
tegen de Terelststraat af te schaffen, ingevolge de wegeniswerken
in de Terelststraat.
Een bundel van de Commissie van Openbare Onderstand houden
de verbouwing van het tuinhuis tot administratief gebouw wordt
goedgekeurd.
Een wegoverschot in de lr. Haesaertslaan wordt verkocht aan de
aanpalende eigenaars.
De levering van stookolie voor het seizoen 73-74 wordt na prijs-
vraag toegewezen aan de laagste bieder.

UNICEF KAARTENVERKOOP

Zoals vorige jaren kan men ook dit jaar kerst- en nieuwjaarswenskaar
ten aankopen aan de prijs van 100 fr. per doos van 10 kaarten met
omslag of 150 fr. per doos van 25 minikaarten.
Deze kaarten zijn te verkrijgen op de 2de verdieping van het admini
stratief gebouw, Kontichstraat 19.
Wij steunen mee het mooie initiatief van Unicef onder het moto « Groet
een vriend help een kind ».

KINDERWEEK

De GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD van EDEGEM, in samenwerking
met het gemeentebestuur, richt een « KINDERWEEK » in vanaf don
derdag 1 november tot en met zondag 4 november a.s. in het voor
lopig KULTUREEL CENTRUM, Drie Eikenstraat 16 te Edegem, telkens
van 14 tot 17 uur, 's zondags ook van 10 tot 12 u.
Verscheidene aspekten van het kinderleven zullen worden belicht
en alle kinderen, liefst met hun ouders, worden uitgenodigd deze
prettige « KINDERWEEK» te bezoeken en aktief deel te nemen aan
volgende activiteiten :

Jeugdatelier op 1 en 2 november 's namiddags. ·
Werkgroep minder-validen, met tentoonstelling van hobbywerk en/
of verzamelingen.
Hobby-club minder-validen op 3 en 4 november van 14 tot 17 u.
Tentoonstelling van verantwoord speelgoed.
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Uitgebreide boekenkeuze en gezellig leeshoekje.
-:-- Veiligheid - gelegenheid tot bezoek aan het verkeersparkje in

de Ingenieur Haesaertslaan, 45.
Goed Speel Goed (creatieve werkgroep B.G.J.G.)
Discotheek muziek beleven.
Poppenkast op 3 en 4 november 's namiddags om 14 u.
Prijskamp « het sympathiekste huisdier » waar de nadruk zal ge
legd worden op de relatie kind-huisdier. Deze prijskamp, waarvoor
de inschrijvingsformulieren en meer inlichtingen te bekomen zijn
op voormelde plaats vanaf 1 november, gaat door op zondag 4
november van 10 tot 12 u., met prijsuitreiking 's namiddags om
14 u.
Permanente tentoonstelling van Jeugd Atelierwerking.

BELANGRIJKE VERLAGING DER ELEKTRICITEITSTARIEVEN BIJ DE
INTERCOMMUNALE INTERNETE
De raad van beheer van INTERNETE, Intercommunale Maatschappij
voor Electriciteitsbedeling van de Nele, n.v. heeft in zitting van 27
september 1973 beslist in te gaan op de aanbeveling van het Controle
comité voor elektriciteit tot drukking van de energietarieven.
Dit behelst een verlaging der elektriciteitstarieven voor huishoudelijke,
ambachtelijke en industriële verbruikers, respectievelijk op 1 oktober
1973 en 1 januari 1974.
Deze vermindering van tarieven geldt voor alle gemeenten aangeslo
ten bij INTERNETE, nl. : Aartselaar, Beerse, Berlaar-Gestel, Boechout,
Borsbeek, Bouwel, Brecht, Broechem, Edegem, Emblem, Grobben
donk, Halle, Hoevenen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kessel, Kontich,
Lier, Lint, Loenhout, Massenhoven, Oelegem, Oostmalle, Pulderbos,
Pulle, Ranst, Reet, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, 's Gravenwezel, Sint
Job in 't Goor, Sint-Lenaarts, Stabroek, Viersel, Vremde, Waarloos,
Westmalle, Wijnegem. Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoer
sel.
De doorgevoerde aanpassingen zijn de volgende :
1. Vanaf 1 oktober 1973

De prijs van de tweede schijf van het tarief voor huishoude!ijke,
gemengde en professionele verbruikers wordt met 109/ ver
laagd;
het aantal kWh in de tweede schijf van het tarief voor gemengd
of professioneel verbruik wordt teruggebracht van 75 kWh op
60 kWh per kW en per maand;
aanpassing van de prijs van het nachtverbruik voor industriële
klanten met vermogens kleiner dan 1000 kVA.

2. Vanaf 1 januari 1974
Vermindering van het aantal KWh in de eerste schijf van het
tarief voor beroepsdoeleinden en voor gemengde aanwendin
gen 60 kWh tot 55 kWh per kW en per maand of van 675 kWh
op 615 kWh per kW en per jaar;
vermindering van 10%/ op de laagspannings- en 5°/ op de
hoogspanningstarieven voor de zuivere staatsgebouwen.

Deze tariefverminderingen die automatisch toegepast zullen worden
vanaf de bovenvermelde data, hebben voor INTERNETE de volgende
vermindering aan ontvangsten voor gevolg :

VOO het jaar 1973: ca 4.050.000 F.
- voor het jaar 1974: ca 18.150.000 F.

Deze bedragen komen integraal ten goede aan het kliënteel van IN
TERNETE.
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KIEZERSLIJST
De kiezerslijst die van kracht zal zijn van 1 mei 1974 tot 30 april 1976
wordt op 10 december eerstkomend definitief afgesloten.
Hij ligt ter inzage van het publiek van 23 september tot 10 februari
1974 op het bevolkingsbureau.
Alle bezwaren waartoe deze lijst aanleiding zou kunnen geven, kun
nen tot 20 november a.s. aan het college van burgemeester en sche
penen worden overgemaakt. Geen enkele vordering tot inschrijving
van een kiezer kan door het Hof van Beroep aanvaard worden, indien
ze niet afzonderlijk werd onderworpen aan het schepencollege samen
met al de bewijsstukken.

OPMETINGEN DOOR DE DIENST VOOR TOPOGRAFIE

Het Ministerie van Openbare Werken deelt mede dat kortelings zal
overgegaan worden tot het opmeten van een zone van ongeveer
500 m. links en rechts van de oude spoorweg Brussel-Antwerpen, en
verzoekt de belanghebbende eigenaars en/of huurders het personeel
belast met het uitvoeren van de topografische opmetingen goed te
willen ontvangen, opdat zij hun werkzaamheden in optimale omstan
digheden zouden kunnen verrichten.

BIJZONDERE STATIONEERKAART VOOR INVALIDEN

Een ministerieel besluit van 12 juli 1973, verschenen in het Belgisch
staatsblad van 14 juli 1973, duidt de personen aan die de speciale
kaart kunnen bekomen waarbij het stationeren zonder tijdsbeperking
wordt toegestaan, evenals de ministeries en de instelling die bevoegd
zijn om die kaart af te leveren; tevens worden daarbij het model en
de modaliteiten van aflevering, intrekking en gebruik bepaald.
Wie kan ervan genieten ?
De bijzondere kaart bedoeld in het koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen politiereglement van het wegverkeer, mag wor
den afgeleverd :

aan de bestuurders aangetast door een bestendige invaliditeit van
minstens 60 percent;
aan de bestuurders aangetast door een bestendige invaliditeit van
minstens 50 percent uitsluitend voortkomende van letsels aan de
onderste ledematen.

Hoe wordt de kaart aangevraagd ?
Art. 2. 1° De speciale kaart moet onder een ter post aangetekende
brief aangevraagd worden :
a) door oorlogsinvaliden (militaire en gelijkgestelden) en door mili
taire invaliden van vredestijd bij het Ministerie van Financiën, Bestuur
der Pensioenen, Jan Jacobsplein 10 te 1000 Brussel;
b) door burgerlijke oorlogsinvaliden bij het Ministerie van Volksge
zondheid van het Gezin en van het Leefmilieu, Bestuur der Oorlogs
getroffenen, Luchtscheepvaartsquare 31, te 1070 Brussel;
c) door de andere belanghebbenden bij het Rijksfonds voor sociale
reclassering van de minder-validen, Meiboomstraat 14, te 1000 Brussel.
2° De aanvraag moet het nummer vermelden van de leervergunning
of van het rijbewijs waarvan belanghebbende houder is.
3° Bij de aanvraag gericht tot het Ministerie van Financiën of tot het
Ministerie van Volksgezondheid, van het gezin en van het Leefmilieu
moet geen enkel document gevoegd worden.
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Gebruik van de kaart :
Art. 5. 1° De speciale kaart is strikt persoonlijk.
2° De kaart mag door de titularis slechts gebruikt worden wanneer
hij zelf een voertuig bestuurt.
3° In geval van misbruik kan de kaart ingetrokken worden door het
ministerie of het organisme dat ze heeft afgeleverd.
Diversen:
Art. 6. De titularis van de speciale kaart kan er een duplicaat van
bekomen wanneer zij verloren, gestolen, vernietigd, beschadigd of
onleesbaar is.
Dit duplicaat moet aangevraagd worden bij de ministeries of het or
ganisme bedoeld in artikel 2, 1°. De beschadigde of onleesbare kaart
moet bij de aanvraag tot vervanging gevoegd worden.
De bijzondere kaarten afgeleverd krachtens het Koninklijk besluit van
13 oktober 1971 blijven geldig.

DE NIEUWE WET OP DE TEGEMOETKOMINGEN
AAN MINDER-VALIDEN

Belangrijke veranderingen zijn voorzien :
1. De aanvullende tegemoetkoming voor de rechthebbenden op de

bijzondere tegemoetkoming.
Tot dusver was er niets voorzien voor deze categorie van gehandi
kapten wanneer zij de pensioenleeftijd bereikten.·
Thans kunnen zij aanspraak maken op een aanvullende tegemoet
koming onder dezelfde voorwaarden als de rechthebbenden op de
gewone tegemoetkoming.
Dit geldt dus voor personen waarvan het pensioen of gewaarborgd
inkomen waarop zij gerechtigd zijn lager is dan de tegemoetkoming
voor hun categorie voorzien.
Aanvraag : Indien de bijzondere tegemoetkoming werd ingehouden
vóór 1 juli 1973: een aangetekend schrijven richten aan de DIENST
van de

Tegemoetkomingen voor Minder-Validen,
Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel

2. Vrijstelling van een gedeelte van de ouderdomsvoordelen voor de
berekening van het bedrag der aanvullende tegemoetkoming.

Om het bedrag van de aanvullende tegemoetkoming te bepalen kwam
tot dusver het ganse bedrag van het pensioen of gewaarborgd inko
men in aanmerking. Voortaan zal de aanvullende tegemoetkoming ge
lijk zijn aan het verschil tussen de gewone of bijzondere tegemoet
koming en de ouderdomsvoordelen verminderd met een bedrag van
12.000 F. (huidig indexcijfer).
Dit betekent dus een vrijgesteld gedeelte van het pensioen of ge
waarborgd inkomen van 12.000 F.
Aanvraag : Indien de aanvullende tegemoetkoming geweigerd of af
geschaft werd vóór 1 juli 1973- een aangetekend schrijven richten
aan:

Dienst van de Tegemoetkomingen voor minder-Validen,
Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel.

3. Verhoging van het gewaarborgd Inkomen ten voordele van ge-
handikapte bejaarden.

Wanneer men geniet van een gewaarborgd inkomen, ouder is dan
65 jaar en minstens 65/ gehandikapt, kan men een verhoging van
het gewaarborgd inkomen aanvragen.
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Aanvraag : Bij het gemeentebestuur, Dienst Bevolking.
4. Versoepeling van de toekenningsvoorwaarden en de verhoging van

de bedragen van de tegemoetkoming voor hulp van derde.
Komen thans in aanmerking voor deze tegemoetkoming :
a) de rechthebbende op een gewone, bijzondere of aanvullende te
gemoetkoming.
b) De rechthebbende op de bijzondere verhoging van het gewaar
borgd inkomen voor bejaarden.
Deze toekenning gebeurt in functie van de gedeeltelijke of totale
onmogelijkheid van de gehandikapte om zekere levensnoodzakelijke
handelingen te vervullen.
Komen niet in aanmerking de personen die in een instelling verblijven,
of die een gelijkaardige tegemoetkoming genieten krachtens een an
dere wetgeving.
Het bedrag schommelt tussen 6.000 F en 12.000 F per jaar volgens
de graad van behoefte aan hulp van derde.
Aanvraag : Bij het gemeentebestuur, Dienst Bevolking, tussen 9 en
12 uur, waar tevens inlichtingen kunnen ingewonnen worden over
deze nieuwe modaliteiten van de tegemoetkomingen aan minder Va
liden.
Al deze aanvragen moeten ingediend worden vóór 14 januari 1974
om te kunnen genieten vanaf 1 juli 1973.

3 EN 11 NOVEMBERHERDENKING & FEEST VAN DE DYNASTIE
3 november: Hulde aan de gefusilleerden van de oorlog '14-'18 op

het Fort V. Bijeenkomst van de deelnemers aan de
hoek van de Jozef Hermanslei en Antwerpse steenweg
te 19 u. 30.

11 november: Te 10 u. herdenking van de Wapenstilstand met plech
tige eucharistieviering in de O.L.V. van Lourdeskerk
- Hovestraat - en huldebetoon aan het monument
der gesneuvelden op de begraafplaats.

18 november : Na de eucharistieviering van 10 u. Te Deum en gebed
voor de Koning, ter gelegenheid van het feest van de
Dynastie.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA
De Burgemeester en Schepenen hadden de eer, namens de Raad
en de bevolking, volgende echtparen geluk te wensen bij de viering
van hun 50e huwelijksjubilea :

huwelijk viering
DATUM

Elsmoortel Georgius-Gilkens Maria
Omheininglei 8
De Jong Constant-Hendrickx Paulina
Vestinglaan 20
Vereycken Bernardus - Van Schil Joanna
-Zomerlei 27

6.10.23

13.10.23

30.10.23

6.10.73

14.10.73

20.10.73

De familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Ge
meentebestuur, dienst secretariaat, ongeveer één maand voor de vie
ring in te lichten.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (verschijnt 10x
per jaar) Nr. 24 november - december

EDEGEM en GROEN Eervolle vermelding
Op 23.10.1973 heeft de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad
van .11.ntwerpen de provinciale prijs voor groenruimten 1973 kate
gorie boom- en laanbeplanting toegekend aan het Gemeentebe
stuur van Edegem. Deze prijs is de erkenning van een volgehouden
inspanning, die wij in een tijdspanne van 8 jaar, vanaf 1966 tot 1973,
hebben doorgedreven. Tot hiertoe werden volgende beplantingen uit
gevoerd :

In verschillende straten van onze gemeente, zowel in de bestaande
wijken (Molenveld, Centrum en Mussenburg) als in de nieuwe wijk
Buizegm, werden over een tijdspanne van 8 jaar, vanaf 1966 tot
1973, 2.240 laanbomen aangeplant.
Het toteal aan laanbomen in onze gemeente bedraagt: ± 2.560
stuks. Op verschillende pleinen en plantsoenen werden in voor
melde periode circa 1150 heersters bijgeplant.
Ons bestuur vocrziet voor het plantseizoen van 1974 nog een bij
planting van 411 laanbomen en de vervanging van 106 afgestorven
of niet in de was gekomen bomen.
De laanbeplantingen bestaan hoofdzakelijk uit volgende boom
soorten : Japanse kerselaars, sierappelaars, esdoorn, linden, lijs
terbes, bolacacia, meidoorn, plataan, berken, haagbeuk en rode
beuk, eik en es.

- Op de wijk Buizegem, ten zuiden van de Romeinse Put, wordt een
park aangelegd met lig- en speelweide, en waarvan momenteel
reeds een kinderspeeltuin en siervijver werd verwezenlijkt, met de
aanplanting van 350 bomen (bosgoed).
De gemeentelijke begraafplaats werd in 1971 omsloten door een
groengordel van 20 en 30 m breedte, met de aanleg van siergazons,
plaatsing van rustbanken en de beplanting met overvloedige sier
heesters en bomen.

Het respekt en de bescherming van deze beplantingen, opgebracht
door onze jeugd en volwassenen, ligt mede aan de basis van de hoger
vermelde prijs van de groenruimten.
Het is ons een aansporing om op dezelfde manier verder te werken.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 7 NOVEMBER
Ter financiering van het eigen aandeel in de kosten voor de bouw
van een collector in het bekken van de Struisbeek, wordt een lening
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t.b.v. 5.613.000 fr. aangegaan bij het Gemeentekrediet van België.
Het reglement van inwendige orde voor het voorlopig kultureel
centrum, Drie Eikenstraat 16, wordt goedgekeurd.
Een reglement voor subsidiëring van beschermde werkplaatsen
die gehandicapten van Edegem tewerkstellen wordt goedgekeurd.
De beslissing van de C.O.O. d.d. 25 juli 1973, houdende aankoop
van een schotelafwasmachine, wordt goedgekeurd.
Het perceeltje grond gelegen langsheen de Boniverlei, op de hoek
van de Hagedoornlei, welk niet meer in aanmerking komt voor
openbare weg, wordt verkocht mits de prijs van 41.650 fr.
Het eigendom gelegen achter het brandweerarsenaal in de Zomer
lei wordt aangekocht ter uitbreiding van de gebouwen van de rei
nigingsdienst, mits de prijs van 268.723 fr.
Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp van uitbreiding van
de Gemeenteschool. De bouwkosten worden geraamd op
13.407.661 fr.
Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp tot oprichting van
een bijafdeling van de Gemeenteschool op Buizegem. De bouw
kosten worden geraamd op 18.962.564 fr.
Goedkeuring wordt gehecht aan het aangepaste ontwerp voor het
uitvoeren van riolerings- en verbeteringswerken in de Jan Verbert
lei. De werken worden toegewezen en gedekt door een lening t.b.v.
4.643.000 fr., aan te gaan bij het Gemeentekrediet van Belgié.
Goedkeuring wordt gehecht aan het aangepaste ontwerp voor het
uitvoeren van riolerings- en wegenwerken in de wijk « Groot Mo
lenveld-West », 2e fase. De kosten worden geraamd op 7.227.992
fr., waarvan 6.831.898 fr. ten laste van de verkavelaars. Voor het
gemeentelijk aandeel, t.w. 396.094 fr., wordt een lening aangegaan
bij het Gemeentekrediet van België.
Goedkeuring wordt gehecht aan het voorontwerp voor oprichting
van een pomp- en zuiveringsstation in het bekken van de Edegem
se Beek, waarvan de kosten geraamd worden op 67.003.393 fr.
Hiervan komt 43,4 % ten laste van de gemeente.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 NOVEMBER 1973

De rekening 1972 van de Commissie van Openbare Onderstand
wordt goedgekeurd.
Het volledige ontwerp tot uitbreiding van het politiegebouw, Kon
tichstraat 17, wordt goedgekeurd; de raming beloopt 2.656.000 fr.
Het volledige ontwerp tot het uitvoeren van wegenis- en riolerings
werken in de nieuwe straat tussen Kerkplein en Donk wordt goed
gekeurd.
De totale raming bedraagt 8.600.000 fr.

GEMEENTEREKENINGEN 1972

Aansluitend aan de gegevens van ons· vorige inlichtingsblad betref
fende de cijfers van de jaarrekening 1972, wensen wij in dit artikel
nadere toelichting te geven over deze resultaten.

A. ALGEMENE TOTALEN :

Voor de analyse der cijfers beperken wij ons tot de toestand in RECH
TEN. Hiermede worden alle inkomsten en uitgaven bedoeld die effec
tief vast staan voor het jaar 1972, ongeacht het feit of deze inkomsten
of uitgaven reeds werkelijk gebeurd zijn of niet. Het bestuderen van
de toestand in RECHTEN is vanuit politiek standpunt voornaam omdat
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Gemeente EDEGEM

Edegem heeft in de loop van 1973 luisterrijk zijn 800-jarig bestaan
gevierd : als Buizegem staat het inderdaad in een oorkonde van 1173 vermeld.
Maar in 1173 had de kleine nederzetting reeds een hele geschiedenis achter
zich, die tot bij de Franken en waarschijnlijk de Gallo-Romeinen opklimt.

Anderzijds was die oorkonde van 1173 slechts het schuchtere eerste
levensteken van de gevulde en bewogen geschiedenis die Buizegem-Edegem
dan tegemoetgingen.

In de ,GESCHIEDENIS VAN EDEGEM" die eerlang verschijnt,
onderzoekt Prof. Dr. R. Van Passen niet alleen dit 8 eeuwen documentaire
geschiedenis, maar poogt hij ook door te dringen tot wat er aan ongeschreven
historie vóór 1173 te situeren is. Het werk behandelt de burgerlijke-kerkelijke
geschiedenis in 2 grote delen, die het Oude en Nieuwe Regime omvatten en
dus respektievelijk van die oudste tijden tot 1794 en van dat jaar tot 1940
lopen. In een derde deel wordt de schijnwerper gericht op de mens en alle
aspecten van het menselijk leven, alsook op het landschap en dorpsbeeld binnen
hetwelk het leven verliep. Een vierde deel brengt o.m. een aantal belangrijke
akten in bijlage en biedt de lezer omvangrijke registers van plaats- en persoons
namen, die het boek tot een praktisch naslagwerk maken.

De rijk geillustreerde ,,GESCHIEDENIS VAN EDEGEM", die
ca. 1.000 blz. en ruim 120 illustraties zal omvatten, is te verkrijgen bij het
gemeentebestuur van Edegem. Belangstellenden kunnen intekenen door het
invullen van onderstaande strook en genieten vóór 28 december van een voor
intekenprijs van 600, fr. Na die datum wordt verkoopprijs tot 750, fr.
verhoogd.

Ondergetekende naam ···························"•"······· ························•··•·...··············..··
adres .

schrijft in op de ,GESCHIEDENIS VAN EDEGEM" door Prof. Dr. R. Van
Passen.

Hij stort het bedrag van 600, fr. op PC.R. 90.45 van het Gemeente
bestuur van Edegem, met vermelding ,Geschiedenis van Edegem".

k Vereffent het bedrag van 600,- fr. aan de Gemeentekas - Dienst Ontvan
gerij . 2° verdiep - Kontichstraat 17.

Schrappen wat niet past.
Bijlage bij infoblad nr. 24.



zij de beslissingen en goedkeuringen van Gemeenteraad en Sche
pencollege duidelijk weergeeft, daar· waar de toestand in GELD, (de
balanssituatie der werkelijk verrichte transacties) de kastoestand bij
de Ontvanger, op een bepaald moment (31.3.73) verduidelijkt.
Hoe is nu deze toestand in RECHTEN ?

$

Buitengewone
Gewone dienst dienst Totaal

Vastgestelde 118.952.536 63.672.934 182.625.470
rechten
Vastgelegde 75.996.014 59.784.880 135.780.894
uitgaven

Saldo + 42.956.522 + 3.888.054 + 46.844.576
B. Dieper ingaande op de RECHTENSITUATIE van de GEWONE
DIENST (regelmatige jaarlijkse uitgaven) krijgen we de volgende
resultaten, in vergelijking met 1971 (in 1.000 Bfr)
•..••· ONTVANGSTEN

1971 1972 %
Presteties 2.890 2.757
Overdracht 60.610 70.279 + 16%/
Schuld 7.970 8.509 + 7%

Eigen.• i •dienstjaar 71.470 81.545 + 14%/
Vorige jaren . ' 37.830,·
>3:.,

'i

119.375
UITGAVEN

-°,' 1971 1972 %
Personeel 19.600 27.157 + 39%
Werkingskost 11.600 12.301 + 6%
Overdracht 9.300 9.133
Schuldenlast 16.200 17.931 + 11%

Eigen 2
dienstjaar 56.700 66.522 + 17%
Vorigejaren-- - 9.474--

75.996
Saldo eigen dienstjaar 15.023
Saldo vorige jaren . + 28.356

---
Totaal boni - 43.379
Oninbaar -~ 422

. 42.957
Uit deze cijfers kunt U vaststellen dat er een evenwicht werd behouden
in de inkomsten en uitgaven van het eigen dienstjaar. De ontvangsten
stegen zowat met 10 miljoen ( + 14%/6), de uitgaven verhoogden prak
tisch met hetzelfde bedrag,
Het ontvangstensurplus is vooral te danken aan een meer-inkomst
van de belastingen bij eenzelfde lage belastingvoet-, en de daar
aan gekoppelde staatsbetoelaging ( + 10 miljoen).
De uitgavenstijging uit zich voornamelijk op drie verschillende ma
nieren :



+ 7.560
+ 700
+ 1.730

9.990
De personeelslast is t.o.v. 1971 gestegen tengevolge van de herwaar
dering van het openbaar ambt (± 20%), uitbreiding van het kader ten
dienste van de bevolking (± 12%/6) en de indexstijging (+ 7 %).
De werkingskost steeg slechts met 6%/. Bij een inflatievoet van circa
10 %, en bij een zulkdanige uitbreiding van ons patrimonium (cultu
reel centrum, zwembad, sportaccomodatie, administratief centrum,
groenvoorziening...) denken wij dat zulk 'n geringe verhoging toch
vermeldenswaard is.
De schuldenlast verzwaart als gevolg van de werkelijke aangegane
leningen in het jaar 1972, ten voordele van de uitbouw van onze ge
meente.
Het saldo van 15 miljoen Bfr. op het eigen dienstjaar spruit voort uit:
1. de gevolgde beheersmethodiek waarbij telkens de cc kosten » van

uitgaven worden nagegaan en eventueel worden weerhouden, in
dien deze niet verantwoord zouden blijken.

2. het feit dat sommige uitgaven waren ingeschreven (vooral lening
last) doch waarvoor het jaar 1972 nog niet opportuun was om deze
uitgaven werkelijk te verrichten.

3. besparingen door prijsgunstigere leveringen t.o.v. de verwach
tingen.

Het batig saldo op de vorige dienstjaren bestaat voor het merendeel
uit achterstallige fondsen (deze zijn daarom nog niet geïnd) van
staatswege nog uit te betalen, doch waarvan wij nu al de grootheid
kennen.
Deze fondsen voorzien wij voornamelijk voor financiering van inves
teringen met eigen middelen, zodat wij geen leninglast hoeven te be
talen.
Zulk saldo vergemakkelijkt en bevoordeligt uiteraard onze investe
ringsprogrammatie voor de naaste toekomst.
C. De BUITENGEWONE DIENST vertoont in rechten slechts een over
schot van ± 4 miljoen op een RECHTENsituatie van om en rond de
60 miljoen.
Vermeldenswaard in deze rubriek zijn de realisaties waarvoor al deze
verbintenissen gelden : (in 1.000 Bfr.)
Aankoop gronden voor
wegeniswerken 3.250
Aanleg wegenissen en
bouwzones 19.050
ankoop grond voor uit
breiding school 800
Schooluitrusting 300
Aankoop grond voor
recreatieterreinen 16.200
Aanleg van speelterreinen 400
Diverse investeringen en
uitrustingsgoederen 5.000

a) Zwaardere personeelslast
b) Stijging van de werkingskost
c) Verhoging van de schuldenlast

Verbintenissen van vorige
dienstjaren

4

45.000

15.000

60.000



Het is U reeds opgevallen dat de grootste collectieve inspanningen
geleverd worden voor :
a) Aanleg van wegen en bouwzones.

Nochtans is deze post niet volledig een uitgavepost. Het merendeel
van deze uitgaven worden rechtstreeks teruggestort via de onder
nemers.
De netto uitgave voor de gemeente (recupereerbaar via verhaal
belasting) bedraagt 11,3 miljoen Bf.

b) De uitbreiding van de socio-culturele infrastructuur.
De beginfase hiervan vertoont de aankoop van gronden in 1972
effectief verricht voor nog aan te leggen recreatieterreinen.
Op dit gebied levert het gemeentebestuur nu de grootste inspan
ningen.

Zoals begin 1973, de begroting voor 1973 is gestemd, met een uit
gavenpatroon dat ligt in de lijn van dezelfde politiek van aandacht
voor de collectieve voorzieningen van groen, ontspanning en socio
culturele aard, hopen wij tegemoet te komen aan de dringende eis
van verrijken van het leefmilieu van onze goede gemeente, ten voor
de!e van al haar inwoners.

RSCHRIJVINGEN OP DE RILITIELIJSTEN
Ecricht aan de jongelingen geboren in 1957 (lichting 1976)
De jongelingen van Belgische nationaliteit, geboren in 1957, die op
15 november 1973, nog geen bericht zouden ontvangen hebben van
hun inschrijving op de militielijsten, zijn gehouden deze inschrijving
onverwijld aan te vragen bij het bestuur van de gemeente waar zij
op 1 oktober 1973 in de bevolkingsregisters ingeschreven waren.
Zij zullen aldus voorkomen wederspanneling te worden, toestand wel
ke ernstige moeilijkheden voor de dienstplichtige kan meebrengen.

UNICEF KAARTENVERKOOP
Zoals vorige jaren kan men ook dit jaar kerst- en nieuwjaarswenskaar
ten aankopen aan de prijs van 100 fr . per doos van 10 kaarten met
omslag of 150 fr . per doos van 25 minikaarten.
Deze kaarten zijn te verkrijgen op de 2de verdieping van het admini
stratief gebouw, Kontichstraat 19.
Wij steunen mee het mooie initiatief van Unicef onder het moto « Groet
een vriend- help een kind ».

SNEEUW- EN IJSRUIMING - POLITIEVERORDENING
Nu we alle dagen echt winterweer mogen verwachten herinneren wij
er de bevolking aan dat de sneeuw en het ijs, in de bebouwde kom
van de gemeente, onmiddellijk moeten worden weggeruimd. Dit geldt
voor de stoepen en voor het gedeelte van de openbare weg tussen de
rooilijn van de eigendommen en de uiterste rand van de rijweg.
De sneeuw of het ijs zal op de uiterste rand van de stoep of van de
berm opgestapeld worden en mag in geen geval op de rijweg gewor
pen worden. Laten wij deze karwei niet beschouwen als een last, maar
veeleer als een blijk van hoffelijkheid tegenover alle weggebruikers.

Een CREATIEF - ZELFSTANDIG en AFWISSELEND BEROEP.

Twee betrekkingen van politieagent zijn te begeven :
Bruto aanvangswedde index inbegrepen : 15.349 fr. + wettelijke ver
goedingen.
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Jaarlijkse kledingstoelage vergoeding voor zondagwerk, nacht-
en buitengewone prestaties.
40 urenweek - Wekelijks: sportvoormiddag + schietonderricht.
Voorwaarden:
Leeftijd : min. 21 j. - max. 30 j. - Belgische nationaliteit - militieplicht
voldaan - goed zedelijk gedrag - diploma lager secundair onderwijs 
of diploma A3 - medische goedkeuring.
Aanvraag:
Eigenhandig geschreven, aangetekend op een postkantoor afgegeven,
uiterlijk op 17 december 1973, gericht aan het College van Burge
meester en Schepenen, vergezeld van volgende bewijsstukken : ge
boorteakte, nationaliteitsbewijs, militiegetuigschrift, bewijs goed ge
drag en zeden, eensluidend verklaard afschrift diploma en medisch
getuigschrift afgeleverd door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne,
Nationalestraat, 155, Antwerpen.
Voor verdere inlichtingen zich wenden tot het gemeentesecretariaat,
tel. 57.01 .18.

WAT MOET IK DOEN BIJ BRAND IN MIJN APPARTEMENT?

U woont in een flatgebouw waar u een appartement bewoont.
De brand kan ontstaan in een van de kamers. Indien u de brand niet
snel kunt bestrijden en overmeesteren, waarschuw onmiddellijk de
brandweer (tel. 900 of 57.03.55) en sluit de deur van de brandende
kamer.
Indien het vuur zich over gans het appartement verspreidt, sluit alle
deuren en ramen en vooral de ingangsdeur.
Indien u zich in uw appartement bevindt op het ogenblik dat een na
burig appartement brandt, verlaat het gebouw na al uw deuren en
ramen gesloten te hebben. Neem vooral geen lift !
Indien de trapzaal vol rook is, vermijd dan giftige gassen in te ade
men en blijf in uw appartement, maar sluit de deur. Indien deze op
warmt, koel ze af met water en maak uw aanwezigheid kenbaar aan
het venster.
Vergeet dus niet, zelfs voor het slapengaan en alvorens u het huis
ve:rlaat, de deuren te sluiten !
Brandweerhulp is kosteloos.
Waarschuw steeds onmiddellijk de brandweer bij het minste teken
van brand of verdachte rook. Deze komt beter voor niets dan te laat 1
Vermeld duidelijk juist adres en de aard van de brand.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA

De Burgemeester en Schepenen hadden de eer, namens de Raad en
de bevolking, het echtpaar Mortelmans Adolf - Willems Bertha, Onaf
hankelijkheidstraat 83, geluk te wensen bij de viering van hun 50e
huwelijksverjaardag (gehuwd : 14.11.23 - viering 24.11.73).
De familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Ge
meentebestuur, dienst secretariaat, ongeveer één maand voor de
viering in te lichten.

GEMEENTELIJK INSTRUCTIEZWEMBAD

Wegens onderhoudswerken wordt het gemeentelijk instructiezwembad
gesloten op woensdag 19 december, donderdag 20 december en
vrijdag 21 december
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EDEGEM

Inlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (verschijnt
10 x per jaar) Nr. 26 januari

Waarde medeburgers,

Snel ging in 1973 het feest van « Edegem 800 » voorbij. Voor
ve'en was het een gelukkig jaar, voor anderen een jaar vol zorgen.

Onze gemeente herdacht in een waaier van aktiviteiten haar
200-jarig bestaan.

Het gemeentewerk is daardoor niet stilgevallen.
Ve!e dossiers van grote en kleine werken werden voorbereid, en vol
ledig klaar gemaakt, andere kregen reeds hun uitwerking. De admini
stratieve molens van Provincie en ministeries maalden langzaam, vele
discussies en bezoeken, berekeningen en opmetingen vroegen onze
aanwezigheid en toelichting.

Verder in dit informatieblad kan U de lijst vinden van de lopende
dossiers, die handelen over de werken die wij spoedig hopen te
kunnen aanvatten.

Intussen bleef onze inspanning om het gemeentelijk onderwijs
verder uit te bouwen niet zonder resultaat; een taalpracticum voor
volwassenen werd werkelijkheid, en plannen voor nieuwe schoolge
bouwen, ook op de wijk Buizegem, werden door het Schepencollege
voorgelegd.

Een sluitende begroting voor 1974 werd reeds goedgekeurd,
zonder welkdanige belastingverhoging (wij blijven bij 700 opcentie
men en hiermede bij de laagste belastingvoet van de ganse omge
ving); deze zal ons toelaten om onze werking onverminderd voort te
zetten, met een maximum aan steun en aanmoediging aan de ver
enigingen en een volledige dienstverlening aan de ganse bevolking.

Het afgelopen jaar is voor een bepaalde wijk van onze gemeen
te, nl. de Wilsonwijk, geen gelukkige tijd geweest. Door de nationale
projekten U.I.A. en de autoweg E10, zijn nog steeds een aantal be
woners in onzekerheid betreffende hun woongelegenheid, en werden
anderen definitief onteigend. Met de middelen waarover wij beschik
ken blijven wij die mensen bijstaan, om te redden wat er te redden
valt, en om de zorgen zoveel mogelijk te verlichten.

Het nieuwe jaar 1974 kondigt zich aan als een beloftevol sport
jaar. Voetbal, basketbal, volleybal. .. de Edegemse ploegen staan al
lemaal, tol en met de reserven, bij de besten geklasseerd. Wij hopen
dat we op het einde van het seizoen vele kampioenen mogen huldi
gen.



Wat het Olympisch Minimum betreft, zullen de honderden bronzen,
zilveren en gouden medailles, behaald door onze jongeren en min
derjongen tijdens het voorbije jaar, spoedig kunnen overhandigd wor
den. Wij wachten met ongeduld het nationaal klassement af en de
positie die Edegem daarin bekleedt.

Wij hopen aan onze medeburgers, zoals vorig jaar, goede in
formatie over het gemeentelijk leven en bedrijf te kunnen overmaken,
zodat ons doel « het gemeentehuis, een glazen huis» werkelijkheid
moge zijn.

Met onze hartelijkste wensen voor een gelukkig en voorspoedig
1974, wenst het College van Burgemeester en Schepenen zich verder
in te zetten ten uwen dienste.

De wn. Burgemeester,
J. van den Kerkhof.

OVERZICHT VAN BELANGRIJKE DOSSIERS DOOR DE GEMEENTE
RAAD GOEDGEKEURD IN 1973 EN DIE NOG OP GOEDKEURING
WACHTEN OM TOT DE REALISATIE TE KUNNEN OVERGAAN.

Het voorontwerp voor sporthal en zwembad.
Het voorontwerp voor sportstadion in de Jan Verbertlei.
Het uitvoeringsontwerp voor de verlenging van de Parklaan en
de aanleg van een wandelweg rond fort V tot Donk.
Het uitvoeringsontwerp voor de uitbreiding van de gemeenteschool
Kontichstraat met 5 klassen en turnzaal.
Het uitvoeringsontwerp voor de oprichting van een bijafdeling van
de gemeenteschool op de wijk Buizegem met 5 klassen, vergader
lokaal en overdekte speelplaats.
Het aanbestedingsbundel van de Jan Verbertlei.
Het uitvoeringsontwerp voor de uitbreiding van het politiegebouw.
De uitvoeringsontwerpen voor de aanleg van recreatieterreinen
op Buizegem ten zuiden van Romeinse Put en de verwerving van
bijkomende gronden.
Het uitvoeringsontwerp voor de aanleg van de Oude Godstraat
(de meeste eigendommen die in de nieuwe zate van de weg vallen
werden intussen aangekocht).

Wij hopen zo haast mogelijk tot de realisatie te kunnen overgaan na
het bekomen van de vereiste machtigingen.
De werken voor het aanleggen van een collector in het bekken van
de Struisbeek zullen in april 1974 worden aangevat.
Overlagingswerken aan de rijwegen in de Den Eeckhofstraat, Doel
veldstraat, Herfstlei, Lentelei, Zwaluwenlei, Leeuwerikenlei, Zomerlei
en Hagedoornlei zullen uitgevoerd worden vanaf april 1974.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 6 DECEMBER 1973
De begroting djr. 1974 van de Kommissie van Openbare Onder-
stand wordt goedgekeurd op volgende bedragen : ·
Gewone dienst :

ontvangsten
uitgaven

saldo

2

63.732.434
63.732.434
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Buitengewone dienst:
ontvangsten
uitgaven

5.158.919
2.383.594

saldo 2.775.325
De gemeentebegroting djr. 1974 wordt goedgekeurd op volgende
totalen :
Gewone dienst :

ontvangsten
uitgaven

saldo
Buitengewone dienst :

ontvangsten
uitgaven

117.337.402
116.668.770

668.632

84.130.829
84.077.594

saldo 53.235
Voor het dienstjaar 1974 worden 700 opcentiemen op de onroeren
de voorheffing vastgesteld.
Voor de dienstjaren 1974-75-76 worden volgende belastingen
goedgekeurd :

Opceniiemen op de provinciale belasting op honden :
100 opc.

Aanvullende belasting op de natuurlijke personen :
5%

Belasting op het huishoudpersoneel :
250 fr. per personeelslid

Belasiing op de diensters :
5.000 fr. per dienster

Belasting op de vergunningsplichtige inrichtingen :
1 e klas : 900 fr.
2e klas: 300 fr.

Belasting op de drijfkracht :
200 fr. voor de eerste 5 Kwt
240 fr. voor de volgende Kwt

Belasting op tewerkgesteld personeel :
200 fr. voor de eerste 5 personeelsleden
240 fr. voor de volgende personeelsleden

Belasting op het leuren : differentieel tarief
15 fr. per dag voor mansvracht
75 fr. per dag voor auto

Belasting op tapperijen :
Differentieel tarief rekening houdende met oppervlakte,
aankoopcijfer en coëfficiënten

Belasting op het afleveren van administratieve stukken :
voor identiteitskaarten 5-10 en 20 fr.
voor reispassen 25 en 50 fr.

Belasting op de autobrandstofapparaten :
1.500 fr. voor vaste pompen
750 fr. voor beweegbare pompen

Verhaalbelasting op verwerving van de zate van de openbare wegenis:
invordering 100%

Verhaalbelasting op wegenuitrusting :
invordering 100%

Verhaalbelasting op het leggen van stoepen :
invordering 100 %/

Verhaalbelasting op het leggen van riolen :
invordering 100%
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Retributie voor afgifte van dokumenten en het verstrekken van In
lichtingen inzake stedebouw :

15 fr. per blad dinformaat
BEDELING VAN TAKSPLATEN
De heer Ontvanger der Belastingen te Kontich deelt mede dat hij
zitting zal houden voor de bedeling van taksplaten te :
1. Edegem-Elsdonk, in het parochiecentrum Elzenhof, Kerkplein, op

dinsdag 12 februari van 14 tot 16 u.
2. Edegem-Centrum, in de hal van het administratief gebouw, Kon-
tichstraat 19, op woensdag 13 februari 1974 van 14 tot 16 u.

De prijzen van de platen en medailles zijn dezelfde als voor 1973, t.w.:
Fietsen : 40 fr.
Bromfietsen 60 fr.
Moto tot 150 cc 135 fr.
Moto tot 200 cc 270 fr.
Handvoertuigen en bakfietsen : 60 fr.
Andere voertuigen 240 fr.
Honden 250 fr.

VERSLAG AKTIE 11.11.11. 1973
Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober nam onze gemeente deel aan
de 11.11.11.-aktie.
Wij steunden projekt 485 Zaïre. Het betreft hier de bouw van een bak
kerij voor het vervaardigen van proteïnerijke koekjes op basis van
soja. Het maakt deel uit van een programma dat zich richt op de
invoering van de soja-teelt, de kommercialisering ervan en het in
schakelen van dit produkt in de voeding van de plaatselijke bevolking.
Dit is nodig gezien de voeding in Afrika kwalitatief onvoldoende is in
verband met proteinen, suiker en vitaminen.
Langs deze weg danken wij die verenigingen en personen die hebben
deelgenomen aan deze aktie voor ontwikkelingshulp.
Opbrengst:

verenigingen + persoonlijke inbreng
gemeente

Totaal:

42.808 fr.
20.000 fr.

62.808 fr.
MELAATSHEID .... OF HET LEVEN
Kies en wees mild
Mogen wij voor « de werelddag voor de melaatsen », georganiseerd
door de Damiaanaktie, uw aandacht vragen en deze aktie aanbevelen.
Stortingen kunnen geschieden op P.C. 462.50 van de Damiaanaktie.
GOUDEN EN BRILJANTEN HUWELIJKSJUBILEA
De Burgemeester en Schepenen hadden de eer, namens de raad en
de bevolking, volgende echtparen bij de viering van hun huwelijks
jubileum geluk te wensen :
50e jarige huwelijksverjaardag :
Aerts Isidorus-Sprangers Leonia 8.12.1923 8.12.1973

Kladdenbergstraat 40
Bockstael Albert-De Vliegher Palmyre 12.12.1923 12.12.1973

Parklaan 123
65e jarige huwelijksverjaardag :
Truyens Victor-Anthonissen Dymphna 14.12.1908 10.12.1973

Kontichstraat 173.
De familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het ge
meentebestuur, dienst secretariaat, ongeveer één maand voor de
viering in te lichten.
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EDEGEM

Inlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (verschijnt 10 x
per jaar) Nr. 27 februari 1974

VERKIEZINGEN VAN 10 MAART 1974

Hiermede wil ik een beroep doen op alle partijen en hun verantwoor
delijken, om tijdens de aanloop- en propagandaperiode voor 10 maart,
alles te vermijden wat door aanplakken of andere aktiviteiten schade
zou berokkenen aan partikuliere en openbare eigendommen, waaron
der ook verkeersborden en -lichten, die bij gebeurlijke beschadiging
de oorzaak van ongevallen kunnen worden.
Door het gemeentebestuur worden voldoende speciale borden voor
zien, waarop voor iedere partij een vak is voorbehouden, met een
nummer bcvenaan.
Wij zijn er van overtuigd dat dank zij de democratische zin van de
partijverantwoordelijken gevoig zal gegeven worden aan deze oproep.
Laat ons trachten alles te vermijden wat de naastenliefde onder onze
burgers zou kunnen verstoren, en alle besmeuring en bijplakking uit
te sluiten, opdat onze gemeente onmiddellijk na 10 maart haar nor
maal uitzicht zou hernemen.
Ik dank allen die in deze geest de kiespropaganda zullen voeren;
het zal door onze bewoners gewaardeerd worden.

J. van den Kerkhof,
Wd. Burgemeester.

EDEGEMSE BEGROTING 1974 : 200 MILJOEN BF.
GEEN VERHOGING VAN DE BELASTINGVOETEN !

Niettegenstaande de fel stijgende kosten werd in gemeenteraad van
Edegem op datum van 6 december 1973 een sluitende begroting voor
gelegd van méér dan 200 miljoen uitgaven-voorzieningen, en dit we
derom zonder enige belastingverhoging.
De uitgaven voorzien in de gewone dienst beslaan 116.668.000 Bf. De
investeringsuitgaven bedragen omzeggen 84.077.000 Bf.
Het lijkt ons nu wel even interessant deze cijfers te relativeren in het
licht van een vijfjaarlijkse evolutie 1970-1974.
Uit deze vergelijkingsstaat kunnen eventueel de grote kostenstijgingen
aangeduid worden en kan tevens afgeleid worden wat het gemeente
bestuur in deze vijf jaar gepresteerd heeft en hoe het haar mogelijk
was de uitgavenstijgingen en investeringsuitgaven te beslissen en te
financieren zonder belastingverhoging.
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Vergelijkende tabel 1970-1974
Begrotingscijfers gewone dienst

ONTVANGSTEN (in 1000 Bt.) UITGAVEN (in 1000 BI.)

1970 1974 0/o 1970 1974 %
Prestaties 1854 2495 + 34%

Fondsen 15139 41503 + 174% Personeel 18907 40049 + 112%
Belastingen 23704 33738 + 42 % Werkingskosten 11504 24656 + 114%/

t Andere overdrachten 2455 6643 + 171% Overdrachten 7662 15767 + 105%
Schuld à gemeente 7507 7003 - 7%1 Schuld 20259 32663 + 61

-- -- -- --
· Totaal eigen jaar 50659 91382 + 80 % Totaal eigen jaar 58332 113135 + 94 %

Vorige jaren 12797 25955 Vorige jaren 5048 3534

-- -- -- --
Totaal ontvangst 63456 117337 + 85 % Totaal uitgaven 63380 116669 + 84%

Batig saldo + 76 + 668



Commentaar bij de tabel

Bij het overlopen van deze vergelijkende tabel 1970-1974 zijn er toch
bepaalde gegevens die ons opvallen.
Om deze cijfers systematisch te kunnen overwegen vertrekken wij bij
de uitgaven om achtereenvolgens na te gaan hoe deze laatste worden
gefinancierd.

A. UITGAVEN
A1. Personeelslast + 112%/
Deze uitgavenpost is dus op 5 jaar tijd méér dan verdubbeld.
Drie redenen :

a - kaderaanpassing in een snel groeiende gemeente
b - verhoging van wedden en lonen - revalorisatie van

het openbaar ambt
c - indexaanpassingen in een steeds versnellend rit-

me.
Op het eerste zicht zou men kunnen zeggen dat de Edegemse be
volking van deze stijging geen rechtstreeks nut heeft. Dit is geenszins
waar ! Vooreerst kunnen de gemeentelijke diensten dank zij deze ka
deraanpassing een betere service verlenen aan de bevolking (admi
nistratie, politie, werklieden).
Anderzijds betreffen de inkomens voor de gemeentebedienden even
eens een hoger inkomen voor Edegemnaren, hetgeen tenslotte het
gemeentelijke inkomen van de bevolking verhoogt en ten goede komt.

A2. Werkingskosten + 114%

De felle stijging van deze lasten wordt in de hand gewerkt door de
systematische politiek om meer collectieve ruimte te bezitten (aan
koop van gronden voor groenvoorzieningen en recreatieterreinen) en
meer investeringen te voorzien ten voordele van de gehele bevolking.
Bij het verwerven van een nieuwe investering of verrijking van het ge
meentelijke patrimonium moet eveneens gedacht worden aan de ex
ploitatie en het onderhoud van deze nieuwe infrastruktuur. Deze kos
ten jagen, naast de traditionele prijsverhogingen op de bestaande
kosten, de werkingskosten gevoelig de hoogte in. Ook de aandacht
die besteed wordt aan groeninplantingen gebeurt niet zonder bij
komende uitgaven.

A3. Overdrachten + 105 %
Overdrachten behelzen de uitgaven die de gemeente verricht zonder
tegenprestaties te verwachten.
Wij denken hier dus vooral aan betoelagingen aan het verenigingsle
ven en de C.0.0.
Het grootste gedeelte van deze subsidies zou niet mogen uitgekeerd
worden indien de begroting niet in evenwicht was. Meestal zijn de
overdrachten het eerste slachtoffer bij een krappe financiële toestand.
Niettegenstaande, zag het gemeentebestuur de kans deze uitgaven
rubriek te zien stijgen met meer dan het dubbele.
Meer in detail volgt hierbij een beeld van deze uitgaven voor de voor
naamste betoelagingsartikels.
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1970 1974
Jeugdvorming en -werking 125.000 220.000
Vakantiekoloniën en -kampen - 100.000
Muziekverenigingen 135.000 200.000
Ontspanningsverenigingen 20.000 50.000
Sportverenigingen 150.000 220.000
Comité Meneerke van Buizegem - 70.000
Adviesraden sport, jeugd en kultuur 100.000
Instellingen voor gehandicapten - 85.000
Geboortepremiën 150.000 220.000
Voorhuwelijkssparen 175.000 380.000
Sociale Toelagen 140.000 275.000
Adviesraden (bejaarden, gezin,
gezondheid) - 120.000
Gezondheidszorg Rubiola - 50.000

A4 Schuldenlast + 61%

f
+ 156%/

+ 68%/
+ 150%/
+ 47%

+ 47%/
+ 117%/
+ 96%/

Onze leninglast voor investeringen.
Deze is niet zo fel gestegen ondanks de ernstige verrijking van het
collectieve patrimonium.
Reden van deze gematigde verhoging van de schuldenlast wordt ge
geven
1 - doordat veel voorzieningen eveneens door eigen middelen wor

den gefinancierd (besparingen op vorige dienstjaren)
2 - in 1970 was reeds een inschrijving voor de aankoop van gronden

van Fort V voorzien ten belope van 25 miljoen Bf.
Deze wordt in 1974 slechts teruggevonden voor 10 miljoen; dit
als gevolg van de laatste besprekingen met de respectieve minis
teriële departementen.

Wanneer onze leninglast met 12,4 miljoen Bf. over 5 jaar gestegen is,
betekent dit dat wij voor circa 140 miljoen in dezelfde periode gein
vesteerd hebben met vreemde middelen.
Meestal betreffen deze investeringen de grondslagen voor de re
creatieve voorzieningen die in de gemeentelijke programmatie zijn
opgenomen (sportterreinen, sporthal, zwembad, cultureel centrum).
In vogelvlucht overlopen we vlug de voornaamste uitgavengroepen.

1. Investeringen 1970-1973
Jan Verbertlei
Ter Lindenlaan
Terelststraat
Doornstraat
Oude Godstraat
(onteigeningen)
Nieuw schoolgebouw
(onteigeningen)
Huisvuilverbranding
Grond Kultureel Centrum
Recreatieterreinen
Jan Verbertlei

4

3.810.000
850.000

11.510.000
950.000
9.100.000

1.610.000

2.037.000
9.975.000

12.960.000



1
i

Recreatie Ir.
Haesaertslaan 3.500.000 Grond sporthal 1.500.000

57.802.000

2. Investeringen voorzien 1974
Aankoop gronden voor
administratief gebouw
en scholencomplex 3.000.000
Nieuw politiegebouw 3.500.000
Brandweerwagens 5.500.000
Wegeniswerken
Oude Godstraat 9.500.000
Grote Dries (Buizegem) 900.000
Parklaan 15.000.000
Drie Eikenstraat (West) 7.500.000
Aankoop gronden
Kultureel centrum 10.000.000
Park sporthal 3.000.000
Recreatieterreinen
Edegem-Noord 10.000.000
Oprichting hangar
(Gem. Diensten) 1.700.000
Vuilniswagen 2.250.000
Collector Kleine
Struisbeek 10.750.000

82.600.00

A5 Totaal Uitgaven

Voor het dienstjaar 1974 + 54.803.000 Bf. + 94 %
Totaal meeruitgaven 1974 + 53.289.000 BF. + 84%
De uitgaven zijn dus op vijf jaar tijd praktisch verdubbeld. Zulks op
basis van de onvermijdelijk zwaarder wegende bestaande kostenstruk
turen, anderzijds om reden van de expansieve politiek die het gemeen
tebestuur voert.
Men kan dus moeilijk beweren dat in de loop van de vijf jaar er cc niets »
zou gebeurd zijn en het bijgevolg gemakkelijk is de belastingen niet
te verhogen. De schrandere lezer zal uit de cijfers een heel andere
conclusie trekken.
Hoe worden dan tenslotte deze meer-uitgaven gefinancierd ?

B. ONTVANGSTEN

B1. Totaal ontvangsten

Totaal ontvangst + 53.881.000 Bf + 85%
Totaal eigen dienstjaar + 40.723.000 Bf + 80%
Terwijl de totaal ontvangsten een gelijke tred houden met de uitgave
stijging (+ 85 / ) hebben de ontvangsten op het eigen dienstjaar een
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trager stijgingsritme ( + 80 %/) in vergelijking met de uitgaven ( +
94%/6).
B2. Dank zij de besparingen op vorige dienstjaren kan echter in hoge
mate voldaan worden aan de ambitieuze programmatie van de ge
meenteoverheid.

B3. De ontvangsten van het eigen dienstjaar.
Overlopende valt onmiddellijk de stijging in de Fondsen, zijnde be
toelaging door de staat, in het oog.
De inkomsten zijn liefst met 174 %/ gestegen. Zulks gaat niet van een
leien dakje.
De gevoelige verhoging in deze post is afhankelijk van de gevolgde
gemeentelijke politiek (actieve bevolking, woningbouw, industriële
inplantingen) en de belastingvoeten.
Melden wij hierbij dat de klasseverheffing die de gemeente heeft ver
kregen (klasse 25.000-35.000 inwoners) niet vreemd is aan deze ver
hoging.
Het is het gemeentebestuur mogelijk geweest, door het maximaal
aanboren van deze financieringsbron, en het optimaal benutten van
overheidskredieten, haar investeringsprogramma waar te maken zon
der de belastingvoeten, geldig sinds 1966, in die 8 jaren te moeten
verhogen, zodanig zelfs, dat deze nu de laagste van onze provincie
zijn geworden.
Enigszins gekoppeld aan de overheidssubsidies bemerken we dat de
belastingontvangsten zelf slechts met 42% gestegen zijn. Op zich
zelf genomen is dit stijgingsritme in vergelijking met de uitgavenper
centages geweldig laag. De verhoging zelf is het gevolg van de bij
komende inwoners, hogere gemeentelijke inkomens, en de bouw
lustigen die steeds het residentiële Edegem voor ogen hebben.
Wij houden er aan nogmaals te benadrukken dat wij geenszins wen
sen onze inwoners meer te belasten dan minimaal en strikt noodza
kelijk is. Op deze eerste plaats is het onze betrachting alle andere
financieringswijzen uit te putten vooraleer aan het inkomen van de
bevolking te raken.
De redenering raakt eveneens alle diensten die de gemeente aan de
bevolking verstrekt, o.a.

huisvuilophaling: 15,8 miljoen Bf (1974), doch geen speciale be-
lasting en vuilnisemmers aan kostprijs
taallabo : 200.000 Bf. (jaar)-lessen worden gevolgd aan kostprijs

- muziekschool : 600.000 Bf. (jaar) - lessen worden gratis gevolgd.
Verder zij vermeld dat up-to-date rubrieken eveneens onze aandacht
krijgen doch ook geld kosten :
- groenvoorziening : 15 miljoen Bf.
- sport- en recreatievoorzieningen : 14,5 miljoen Bf.

milieubeheer : 10 miljoen Bf.

C. PROGRAMMATIE
Tenslotte blijft de vraag open wat in de naaste toekomst nog op het
programma staat.
Hiervoor verwijzen wij naar de dossiers die reeds lopende zijn, en
waarvan wij dit jaar nog, hetzij volgend jaar, inschrijving in de be
groting mogen verwachten.
Zwembad 25.000.000 Bf.
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25.000.000 Bf.
25.000.000 Bf.
7.000.000 Bf.

10.000.000 Bt.

92.000.000 Bf.
Binnen enkele jaren bezit Edegem aldus een benijdenswaardige en
rijke voor alle bevolkingslagen aangepaste - infrastruktuur MAAR
dit met de laagste belastingvoeten uit de Antwerpse provincie. Zelfs
nog geen 10% der Belgische gemeenten heffen maximaal deze be
lastingen.
Wij hopen deze gezonde politiek te kunnen volhouden.

Gemeenteraad van 17 januari 1974.
De Raad besluit in de Dr. Bernaertsstraat over een lengte van 80 m
het stilstaan en stationeren van voertuigen te verbieden, en in de
Sterrenlaan het stationeren van voertuigen te verbieden langs de
zijde van de pare huisnummers, de eerste tot en met de vijftiende dag,
en langs de zijde van de onpare huisnummers de zestiende tot en
met de éénendertigste dag van de maand.
De Raad besluit toe te treden tot een intercommunale voor slibver
wijdering, samen met de gemeenten Aartselaar, Berchem, Hemiksem,
Hoboken, Mortsel, Niel, Schelle en Wilrijk, en keurt de overeenkomst
goed, afgesloten met de ontwerper van de installatie.
Een lastenkohier voor de levering van een autoladder van 30 m, waar
van het oprichten en neerlaten, uit- en inschuiven en het draaien hy
draulisch wordt uitgevoerd en gemonteerd op een onderstel met die
selmotor, wordt goedgekeurd.
De aanbesteding zal plaats hebben op 15.2.74.
Een lastenkohier voor de levering van een vuilnis-ophaalwagen met
trommel, voor het hygiënisch afhalen en vervoeren van huisvuil wordt
goedgekeurd. Aanbesteding eveneens op 15.2.74.
In de volgende straten zullen 411 bomen aangeplant worden: Op
stal - Hofgracht - Ernest Jouretlaan - St. Goriksplein - Klaverenaard 
Hendrik Kennisstraat - Biezenwei - Den Leeuwenberghstraat - Paulus
PIetinckxstraat - Donk (één zijde) - J. de Roorestraat (één zijde) - Er
nest Staesstraat - Tony Bergmannstraat - Adolf Queteletlaan - Jan de
Sadelerslaan - Mariênlaan - Ten Bogaerdeplein - Ten Bochtstraat.
108 afgestorven bomen zullen vervangen worden in de andere straten
van de gemeente. Deze aankoop wordt goedgekeurd tegen de bie
dingsprijs van 124.442 fr . (BTW inclusief).

Nieuwe straten tussen Kontichstraat en Boerenlegerstraat :
Mgr. Cardijnlaan : Stichter en grondlegger van de K.A.J.
Kapelaan Smitslaan : Kapelaan die weigerde de eed van trouw af te
leggen aan de Franse Republiek en ondanks het verbod de H. Mis
opdroeg. Op 9.6.1798 aangehouden tijdens het opdragen van de mis
in de nabijgelegen kapel Troost-in-Nood.
Pastoor Denslaan : Pastoor ten tijde van de aanhouding van kapelaan
Smits. Door de Fransen van de pastorie verdreven.
August Coolslaan : 18-jarige Edegemnaar, gevangen genomen door
de Fransen in de laatste slag van de Boerenkrijg te Hasselt en op
17.2.1799 gefusilleerd te Brussel.
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Archimedeslaan : uitvinder van allerhande toestellen, waarbij kracht
en koppel meermaals vermeerderd werd.
Mieuwe straat tussen Boerenlegerstraat en Terelststraat :
Leonardo da Vincilaan : ontwierp o.a. de tandwielaandrijvingen.
Nieuwe straten tussen Terelststraat en Drie Eikenstraat :
De Pelgrim : Tegenover deze laan op de terreinen van de Rijkslagere
school werd in 1723 de molen « de Pelgrim » genaamd, gebouwd.
Gerard Van Laethemlaan : de eerste eigenaar van de molen was Gee
raert van Laethem.
Acht Eeuwenlaan : ter herinnering aan het 800-jarig bestaan van de
gemeente Edegem.

GEMEENTELIJK INSTRUCTIEZWEMBAD

Wenst U te leren zwemmen ? Neem kontakt op met de directeur van
het zwembad (tel. 57.03.54). U zal onmiddellijk ondervinden dat elk
probleem in een oogwenk voor U wordt opgelost. U is welgekomen.
Zwemlessen voor kinderen : dinsdag en donderdag van 17 tot 18 u.
Zwemlessen voor volwassenen : dinsdag van 19 tot 20 u.
Het zwembad is toegankelijk voor het publiek :
Gedurende het schooljaar

maandag 17 u 00 - 20 u 00
dinsdag voorbehouden
woensdag 13 u 30- 19 u 00
donderdag 16 u 15- 17 u 00
vrijdag 16 u 15- 19 u 00
zaterdag 9 u 00 - 17 u 00
zondag 9 u 00- 13 u 00

Wanneer de schooljeugd verlof heeft
maandag 9 u 00 - 20 u 00 zonder onderbreking
dinsdag 9 u 00 - 17 u 00
woensdag 9 u 00- 19 u 00
donderdag 9 u 00- 17 u 00
vrijdag 9 u 00- 19 u 00
zaterdag 9 u 00 - 17 u 00
zondag 9 u 00 - 13 u 00

N.B. Voor alle jeugdgroeperingen is er een sterk verminderde prijs
voorzien. Neem dus vrijmoedig kontakt op met de direktie (tel. 57.03.54)
of persoonlijk aan de kassa van het gemeentelijk instructiezwembad.

KABELTELEVISIENET

De eerste abonnenten werden enkele weken geleden aangesloten
op het televisiedistributienet en op dit ogenblik kunnen ongeveer 500
gezinnen in Edegem centrum (zone 1), genieten van de beelden ver
strekt door lnterteve. Op dit ogenblik werd reeds 17 km ondergronds
net en 18 km gevelnet geplaatst.
Zone I omvat al de straten van het centrum begrensd door : Strijders
straat - Kontichstraat - Boniverlei - Lourdeslaan - Mussenburglei 
Terlindenlaan en Patronaatstraat.
De werkzaamheden voor het leggen van de kabels werden hervat in
zone Il en zullen beëindigd zijn in maart.
Zone Il omvat de straten in de omgeving van het O.-L.-V.-van-Lourdes
college, tot aan de Fort V straat, de Drie Eikenstraat (tot Baron de
Celleslaan) en de Boerenlegerstraat, alsmede het gebied tussen deze



twee straten gelegen. Behoort eveneens tot zone Il : de Koning Albert
lei - Leopold II lei - Mouterijstraat en de Mechelsesteenweg van grens
Mortsel tot Hovestraat.
Voor de zone Il is voorzien dat « beeld » zal gegeven worden begin
mei 1974. Intussen zal zone 111 uitgerust worden met de kabels van
het net, en de aansluitingen zijn voorzien tegen augustus 1974.
Zone 111 omvat de wijk Elsdonk (ten Oosten van de Prins Boudewijn
laan) en ten Westen van de Prins Boudewijnlaan het gebied begrensd
door de grens met Wilrijk, de Nicolaas Lemmensstraat - Timmerdonck
straat - Sorbrechtshofstraat en Prins Boudewijnlaan.
Omstreeks half mei wordt de aanleg van de kabels voorzien in zone
IV, zijnde Ridder Gerardilaan - Jan de Bodtlaan en omgeving, alsme
de het gebied begrensd door Varenblokplein, Nicolaas Lemmensstraat
- Paul Gilsonlaan - Adolf Queteletlaan en Pieter Van den Bemdenlaan.
Voor zone IV wordt beeld voorzien in november 1974.
Zone V sluit hiermede onmiddellijk aan, omvat het gebied begrensd
deer de Prins Boudewijnlaan - Timmerdonckstraat - Sorbrechtshof
strt - Willem Herreynsstraat - Gebroeders Van Raemdoncklaan en
Reneat de Rudderlaan.
B3cld wcrdt voorzien voor zone V in januari 1975.
De latste van de reeks, de wijk Buizegem, zone VI, zal geduld moeten
cefcnen tot maart 1975 om volledig uitgerust te zijn.
f.l!o inlichtingen kunnen bekomen worden bij het plaatselijk kantoor
« Electriciteit voor U », Hovestraat 35, Edegem. Ook al de electriciens
handelaars van onze gemeente zijn volledig op de hoogte van de
mogelijkheden die kabeltelevisie biedt, en kunnen U helpen bij aan
koop van nieuwe toestellen of het eventueel aanpassen of beter stel
len van uw toestel indien dit nodig zou zijn.

Walk toestel kiezen indien U thans een nieuwe aankoop overweegt.
Voor de ontvangst van alle bedeelde programma's, ORTF 1 uitgezon
derd:

Wit-zwart toestel : type « Monostandaard »

Kleurtoestel : type cc Pal Monostandaard »

Omstreeks 1975 zult U met uw toestel eveneens ORTF 1 kunnen ont
vangen. Houdt U er stellig aan reeds van bij het begin van uw aan
sluiting op de TV-distributie ook ORTF te kunnen ontvangen, kies dan
volgende TV toestellen :

Wit-zwart : type cc Multistandaard »
Kleur : type « Pal-Secam Multistandaard »

Belangrijke opmerking : in het toegepaste systeem van TV distributie
ontvangt elke abonnent een omvormer met keuzeknop voor de
programma's. Daarom dient het tot niets zich een TV toestel aan te
schaffen met veel keuzeknoppen voor préselecties of een toestel met
afstandsbediening voor de programma's.

Wat kost de aansluiting aan de kabeltelevisie.
Aansluiting :
Hoofdaansluiting vanaf het net tot aan uw TV toestel of FM ontvanger,
met 10 m kabel bovengronds, waarvan 6 m binnen in huis, aansluit
snoer van 2,5 m in de prijs begrepen: 790 fr. + 14% BTW.
Wanneer echter de abonnementsaanvraag ingediend wordt binnen de
drie maanden na ontvangst van de verwittigingsbrief, die verzonden
wordt door lnterteve tegen het ogenblik dat de kabels in uw omgeving
gelegd zijn, is een normale bovengrondse hoofdaansluiting gratis.
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Abonnement :
Jaarlijkse abonnementen :
a) Voor de 6 meest bekeken TV programma's en de FM radio: 1.750 fr.
+ 14% BTW
b) Voor alle beschikbare TV programma's en de FM radio: 1.900 fr.
+ 14%/ BTW
Op dit ogenblik worden volgende programma's doorgezonden op de
kabeltelevisie :

BRT 1 RTB1 NOS 1 en 2 ORTF 1
Brussel Ned. Brussel Frans Nederland 1 en 2 Frankrijk 1

ARD Il ARD 1 ARD lil
Duitsland 2 Duitsland 1 Duitsland 3

Kortelings wordt hieraan toegevoegd ORTF 2 en 3

NIEUWE STRAATNAAMAANDUIDINGEN
Herhaaldelijk is gebleken dat bezoekers aan onze gemeente moeilijk
heden hebben met het vinden van straatnaamborden, die door de
weelderige groenbeplanting onzichtbaar zijn geworden.
Op deze plaatsen hebben we nu palen met naamborden geplaatst, met
de tekst op 1,80 m. hoogte.
Dit zal ongetwijfeld de duidelijkheid van de wegaanduiding ten goede
komen.
Mogen wij hierbij beroep doen op al onze medeburgers, en ook op de
jeugd, opdat deze gemakkelijk bereikbare naamplaten ongeschonden
bewaard blijven. Wij zijn er van overtuigd dat onze goede ervaring met
de openbare beplanting, hier dezelfde resultaten zal opleveren.
Dank voor de verwachte medewerking.

AFWERKING DOSSIERS WEGENWERKEN
In ons mededelingenblad van januari hebben wij een aantal projekten
vermeld, die wij dit jaar, indien alle voorwaarden vervuld zijn, zouden
kunnen uitvoeren.
Intussen zijn twee dossiers volledig administratief af, zodat kan be
gonnen worden met de uitvoering. Het betreft :
1. Aanleg Jan Verbertlei :

begin der werken: 1.3.74
aannemer : Van As, van Ekeren
voorziene werkdagen : 100

2. Aanleg groot Molenveld en W. Herreynsstraat :
begin der werken : 1.3.74
aannemer : Van Gorp's Moderne Wegenbouw, van Ravels
voorziene werkdagen : 120

STUDIETOELAGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS
SCHOOLJAAR 1974-1975

De aanvraagformulieren voor de studietoelagen hoger onderwijs moe
ten uiterlijk 1 MAART 1974 toekomen op de Dienst voor Studietoelagen

Koningstraat 138 - 1000 BRUSSEL Tel. (02) 19.34.20.
lndieningsvoorwaarden :
1. Studenten die tijdens het schooljaar 1974-1975 een EERSTE jaar

hoger onderwijs zullen aanvatten en die :
ofwel tijdens het huidige schooljaar hun secundair onderwijs
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beëindigen, kunnen een aanvraagformulier bekomen in hun
onderwijsinrichting;
ofwel wegens om het even welke omstandigheden geen for
mulier in hun school kunnen afhalen, kunnen een aanvraag
formulier aanvragen op bovenvermelde Dienst voor Studietoe
lagen.

2. Studenten die tijdens het academiejaar 1974-1975 een tweede of
een verder jaar hoger onderwijs zullen volgen en die :

ofwel tijdens het schooljaar 1973-1974 een aanvraag voor een
toelage hoger onderwijs hebben ingediend, zullen ambtshalve
een formulier toegestuurd krijgen. Mochten zij geen formulier
ontvangen, dan moeten zij deze aanvragen op het secretariaat
van hun onderwijsinstelling of op bovenvermelde Dienst voor
Studietoelagen;
ofwel tijdens het academiejaar 1973-1974 geen aanvraag hoger
onderwijs instuurden, kunnen een formulier bekomen op het
secretariaat van hun onderwijsinstelling of op bovenvermelde
Dienst voor Studietoelagen.

BERICHT AAN DE ZELFSTANDIGEN VAN WIE HET RUST- OF
OVERLEVINGSPENSIOEN WERD GEWEIGERD
Met ingng van 1 januari 1973 wordt het plafond van de vrijgestelde
bestaansmiddelen voor de toekenning van een pensioen voor zelf
standigen gebracht op :
- 27.000 fr . per jaar in plaats van 21.000 fr . voor het gezinspensioen

of voor alleenstaande met ten minste één kind ten laste.
- 21.000 fr . in plaats van 14.000 fr. voor de andere aanvragers.
Voor de personen die het pensioen reeds genieten, of wier pensioen
dossier nog in behandeling is geschiedt de herziening ambtshalve.
De personen echter aan wie de toekenning van een rust- of overle
vingspensioen werd geweigerd wegens te hoge inkomsten, zijn ge
gehouden een aanvraag om herziening in te dienen bij het gemeen
tebestuur, dienst van de Bevolking. Indien zij deze aanvraag vóór
1 maart indienen heeft zij terugwerkende kracht tot 1 januari 1973.

AANWERVING VAN PERSONEEL VOOR DE VERSCHILLENDE
GEMEENTEDIENSTEN
Regelmatig worden betrekkingen openverklaard voor de verschillende
diensten in onze gemeente.
Wie belangstelling heeft om in gemeentedienst te komen, hetzij als
arbeider (ongeschoold of geschoold). bediende of politieagent, hetzij
als leerkracht (gemeenteschool - talenpracticum - logopedie), kan
steeds zijn kandidatuur mededelen aan het secretariaat (tel. 57.01.18).
Wanneer een betrekking wordt openverklaard zullen we niet nalaten
U hiervan persoonlijk in kennis te stellen.
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GESCHIEDENIS VAN EDEGEM
Zeer tot onze spijt moeten wij melden dat de uitgifte van « De Ge
schiedenis van Edegem » door Prof. Dr. R. Van Passen verdaagd is,
wegens een ernstige vertraging van de werkzaamheden in de druk
kerij. Gelieve ons hiervoor te willen verontschuldigen.
Alles wordt in het werk gesteld om zohaast mogelijk dit boek van ca.
1100 blz. te laten verschijnen.

WAT MOET IK DOEN BIJ BRAND IN MIJN APPARTEMENT?
U woont in een flatgebouw waar u een appartement bewoont.
De brand kan ontstaan in een van de kamers. lindien u de brand niet
snel kunt bestrijden en overmeesteren, waarschuw onmiddellijk de
brandweer (tel. 900 of 57.03.55) en sluit de deur van de brandende
kamer.
Indien het vuur zich over gans het appartement verspreidt, sluit alle
duren en ramen en vooral de ingangsdeur.
Indien u zich in uw appartement bevindt op het ogenblik dat een na
burig appartement brandt, verlaat het gebouw na al uw deuren en ra
men gesloten te hebben. Neem vooral geen lift !
Indien de trapzaal vol rook is, vermijd dan giftige gassen in te ademen
en blijf in uw appartement, maar sluit de deur. Indien deze opwarmt,
koel ze af met water en maak uw aanwezigheid kenbaar aan het ven
ster.
Vergeet dus niet, zelfs voor het slapengaan en alvorens u het huis
verlaat, de deuren te sluiten !
Brendweerhulp is kosteloos. Tel. nr. 900 of 57.03.55.
Waarschuw steeds onmiddellijk de brandweer bij het minste teken
van brand of verdachte rook. Deze komt beter voor niets dan te laat !
Vermeld duidelijk juist adres en de aard van de brand.

COORDINATIE-COMITEE VOOR MINDER-VALIDEN
Bewust van de verschillende problemen die zich stellen voor de ge
handicaptenzorg, en na kontakten met personen begaan met het pro
bleem, denken wij aan het oprichten van een werkgroep of raad die
als coördinator zou kunnen dienen voor alle minder-validen.
Wij doen hierbij een beroep tot allen die in een of andere organisatie
voor gehandicapten een verantwoordelijke plaats hebben alsmede
alle personen die in familiaal verband betrokken zijn en positief zou
den willen medewerken om de gehandicaptenzorg in het Edegemse
te coördineren.
Verzoek onderstaand inschrijvingsformulier zo vlug mogelijk volledig
ingevuld terug te sturen aan

L. Aerts - Lietaer,a Schepen van Sociale Zaken,
,"_ Onderwijs en Burgerlijke Stand.

.. .
Naam, voornaam :
Adres:
Geboortedatum :
Groep waarin werkzaam:

Indien geen verantwoordelijke taak, waarom interesse ?
Welke avonden voor vergadering best geschikt ?
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EDE GEI

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem (verschijnt
10x per jaar) nr. 28 maart-april

« SPEL ZONDER GRENZEN 1974»
VIAREGGIO - ITALIE 10 JULI 1974
Edegem heeft in 1973, jaar van Edegem 800, zijn kandidatuur gesteld
voor « Spel zonder Grenzen ». Begin der maand maart 1974 werd de
Burgemeester uitgenodigd om met een ploeg van Edegem dit jaar
deel te nemen aan het Eurovisiespel.

Het Schepencollege heeft na rijp beraad besloten positief te antwoor
den. Het akkoord is nu getekend, het grote avontuur is begonnen !

Wat staat ons te wachten ?
7 landen nemen deel : België - Zwitserland - Duitsland - Frankrijk 
Engeland - Italië en Nederland.
Edegem is aangeduid om op 10 juli te spelen in Italië te Viareggio,
bij Pisa. Onze ploeg moet bestaan uit 8 mannelijke en 4 vrouwelijke
deelnemers, met daarbij een kapitein en een assistente, dus in totaal
14 leden met daarbij de Burgemeester.

De voorwaarden voor de kandidaten zijn :
a) minimum 16 jaar (toelating van de ouders tot 21 jaar)
b) kunnen zwemmen
c) inwoner zijn van Edegem, en/of aangesloten zijn bij een Edegemse

vereniging.
De datums van de uitzending zijn :
29 mei in België te Bouillon
11 juni Nederland - Zandvoort
10 Juli ITALIE - VIAREGGIO (EDEGEM)
24 juli Zwitserland - Avenches
7 aug. Frankrijk - Aix-les-Bains
21 aug. Engeland - Northampton
4 sept. Duitsland - Bayreuth

18 sept. Finale te Leiden (Nederland).

In al deze steden treedt telkens een Belgische ploeg op; de Belgische
ploegen die niet in finale komen, treden op in Blankenberge op 7
of 8 september.
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Om werkelijk tot een goed resultaat te komen, wensen wij een zo
breed mogelijke selektie uit te voeren.
Daarom, nodigen wij langs deze weg alle jeugdige en sportieve me
deburgers uit om in te schrijven voor de préselekties die zullen ge
beuren door een bevoegde selektiekommissie.
Op dinsdag 30 april te 20 uur is in de feestzaal De Basiliek, Hovestraat,
een informatievergadering gepland, waar aan alle geïnteresseerden
de nodige informatie zal gegeven worden.
Met het hieronder bijgevoegde inschrijvingsformulier kan U zich kan
didaat stellen. Dit moet ons toekomen vóór 24 april.
Met de wetenschap dat heel dit opzet een spel moet blijven, wensen
wij toch al het mogelijke te doen om tot een goed resultaat te komen.
Edegem moet het doen, wij willen goed aankomen !

Hoe inschrijven voor de selektieproeven ?
Bijgaande strook op blz. 6 zorgvuldig invullen en doen toekomen vóór
24 april op : secretariaat gemeentehuis Edegem

Kontichstraat 19 2520 EDEGEM

SUPPORTERS VERGEZELLEN ONZE PLOEG NAAR VIAREGGIO
De mogelijkheid werd onderzocht onze ploeg te laten vergezellen
door supporters.
Afreis: 6 juli (1e dag) 's middags uit station Hove. Vanuit Brussel
met ligplaatsen naar Viareggio. Aankomst te Viareggio om 13 u. 35 op
7 juli. Transfert naar Hotel.
Verblijf te Viareggio (badplaats) : met volledig pension vanaf 7 juli
(2e dag) tot en met middagmaal 11 juli (6e dag).
Afreis te Viareggio : 11 juli te 17 u. 30 - avondmaal in Milaan - vertrek
uit Milaan te 22 u. 10. Ligplaatsen.
Aankomst te Brussel: op 12 juli te 11 u. 58 - terugreis naar Hove.
Voorwaarden : 5.470 fr. indien minder dan 25 personen - boven 25
personen 5.170 fr.
In deze prijs is begrepen : ontbijt 2e dag in Milaan - de treinreis met
ligplaatsen - het volledige pension te Viareggio in een goed burgerlijk
hotel en het avondmaal te Milaan (6e dag) alsmede de vakantiever
zekering.
Niet inbegrepen : eventueel bezoek aan Pisa en Florentië.
Verminderingen op het spoor kunnen eventueel in mindering komen.
De toegangsprijs voor de uitzending en de generale repetitie bedragen
± 200 en ± 100 fr.
Inschrijvingen tot 15 mei op het secretariaat Administratief Gebouw,
Kontichstraat 19, 2e verdieping (M. Van Meerbeek, secretaris Sport
raad)
Bij de inschrijving dient een voorschot van 1.500 fr . vereffend.
Het saldo is te vereffenen uiterlijk op 10 juni 1974.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 FEBRUARI 1974
1000 verzinkte vuilnisemmers worden aangekocht bij de firmaBam
mens te Maarssen (Ndl.) aan de prijs van 255 fr./stuk, BTW inclusief.
Volgende autovoertuigen worden aangekocht bij diverse firma's :
1) politiewagen Ford Taunus Custom Combi 1600
2) Ford Taunus Custom Combi 1300 voor administratie en tech

nische diensten
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3) reinigingsdienstwagen
4) brandweerladderwagen 30 m.
- 1000 exemplaar van het boek « De Geschiedenis van Edegem »

worden bijbesteld.
- Een politiereglement houdende stationeerverbod vóór het rusthuis

Breughel in de Tony Bergmannstraat, wordt goedgekeurd.
- Goedkeuring wordt gehecht aan de overeenkomst voorgelegd

door de gemeente Wilrijk i.v.m. de verdeling van de erelonen, te
betalen door de gemeenten die wensen aan te sluiten bij de inter
communale voor slibverwijdering aan het studiebureau 0. De Ko
ninckx, voor het opstellen van een ontwerp voor een vuilverbran
dingsinstallatie, gecombineerd aan een instelling voor slibverwer
king.
- Het herschilderen van 224 verlichtingspalen wordt toegewezen aan

de firma L. Lemmens te Deurne.
Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en raming voor ver
beteringswerken aan de Drie Eikenstraat, vak Prins Boudewijnlaan/
Willem Herreynsstraat.
- Vereiste machtiging wordt aangevraagd voor het verwerven van de

scheidsmuur tussen de eigendommen Oude Godstraat 23 en 25,
voor openbaar nut.
Een woning alsmede 2 perceeltjes achtergrond worden aangekocht
ter uitbreiding van de Gemeenteschool.
Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en raming voor het
uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Min
kranch.
- Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp, plan, lastenboek en

raming tot uitbreiding van de gemeentelijke stapelplaats langsheen
de Zomerlei.
De aanleg en overbrugging van een siervijver en waterreserve ten
zuiden van de Romeinse Put op Buizegem wordt toegewezen aan
de firma Candries van Duffel.

EDEGEM SPORTGEMEENTE
Bij schrijven van 19.2.74 deelde de heer Minister van Nederlandse
Kultuur en Vlaamse Aangelegenheden ons mede dat hij op voorstel
en na onderzoek door een jury de gemeente Edegem heeft erkend
als sportgemeente.
Vier panelen met de vermelding « Edegem Sportgemeente » worden
ons gratis door het Ministerie ter beschikking gesteld om geplaatst
te worden op de invalshoeken van de gemeente.

OLYMPISCH MINIMUM
Tijdens de verschillende sportproeven in het kader van het Olympisch
Minimum behaalden 858 inwoners van Edegem hun medaille.
De manifestaties ingericht in Edegem zelf brachten ons tot een totaal
van 625 medailles, onderverdeeld als volgt :
151 gouden medailles - 119 zilveren medailles - 355 bronzen me
dailles.
Deze medailles werden aan de winnaars overhandigd 0p 9.4.1973 en
op 19.3.1974.

CULTUREEL NIEUWS
Na een eerste vergadering met onze culturele verenigingen waarop
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de heer Pattyn, socioloog, uitgebreid toelichtingen gaf over het on
derwerp « inspraak op cultureel gebied », werd in een volgende verga
dering deze materie verder uitgediept en een werkgroep samenge
steld die reeds één vergadering hard werkte om een eerste voorstel
te formuleren aangaande de statuten van de gemeentelijke culturele
raad van Edegem, aan de hand van een uitgebreide documentatie
van reeds bestaande culturele raden in de omgeving en de leiddraad
van het Ministerie van de Nederlandse Cultuur.
Het socio-cultureel onderzoek, in verband met de oprichting van een
gemeentelijk Cultureel Centrum, uitgevoerd door het D.T.S.O., is
momenteel volledig afgewerkt. Alle culturele verenigingen en alle
verenigingen die hun medewerking verleenden aan dit onderzoek
zullen een samenvatting worden toegestuurd, zodat ze zich op de
hoogte kunnen stellen van de onderzoeksresultaten.
Onze gemeentelijke discotheek draait op volle toeren ! In sommige
maanden realiseerde de discotheek meer dan 2.000 uitleningen ! Dit
is niet te verwonderen wanneer we weten dat ± 1.500 platen van
de meest diverse genres kunnen aangeboden worden tegen 5,- fr.
per week en per plaat als U vooraf lid wordt voor slechts 50,- fr./jaar.
.Bestellingen tot uitbreiding van ons platenaanbod werden geplaatst,
het loont dan ook echt de moeite om eens aan te lopen.
Gemeentelijke Discotheek. In het voorlopig cultureel centrum.
Drie Eikenstraat 16, 2520 EDEGEM.
Di van 19 u. tot 21.30 u. - Do van 19 u. tot 21.30 u.

Mijnheerke van Buizegem
Het gemeentebestuur van Edegem, in samenwerking met het Comité
Mijnheerke van Buizegem, Feestcomité van de gemeente, en de
animatieploeg van Buizegem heeft de organisatie van een groots
volksfeest op touw gezet, aansluitend bij het folkloristisch gebeuren
« Mijnheerke van Buizegem ».

Vrijdag 26 april : Onder het motto « Buizegem onder de meiboom »
gaan we volksdansen en deelnemen aan folkloristische en vergeten
spelen, dit begeleid door muziek met de « trekzak ». Het geheel wordt
besloten met de kroning van « Mijnheerke en Madammeke van Bui
zegem ».
Dit alles in de grote tent 1
Zaterdag 27 april : In de namiddag zal de jeugd heel wat plezier be
leven aan een groot spel.
's Avonds : in de tent een groot volks- en pensenfeest met gelegen
heid om te dansen ! ·
Hou deze data vrij wanneer U dit feest niet wil missen en kijk uit voor
de laatste berichten in kranten en de informatie op de affiches 1

BOEK « GESCHIEDENIS VAN EDEGEM »

De « Geschiedenis van Edegem », door Prof. Dr. R. Van Passen, ver
schijnt op 23.4.74. De personen reeds ingeschreven op dit lijvig werk
zullen het boek onmiddellijk na zijn verschijnen ontvangen. ,,,,

METINGEN IN VERBAND MET LUCHTVERONTREINIGING °
Weldra zal België over het meest geperfektioneerd controlenet inzake
luchtverontreiniging beschikken. Deze ronkende titel zal echter een
investering van 400 miljoen hebben gekost. Het systeem is zodanig
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opgevat dat niet alleen een vervuiling wordt vastgesteld nadat zij zich
heeft voorgedaan, maar dat de evolutie ervan zal voorzien worden
vooraleer de gevaardrempel zal overschreden worden. De eerste me
tingen zijn voor einde 1975 gepland.
Het Schepencollege is onmiddellijk ingegaan op het verzoek van het
stadslaboratorium, en een automatisch meetstation zal ingeplant wor
den op de terreinen van Fort V, ter hoogte van de Rombaut Kelder
mansstraat/Rogier van der Weydenstraat. Het betreft hier een ge
bouwtje van 5x6 meter, 2,8 m hoog, en waarin al de meettoestellen
zijn ondergebracht.

ANTWERPSE WATERWERKEN - REINIGING DISTRIBUTIENET
Vanaf 10 april 1974 wordt in onze gemeente de waterdistributieleiding
bij middel van een water-luchtprocédé grondig gereinigd.
De betrokken inwoners zullen een vijftal dagen op voorhand van de
juiste datum in kennis worden gesteld.
Om te voorkomen dat lucht of vrijkomende incrustaties in uw binnen
leiding zouden dringen, met alle eventuele schadelijke gevolgen van
dien, dient de afsluitkraan (stopkraan) van uw aansluiting tijdens
deze werkzaamheden GESLOTEN TE BLIJVEN.
Op de dag der reiniging zal een afgevaardigde van de Antwerpse
Waterwerken zich tussen 7 en 8.15 u. bij U aanmelden om deze kraan
te sluiten. Gelieve hem een vlotte toegang te verlenen zodat het tijd
verlies tot een minimum kan worden beperkt.
BIJ AFWEZIGHEID, GELIEVE VOOR UW VERTREK ZELF DE STOP
KRAAN TE SLUITEN.
TAP GEEN WATER AF TIJDENS DE REINIGINGSPERIODE.
Het verdient aanbeveling vóór de werkzaamheden een kleine water
reserve aan te leggen.
Na het beëindigen van de werkzaamheden, dit is om 14 u., mag de
stopkraan terug door U worden geopend. Alvorens tot het gebruik van
het water over te gaan dient U ALLE KOUDWATERKRANEN IN UW
WONING ENIGE TIJD TE LATEN DOORSTROMEN.
Tenslotte raden wij U aan enkele dagen vóór en na de reinigingswer
ken, bijzondere aandacht te besteden bij het gebruik van water, daar
het optreden van roestverschijnselen niet uitgesloten is.
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AANGIFTEN BELASTINGEN AANSLAGJAAR 1974
De controleur der belastingen deelt mede dat voor het aanslagjaar
1974 zitdagen worden gehouden in het gemeentehuis, gemeenteplein,
1e verdieping, telkens van 9 tot 12 en van 13 tot 16 u.
op maandag 22 april 1974

dinsdag 23
woensdag 24
donderdag 25
vrijdag 26
maandag 29
dinsdag 30

OPHALEN VAN GROOT HUISVUIL
De ophaling van groot huisvuil voorzien op de eerste woensdag, wordt
ter gelegenheid van het feest van de Arbeid op 1 mei, verschoven
naar dinsdag 30 april.
Daar echter op dinsdag 30 april eveneens de normale dinsdagopha
ling van huishoudelijk afval doorgaat, verzoeken wij de inwoners op
30.4.74 geen hout (planken bv.) of snoeihout mede te geven met de
ophaling van het onverdeelbaar vuil.
Voor de ophaling hiervan gelieve U telefonisch in verbinding te stel
len met de werkleider, tel. 57.15.96, vóór 5 mei.

BRILJANTE HUWELIJKSJUBILEUM

De Burgemeester en Schepenen hadden de eer, namens de Raad
en de bevolking, het echtpaar Grosjean Nicolas - Dom Rosalia bij de
viering van hun 65e huwelijksverjaardag geluk te wensen.

Adres : Prins Boudewijnlaan 371;
Gehuwd op 30.3.09;
Viering op 30.3.74.

De familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Ge
meentebestuur, dienst secretariaat, ongeveer één maand vóór de
viering in te lichten.

Naam voornaam geboortedatum .
Adres : straat, nr , gemeente .
Aangesloten bij (naam vereniging eventueel)
WENST DEEL TE NEMEN AAN DE SELEKTIEPROEVEN

« SPEL ZONDER GRENZEN »

·datum,
handtekening,
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EDEGEM

lnlichtingsblad (uitgegeven door de gemeente Edegem (verschijnt
10x per jaar) nr. 29 juni - juli

SPEL ZONDER GRENZEN TE VIAREGGIO-BARGA.
Zoals ieder wel weet is de plaats in Italië, waar het « spel zonder gren
zen » gespeeld wordt, verplaatst van Viareggio naar Barga, 50 km.
verder. Dit is gebeurd door de inrichtende TV-keten van de R.A.I.
Het heeft ons niet belet intensief voort te werken aan een goede ploeg.
Een eerste selektie heeft 15 jongens en 10 meisjes aangeduid, en na
enkele verder doorgedreven oefenstonden zijn wij gekomen tot een
definitieve ploeg van 9 jongens en 5 meisjes.
De namen van deze ambassadeurs van Edegem zijn de volgende :
meisjes : Clijsters Frieda, Herman Thérèse Loquet Maria, Van den
Broeck Vera, Vanherck Frieda.
jongens : Hendrickx Boudewijn, Hendrickx Koen, Janssens René,
Luckermans Denis. Rothuvs Paul, Torfs Jos, Toutenel Frank, Van den
Berghe Jacques, Willems Leo.
In deze ploeg is de kapitein en zijn assistente begrepen. Zullen de
ploeg nog vergezellen : de heren Marcel Van Meerbeek en Verhelst,
respektievelijk secretaris en onder-voorzitter van de sportraad, en
de Burgemeester en zijn echtgenote, deze beide laatste ook op uit
nodiging van de B.R.T., als vertegenwoordigers van de gemeente
Edegem.
Wij stellen alles in het werk om onze ploeg in een prima conditie aan
het appel te laten deelnemen, en indien mogelijk een goed resultaat
te laten behalen.
Maar wat er ook gebeurt, ieder moet weten dat het een spel is, en dat
het moet gespeeld worden.
Wij hopen dat gans onze gemeente op 10 juli, onze ploeg zal aanmoe
digen voor het T.V. scherm, en zal duimen voor een goede uitslag.
Onze jongens en meisjes zullen hun uiterste best doen om de eer
van Edegem hoog te houden.
Wat ook de uitslag zal zijn : het voornaamste is : mede te spelen.
Wanneer onze ploeg op 12 juli terugkeert, begroet ze dan met een
hartelijk : « Welkom thuis», zij zullen het verdiend hebben l ·
Met een gewettigd vertrouwen op een goed resultaat, willen wij 10 juli
verder voorbereiden.

Jan van den Kerkhof,
wd. Burgemeester.



VAKANTIE 1974

Zoals verleden jaar zullen wij beroep doen op de weggebruikers om
tijdens de vakantie bijzondere aandacht te schenken aan onze kinde
ren in verlof en verblijvende in onze gemeeente. Oproepborden zullen
geplaatst worden in de minder drukke straten, om uw welwillende
aandacht te vragen voor de kinderen, maar ook voor de bejaarden.
Telkens wanneer het nodig is, uw snelheid terug te brengen tot de
aanbevolen 20 km. per uur, zal de veiligheid, en ook de rust, tijdens
de verlofmaanden juli en augustus ten goede komen.
Het resultaat van verleden jaar moedigt ons aan om ook dit jaar te
geloven in de goede wil en de bereidheid van uw medewerking om
de vakantie zonder zorgen te laten voorbijglijden. Wij danken U nu
reeds oprecht voor uw goede wil !

11 JULI 1974

Onze gemeenteraad heeft besloten om voortaan, indien enigszins
mogelijk, de 11 juli viering te laten doorgaan op de datum zelf. Dit
geeft wel enige moeilijkheden, doordat het midden de verlofperiode
valt, en dit jaar samenvalt met het « Spel zonder grenzen ».
Toch zullen wij op 11 juli onze nationale feestdag gedenken met een
optocht der muziekmaatschappijen door de gemeente en een klein
avondconcert door deze maatschappijen in de mooie tuin van het
kultureel centrum, ingang langs de poorten in de Drie Eiken- of de
Ter Elststraat. Begin van het concert : 20.30 u.
Wij verwachten dat vele burgers, bij hopelijk mooi weder, de kans
zullen grijpen tot het maken van een flinke wandeling, om samen te
genieten van goede muziek in het rustige kader van de schone tuin
van het kultureel centrum.

BEZITTERS EN VOERDERS VAN MOTORS
EN BROMFIETSEN, OPGEPAST I
De laatste tijd bereiken ons verscheidene klachten betreffende milieu
stoornis door ongeoorloofd lawaai, veroorzaakt door motorvoertuigen,
vooral bromfietsen.
Bij vaststelling van overtredingen, komt herhaaldelijk voor dat de
knalpotten gedeeltelijk zijn gedemonteerd of leeggehaald, zodat een
vrije geluidsontsnapping ontstaat.
Hierbij een goede raad en een duidelijke waarschuwing :
Laat onmiddellijk uw voertuig in orde maken, zorg er voor dat het
geluid de toegelaten grens niet overschrijdt.
Wij zijn voor een gemoedelijke aanpak van problemen, maar aan alles
zijn grenzen.
Het toezicht op het geluidsvolume van de bromfietsen zal in de ko
mende weken op intensieve wijze uitgevoerd worden.
Help ons de gemeenschap leefbaar te houden.
Milieuzorg = verbanning van geluidshinder.
Denk aan uw medeburgers 1

ANDREAS VESALIUSSCHOOL
KONTICHSTRAAT 17 - EDEGEM

U ZENDT TOCH OOK UW KIND NAAR
DE SCHOOL VAN UW GEMEENTE ?* WEGENS HAAR GUNSTIGE LIGGING in het centrum van de

gemeente, is de school gemakkelijk te bereiken en zijn verkeers
moeilijkheden uitgesloten...

2



* EEN SCHOOLBUS haalt de leerlingen op die te ver wonen en
brengt ze 's avonds weer thuis ...* VOLLEDIG KOSTELOOS is er het degelijk en eigentijds onderwijs...* HET STAATSPROGRAMMA wordt uitgewerkt aan de hand van
moderne methodes, handboeken, bandrecorders, projectors en
een TAALLABORATORIUM...* MOEILIJK LERENDE KINDEREN worden na klastijd, kosteloos,
speciale bijkomende hulp verleend...* DE FRANSE TAAL wordt er aangeleerd volgens rechtstreekse
methodes in het TAALLABORATORIUM. Aanvang vanaf het vierde
leerjaar.* AVONDSTUDIE (gratis) wordt gehouden op de volle klasdagen,
vanaf het vierde leerjaar...* LICHAMELIJKE OPVOEDING, wordt verstrekt door een bijzonder
leraar in goed ingerichte turnzaal.* ZWEMOEFENINGEN grijpen om de veertien dagen plaats in het
gemeentelijk instructiebad...* SCHOOLREIZEN zijn kosteloos voor al de klassen...* GEEN KOSTEN voor boeken of schoolbehoeften...* EEN LOGOPEDISTE staat de moeilijk sprekende kinderen bij ...* DE ANDREAS VESALIUSSCHOOL is een volwaardige school met
een volwaardig onderwijs. 13 leerkrachten werken er samen aan
de opvoeding van onze Edegemse jeugd...* UW KIND IS ER GEEN NUMMER ! ! !* EEN TOEGEWIJD PERSONEEL, DAT ZICH IMMER VERDER
WENST TE BEKWAMEN, DAT ZIJN TAAK ALS EEN ROEPING
BESCHOUWT, DAT EENSGEZIND NAAR EEN RECHTZINNIGE
SAMENWERKING MET DE OUDERS STREEFT, ZORGT VOOR
DE ONTPLOOIING VAN AL DE TALENTEN DIE UW KIND BEZIT.* HET SCHOOLRAPPORT wordt om de 14 dagen bezorgd.* HET SCHOOLBLAD verschijnt viermaal per jaar. Leven en wer
king van de school worden er in verklaard.* EEN ALGEMENE OUDERAVOND heeft plaats bij het begin van
ieder schooljaar. Een specialist licht dan een aspect inzake on
derwijs toe.* OUDERAVONDEN worden per klas gegeven.* GESPREKSDAGEN beogen een grotere samenwerking tussen
school en gezin.* MIDDAGVERBLIJF: de kinderen kunnen onder toezicht in de
school blijven ineten en bij hun boterhammen warme koffie beko
men (5, fr. per week)* SPORT : krijgt, dank zij de sportclub A.V.E., een ruim aandeel in
onze school : minibasketbal, badminton, voetbal, volleybal.* DE WOENSDAGNAMIDDAG biedt naast de sportmogelijkheden ook
kans tot allerlei hobbywerkingen : boetseren, emailleren, verzame
lingen aanleggen, knutselen, toneelspel, natuurwandeling, enz ...* GEZONDE luchtige, lichte en moderne lokalen wachten ook op
UW kind.

SCHRIJF UW KIND TIJDIG IN ...
lnschrijvings- en gespreksdagen met de directie

Kontichstraat 5, Edegem. Telefoon : 57 04 31
maand juli : de ganse maand - liefst op afspraak.
maand augustus: in de school vanaf maandag 19 aug. van 14 tot 17 u.
Herneming van de lessen : maandag 2 september, om 9 uur.
Lestijden : van 8 u. 30 tot 11u. 30 en van 13u. 30 tot 16u. 15.
Facultatieve Franse les : van 11 u. 30 tot 12u. 05.
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Avondstudie: 4de leerjaar 16 u. 15 tot 17 uur.
5de en 6de : 16u. 15 tot 17 u. 15

De jeugdbrigade regelt het verkeer aan de kruispunten en overstekn
15 minuten voor klastijd.
Aan de schoolpoort regelt een leerkracht dit.
Adressen van in Edegem wonende leerkrachten :

L. Smets, Kintichstraat 5
J. Coninx, Onafhankelijkheidstraat 183
L. De Schepper, Leopold 111 lei 42
M. Goris, Zomerlei 35
R. Lemmens, Tweebunder 32
W. Van Looy, Ernest Jouretlaan 40
R. Vleminckx, R. Goossensstraat 17
C. Lucas, Prins Boudewijnlaan 390
W. Delcart,Omheiningslei 19
A. Debbaut, Boerenlegerstraat 16
W. Van denBrande, Kontichstraat 88

GEMEENTERAADSZITTING VAN 11 APRIL 1974
1. Goedkeuring wordt gehecht aan de verlegging van het tracé van
de riolering in de Jan Verbertlei, alsmede aan de verrekening van de
werken in meer die daaruit voortspruiten.
2. In de Drie Eikenstraat wordt een snelheidsbeperking van 60 km/u.
toegepast. Tevens wordt vóór de huizen nr. 14 en 16, voor het huis
133 tot de Gerard Van Laethemlaan, en ter hoogte van de zebrapaden
in deze straat, het rijvak in twee stroken verdeeld door middel van een
witte streep, teneinde de bestuurders te verplichten rechts te blijven
rijden.
3. Goedkeuring wordt gehecht aan de beslissingen van de C.O.O.
houdende:
1° toewijzing der werken tot het verbouwen van het tuinhuis tot een

bureelgebouw
2° toewijzing der werken tot het verbouwen van een afwaslokaal.
4. Goedkeuring wordt gehecht aan het lastenboek voor het uitvce
ren van onderhouds- en verbeteringswerken in verschillende straten
van de gemeente, t.b.v. 1.354.217 fr.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 MEI 1974
1. - Voor de dienst der openbare werken, wordt een bestelwagen
Bedford en een vrachtwagen met kipsysteem van hetzelfde merk
aangekocht.
2. - Een kontrakt wordt afgesloten met de stad Antwerpen, waarbij
Edegem zal fungeren als vooruitgeschoven brandweerpost van Ant
werpen voor de gemeenten Hove en Boechout.
3.- Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp voor het aanleggen
van Grote Dries, nieuwe straat tussen Buizegemlei en Romeinse Put,
t.b.v. 4.850.000 fr .
4. Goedkeuring wordt gehecht aan het gewijzigd plan en lasten
boek voor de uitbreiding van het politiegebouw, Konti,chstraat 17.
De totale werken worden geraamd op 3.967.821 fr .
5. Besloten wordt op de gemeentelijke begraafplaats een strooi-
weide te voorzien.
6. Vereiste machtiging wordt gevraagd tot inneming van de voor-
hof Oude Godstraat 208, voor uitbreiding van deze straat.
7. Voorlopige goedkeuring wordt gehecht aan het onteigeingsplan
voor gronden tussen Hagedoornlei, Lentelei en Zomerlei, voor uit-

4



breiding van de gebouwen van de reinigingsdienst.
8. - Diverse Collegebeslissingen in verband met de oprichting van
sportterreinen op Buizegem-Zuid worden bekrachtigd, t.w. de aanleg
van een voetbal-, volleybal- en een basketbalterrein alsmede de leve
ring en plaatsing van basket-en voetbaldoelen.
9. - Vereiste machtiging wordt aangevraagd voor het verwerven van
gronden tussen Kerkplein en Donk voor het doortrekken van de
Parklaan.
10. - Het inschrijvingsgeld voor de gemeentelijke taalkursussen
wordt vastgesteld op 380 fr. per leergang.
11. Goedkeuring wordt gehecht aan de beslissing van de C.O.O.,
houdende aankoop van een Röntgeinstallatie.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 6 JUNI 1974

1. Aan de moeder of persoon die thuis de verzorging en opvoeding
van een zwaar gehandicapt kind op zich neemt, wordt een sociaal
pedagogische toelage van 6.000 fr. of van 1.500 fr. verleend per jaar,
naargelang het kind uitsluitend thuis of ook gedeeltelijk in een instel
ling of school verzorgd wordt.
2. - Goedkeuring wordt gehecht aan de overeenkomsten met eige
naar en pachter van de nodige gronden voor aanleg van een collector
op de Kleine Struisbeek.
3. Een politiereglement betreffende de bouwingen wordt vastge-
steld, voor verplichte afsluiting van bouwwerven.
4. Goedkeuring wordt gehecht aan de raming van de Antwerpse
Waterwerken, voor het verplaatsen van de waterleiding in de Oude
Godstraat, met het oog op de geplande verbredingswerken in deze
straat, voor een bedrag van 1.331.026 fr.
5. Onderhouds- en verbeteringswerken in verschillende straten
(di-chtslemmen van bitumineuse wegdekken), worden toegewezen
voor een bedrag van 2.432.092 fr.
6. - Goedkeuring werd gehecht aan de beslissing van de C.O.O.,
houdende toewijzing der verbouwingswerken van het tuinhuis van de
C.O.O. tot administratief gebouw, voor een bedrag van 3.911.785 fr.

ENQUETE KINDEROPVANG

Bezorgd om het welzijn van groot en klein, denkt het bestuur er aan
op een goede manier een kinderopvangdienst te organiseren.
In de loop van de maanden september en oktober, zal er over gans
de gemeente een onderzoek gebeuren over de noden die er bestaan,
teneinde de beste oplossing te kunnen voorstellen.
Wij zijn bekommerd om de goede begeleiding van onze allerkleinsten
bij moeders thuis diezelf kleintjes hebben, eventueel ook in een
kleine kinderkribbe.
Het is van het allergrootste belang dat de kleintjes in hun eerste
levensjaren op een goede wijze worden begeleid om hen in de toe
komst de grootste mogelijke kansen te kunnen geven.
Wij rekenen op alle vrouwen die erom gevraagd worden dat zij
spontaan en eerlijk hun verlangens zouden kenbaar maken.

« PLUS-DRIE-PAS » - BEJAARDENRAAD

Door het Ministerie van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegen
heden wordt dit jaar een « PLUS-3-PAS » uitgereikt aan allen die de
leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. Deze pas geeft een vrij grote ver-

5,



mindering in bibliotheken, discotheken, musea en bioscopen, alsook
kortingen in boekenwinkels, e.a. Gemeentelijk trachten wij deze zaak
te propageren bij alle gepensioneerden en rechthebbenden. Langs de
bejaardenraad om werd reeds een eerste poging gedaan, en alle bon
den van gepensioneerden bedeelden reeds « PLUS-3-PASSEN ».
Daar nog niet alle gepensioneerden aangesloten zijn bij een bond,
zouden wij hen aanraden dit toch te doen, niet alleen om het bekomen
van de « PLUS-3-PAS », maar tevens om te kunnen deelnemen aan de
verschillende aktiviteiten van onze goedwerkende gepensioneerden
bond.
Een van de aktiviteiten in de toekomst zou wel eens kunnen zijn : een
« Blijf-Fit-Verblijf » voor de derde leeftijd, te Assebroek. Een 4-daags
verblijf met allerlei sportieve en culturele aktiviteiten. De prijs voor
volledig pension bedraagt normaal 175 fr. Voor houders van een
« PLUS-3-PAS » : 87,50 fr. !
Onze bejaardenraad bracht een bezoek aan dit sportcentrum en allen
waren enthousiast over de mogelijkheden die daar geboden worden.

GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE WILRIJK
Bijafdeling EDEGEM
Wie zich interesseert voor de muziekstudie kan zich als nieuwe leer
ling laten inschrijven in de Gemeentelijke Muziekacademie, Drie
Eikenstraat, 18 te Edegem, op DINSDAG 3 SEPTEMBER en WOENS
DAG 4 SEPTEMBER e.k. van 18 tot 20 uur. Dit geldt zowel voor kinde
ren vanaf 8 jaar als voor volwassenen.
De lessen vangen aan op maandag 9 september a.s. in de lokalen van
het Cultureel Centrum, Drie Eikenstraat 18 te Edegem. Het onderricht
wordt kosteloos verstrekt.
N.B. Ook de leerlingen die vorig jaar ingeschreven werden dienen
zich terug te laten inschrijven.

SPORT+ 1974
DE GROTE GANGMAKENDE AKTIE VAN DIT JAAR
«GEZONDHEIDSRALLY'S»
Nu Edegem verheven is tot « Sportgemeente » door het Ministerie van
de Nederlandse Cultuur, wordt het zaak deze eretitel waar te maken.
Met deze idee vóór ogen en bewust van het groot belang van
lichaamsbeweging voor de fysische en psychische gezondheid van
alle Edegemnaren wordt reeds druk gewerkt om ook van 1974 een
sportjaar te maken. 1974 wordt in het teken geplaatst van gezond
heidsrally's, te voet of met de fiets, waarbij het de bedoeling is een
zekere afstand af te leggen en ondertussen deel te nemen aan ont
spannende of sportieve spelen en tevens een stukje kennis op te doen
aangaande de historie van de gemeente. De prestaties worden inge
schreven in uw persoonlijk « sport + paspoort », dat op het einde van
het jaar na inlevering en beoordeling recht geeft op het verkrijgen
van een sport-medaille, dit in overeenstemming met uw prestaties.
K.W.B. Centrum en K.W.B. Elsdonk-Molenveld organiseerden elk
reeds een fietstocht, respectievelijk op 12 en 18 mei, waarvoor we hen
gelukwensen. Zeer zeker zullen andere verenigingen dit als een uit
daging aanzien, kontakt opnemen met gangmaakster Mevrouw Goos
sens en een prettige rally in mekaar steken !
.Turnafdeling « Jong-Edegem » zal in de mate van het mogelijke haar
maandelijkse wandeltochten in het teken van «sport + » aanvatten.
Indien alles verloopt zoals voorzien zal onze gemeente op eind juni
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1974 kunnen beschikken over een gedeelte van het Fort V. Aldaar
wordt dan terug gestart met een FIT-O-METER, waaraan een gezond
heidsrally wordt verbonden, dit in de maand september.

NUTTIGE GEGEVENS

HET SPORT + PASPOORT
Deelnemers kunnen het paspoort bij de gangmaker bekomen sa
men met een Sport + gezondheidsrally-zelfklever voor 10 fr.
De rally-prestaties van de deelnemer worden in dit paspoort opge
tekend en afgestempeld (gehandtekend) door de gangmaker, per
rally een vakje.
Voorwaarden :

1) Aan 3, 4 of 5 rally's hebben deelgenomen.
2) - Voor wandelen een km-totaal bereiken van 50, 150 of 250 km.

Voor fietsen een km-totaal van 200, 500 of 1.000 km.
De consulenten bezorgen in ruil voor dergelijke paspoorten (die
ze dan ook bewaren) aan de gangmaker het evereenkomstig aan
tal medailles gratis.

VERZEKERING
Alle activiteiten in het kader van SPORT + worden door B.L.O.S.O.
VERZEKERD.
Deze moeten 3 weken vóór de activiteiten aangekondigd worden
aan de hand van formulier A. te verkrijgen bij de gangmaker.

VOOR INLICHTINGEN EN DOCUMENTATIE
Mevr. Goossens-Luyckx, B.L.O.S.O. gangmaakster,
Oude Godstraat 107, 2520 EDEGEM. Tel. 03/57 07 32.
SPORT + ACTIE
Gezonheidsrally's
De eerste activiteiten in het teken van SPORT + zijn zo juist voorbij.
Reeds 180 deelnemers namen een goede start en zijn flink op weg
om hun « SPORT + GEZONDHEIDSMEDAILLE » te behalen.
« RUST ROEST» dit is de leuze van de « EDEGEMSE VERENIGIN
GEN, DE GEMEENTLIJKE SPORTRAAD EN HET SPORTIVA-COMI
TEE ». Daarom nodigen zij u allen uit voor de volgende geplande ac
ties.
WAT MOET U DOEN ?
Aan 3, 4, 5 of meer rally's deelnemen.

Voor wandelen een km-totaal behalen van 50, 150 of 250.
Voor fietsen een km-totaal behalen van 200, 500 of 1.000.

1) 4 AUGUSTUS 1974 - K.W.B. CENTRUM
FIETSTOCHT : « met kultuurverkenning ».

Afstand : ± 110km.
Vertrek : op het gemeenteplein te 8,30 u.
Knapzak medebrengen.

- Wegwijzer : richting Scherpenheuvel met bezoek aan Kempische
dorpjes.
Bijkomende inlichtingen : Mr. Hellemans, Hefstlei 22, Edegem.

2) 25 AUGUSTUS 1974 - K.W.B. CENTRUM.
WANDELTOCHT : « met natuurverkenning ».
- Afstand : keuze tussen 7 km of 15 km.

Vertrek : op het gemeenteplein te 13,30 u. (met eigen wagen).
Wegwijzer : Zoersel. Bij het vertrek zullen de nodige richtlijnen
gegeven worden.

7



Bijkomende inlichtingen : Mr. Hellemans, Herfstlei 22, Edegem.
Sport + gangmaakster, Goossens Terry.

BERICHT AAN DE AFGESTUDEERDE JONGEREN

De pas afgestudeerde jongeren kunnen aanspraak maken op de
werkloosheidsuitkeringen indien voldaan is aan de volgende voor
waarden:
1. studies met een volledig leerplan beëindigd hebben in een door

de staat opgerichte, erkende of gesubsidieerde instelling, ofwel
een einddiploma of eindgetuigschrift behaald hebben voor de
centrale examencommissie ofwel een leertijd doorgemaakt heb
ben in uitvoering van een erkende leerovereenkomst of in een
erkend centrum;

2. op het ogenblik van de aanvraag de leeftijd van 25 jaar niet heb
ben bereikt ;

3. tussen de datum waarop zij hun studies beëindigd hebben, hun
diploma of getuigschrift bekomen hebben, of hun leertijd, beëin
digd hebben en de datum van de steunaanvraag mag niet meer
dan één jaar verlopen zijn ;
de periode van oproeping of wederoproeping onder de wapens
komt niet in aanmerking voor het berekenen van de periode van
1 jaar.

4. zij moeten voor hun aanvraag om uitkeringen, gedurende ten min
ste 75 werkdagen arbeid hebben verricht of als werkzoekende in
gechreven geweest zijn, en geen passende betrekking geweigerd
hebben;

5. het gaat hetzij om studies van de hogere secundaire cyclus, hetzij
om studies van de lagere secundaire cyclus met technische be
roepsvorming op voorwaarde dat deze laatste dor het beheers
comité worden erkend als normaal voorbereidend tot de uitoefe
ning van een beroep in loondienst.

De betrokkenen hebben er dus alle belang bij zich zo spoedig moge
lijk te laten inschrijven op de « RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOOR
ZIENING », Pelikaanstraat 98, ANTWERPEN.

EDEGEM - LAAGSTE BELASTINGEN UIT HET ANTWERPSE 1
WAT BETEKENT DIT?
Naar aanleiding van het financiëel artikel over de Edegemse begro
ting 1974, verschenen in ons inlichtingsblad nummer 27 van februari
1974, hebben verscheidene inwoners ons nagevraagd, wat het juist
inhoudt dat Edegem de laagste belastingvoeten toepast van de gehele
provincie Antwerpen.
Om tegemoet te komen aan deze inwoners die zich interesseren, ener
zijds aan hun ' koopkracht', anderzijds aan de gemeentelijke fiscale
politiek, wensen wij in dit artikel uit te weiden over dit onderwerp.
Het probleem benaderen wij via de cijfers van de begroting. Systema
,tisch worden de verschillende inkomstenrubrieken overlopen waarbij
.vooral wordt stilgestaan bij de belastingen en de fondsen. Tegelijker
tijd nemen wij de gelegenheid te baat de mogelijkheden en begren
zingen van onze fiscale politiek te bespreken.
A. De Begrotingscijfers 1974.
Als inleiding op onze uiteenzetting vertrekken we van onze begroting
1974. - Inkomsten Gewone Dienst- Samengesteld worden de inkom
sten als volgt voorgesteld (x 1000 Bf) :
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1. Prestaties 2 495 Bf
2. Fondsen 41 503 Bf
3. Belastingen 33 738 Bf
4. Andere overdrachten 6 643 Bf
5. Schuld aan gemeente 7 003 Bf

6. Eigen Dienstjaar 91 382 Bf
7. Vorige Dienstjaren 25 955 Bf

8. Totaal Inkomsten '74 117 337 Bf
Deze inkomstenrubrieken overlopende, ervaart U al onmiddellijk dat
de interessantste inkomsten bestaan uit de belastingen en de fondsen.
Hiernavolgend zullen wij derhalve zeer vlug de overige inkomsten aan
stippen om tenslotte uitvoeriger in te gaan op de inkomstenvorming uit
belastingen en fondsen.
B. Inkomstenbronnen
B.1. Inkomsten uit pestaties
Dit zijn de inkomsten die de gemeente geniet uit prestaties die zij zelf
levert : v.b.

Verkoop van grondvergunningen
Uitbating zwembad
- Inkomsten discotheek

Aanleg van stoepen door gemeentelijke diensten
Afleveren van documenten en bescheiden.

Deze inkomsten zijn meestal compenserend ten overstaan van de uit
gaven die er aan verwant zijn.
Verhoging van deze inkomsten, door verhoging van de prijs der presta
ties werkt meestal a-sociaal, en bijkomende uitbatingsvormen zullen
waarschijnlijk ook proportioneel meer uitgaven met zich meebrengen,
hetgeen uiteindelijk niet tot inkomstenstijging leidt.
8.2. Inkomsten : Schuld aan de gemeente
Deze schuld betreft voornamelijk
1. de terugbetaling van intresten en kapitaal waartoe de staat zich
heeft verbonden naar aanleiding van betoelaging a rato van 60 %/ bij
het aangaan van leningen door de gemeente voor de uitbouw van haar
infrastrctuur : wegenwerken, cultureel centrum, zwembad enz ...
2. dividenden op aandelen van intercommunales of parastatale instel
lingen, in het bezit van de gemeente.
Verhoging van deze inkomsten heeft meestal begrepen als inkom
vb. Het aangaan van een gesubsidiëerde nieuwe lening betekent
100 % uitgaven doch slechts 60 0/o inkomsten die onder deze rubriek
zijn terug te vinden.
8.3. Andere Overdrachetn
Overdrachten in deze betekenis worden meestal begrepen als inkom
sten 'om niet', zonder dat een tegenprestatie wordt verwacht.
In concreto gaat het hier om vrij theoretische inkomens omdat zij in
de uitgaven praktisch voor hetzelfde bedrag zijn terug te vinden.
vb. Bijdragen van de staat voor de gewone onderwijsleraren :
3 300 000 Bf. Dit bedrag vinden we eveneens terug als uitgave onder
de personeelskosten van de school.
8.4. Inkomsten uit belastingen
Dit is wellicht de meest ' interessante ' vorm van inkomsten.
4.1. Een woord geschiedenis
In beginsel konden de steden en gemeenten op vrij zelfstandige wijze
hun bestuur regelen. Waarborg van deze autonomie was de vrijheid
in het vaststellen van hun fiscaal regime en de wijze van inkomsten
vorming.
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De geschiedenis heeft bewezen dat dit onafhankelijk van elkaar vast
leggen van de meest uiteenlopende belastingvoeten en -soorten niet
speelde in het nationaal belang en zelfs in bepaalde mate de ekono
mie ontwrichtte.
Een coördinerende en regulerende rol van staatswege uit werd door
heen de geschiedenis meer en meer noodzakelijk en wel om volgende
redenen:
- de uitgaven der lokale besturen stegen sneller dan hun inkomsten

konden waar maken. Wilde men niet tot 'absurde' belasting
soorten vallen, diende de nationale overheid de gemeenten finan
ciëel te steunen.

- op nationaal vlak bestond op de duur geen evenwicht meer tussen
ontvangsten en uitgaven in het algemeen, hetgeen diende te wor
den hersteld.
er moet een zekere eenvormigheid komen in de wijze van heffing
en in de soorten belasting ; dit om alle discriminaties te voor
komen.
er moest gestreefd worden naar een efficiëntere vorm van inning.
Centralisatie in de inningsmethodiek zou vele lokale verspilling
aan administratief werk kunen tegengaan.

Een en ander van deze redenen heeft aanleiding gegeven tot het ont
staan van het · Gemeentelijk Fonds' waarvan de beginselen zijn vast
gelegd in de wet van 18 juli 1860. Dit fonds (waarover meer onder de
hoofding 8.5. Fondsen) vond zijn oorsprong in voornoemde wet, dit
ter compensatie van de opheffing der octrooirechten "), doch waarbij
de staat een eerste supplementaire bijdrage leverde aan de gemeente
uitgaven.
Deze staatsinterventie, die weliswaar verantwoord is-, heeft ech
ter verschillende gevolgen :
- van hogerhand kan een impuls uitgaan op de inkomsten en uit

gaven van de lokale besturen, dit in het nationaal belang.
het is een beknotting van de gemeentelijke autonomie ; de ge
meente kan niet meer vrijelijk haar belastingen opleggen ; deze
zijn gekoppeld aan de door de hogere overheid opgelegde direc
tieven.
voornoemde koppeling betreft voornamelijk de band tussen de
fondsen en de belastingen. Hoe meer belastingen men heft, hoe
meer staatstoelage men krijgt. Het rendement van de belasting
stijgt dus naarmate de belastingvoet hoger wordt. Zulks zet uit
eindelijk tot uitgeven {of verspilling) aan, maar niet noodzakelijk
in het belang van de bevolking.

4.2. Voornaamste belastingvoeten geldig voor EDEGEM
Edegem, « een landelijke gemeente met stedelijke allures», tracht
nog steeds de leuze • Edegem waar het goed is om wonen' waar te
maken.
Een residentiële gemeente, zonder hinderlijke industriële inplantin
gen, moet haar inkomsten voornamelijk bekomen door belasting op het
inkomen van haar inwoners en de taxatie van de eigendommen. De
overige inkomstenbronnen zijn praktisch te verwaarlozen en zijn
slechts te verantwoorden om reden van hun sociaal karakter of als
recuperatie van inspanningen die de gemeentediensten dienen te ver
richten {retributie).
4.2.a. Gemeentelijke belastingen en retributies voor administratieve
prestaties en ten laste van commerciële ondernemingen.
Totaal inkomst : 1.905.329 Bf.
·) Octrooirechten, onrechtstreeks gemeentell]ke belastingen, waren soorten van douanerechten aan• • ..%: .% %.c.%..":.3.2: %.#.%

gemeentefonds, J. Dams en E. de Béthune)
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Vooraleer in te gaan op de doorwegende belastingopbrengsten
(4.2.b), doen we even een greep uit 4 in de begroting voorziene blad
zijden van mogelijke belastingen die onder deze rubriek thuishoren.
Belastingsoort Opbrengst voor Edegem
Gevaarlijke en hinderlijke inrichtingen 10000 Bf
Afhalen van huisvuil
Begravingen
Huren van wachtkelders
Tewerkgesteld personeel
Drijfkracht
Barmeiden
TV-antennes
Lichtreclames
Stapelplaatsen
Vertoningen en vermakelijkheden
Bals
Muziekinstrumenten en TV-toestellen
Meubelen
Bouwen, verbouwen en schutsels
Benzine, olie- en perspompen
Balkons, dakgoten en keldertoegangen
Rijtuigen zonder motor
Inrijpoorten, omheiningen en hekken
Een in 1973 verrichte enquête bij 25 gemeenten uit het omliggende,
heeft uitgemaakt dat Edegem praktisch geen, of zeer lage tarieven
heft. Slechts één gemeente, ten noorden van Antwerpen vertoont
regelmatig gelijkaardige of soms ietwat lagere heffingsvoeten dan
Edegem, doch zij geniet anderzijds zeer hoge industriële inkomsten.
Vele van voornoemde belastingsoorten hebben van belang geweest
doorheen de geschiedenis en zouden wij nu eerder als folkloristisch
kunnen bestempelen. Hun toepassing zou tenslotte meer kosten aan
administratie en controle dan zij kunnen opbrengen.
In deze rubriek tippen wij ook even aan de verhaalbelasting (ontvangst
1974: 1950000 Bf). Dit zijn taksen ten laste van de boordeigenaars
van nieuw aangelegde wegen tot delging van de wegeniskosten. Deze
heffing staat dus tegenover de uitgaven voor wegeniswerken.
4.2.b. Belastingen geheven door middel van opcentiemen, opdeciemen
of aanvullende belastingen
Deze taksen zijn gebaseerd op provinciale- of staatsinkomsten, waar
bij de gemeente een surplus vraagt van de door de hogere overheid
geïnde belastingen. De aanslagvoet heet dan opcentiemen of opdecie
men. Voor de gemeenten is dit een zeer eenvoudige procedure, daar
het eigenlijke werk door andere organismen wordt gedaan.
vb. Onroerende voorheffing (waarover verder)

Personenbelasting (waarover verder)
Belasting op honden
Motorrijtuigen (wordt nu automatisch geind).

De twee eerste zijn de voornaamste. Wij zullen ze achtereenvolgens
bespreken:
b.1. Personenbelasting.
Heffingsvoet 5%
Deze belasting die praktisch ieder inkomen treft, wordt geheven met
de verrekening van uw belastingaangifte (geel formulier). Bij uw in
komstenbelasting wordt 5/ gerekend ten voordele van de gemeente.
De maximum toelaatbare belastingsvoet is 6%. Haast alle gemeen
ten (zeker in Antwerpen) passen de maximumvoet van 6% toe.
Edegem kent nog steeds de aanslagvoet van 5°/o met een jaarop
brengst van 12 429 700 Bf.
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= 600 Bf
600 Bf= 4 200 Bf

=

Een huis met een kadastraal
als volgt belast :

Staat 3%
Provincie 3%
Gemeente 21 %

vb.

b.2. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Heffingsvoet 700 opcentiemen.
De onroerende voorheffing is een soort voorafbetaling op de te beta
len belasting op onroerende inkomsten (gronden, huizen, outillage).
De grondslag van deze belasting is het kadastraal inkomen, d.i. het
theoretisch netto inkomen dat men per paar netto mag verwachten uit
deze eigendommen. Het kadastraal inkomen wordt om de 20 jaar op
nieuw bepaald (perequatie) op basis van schattingen en vergelijkin
gen met type-eigendommen. De volgende perequatie moet theoretisch
doorgaan in 1975. De aanslagvoet van de onroerende voorheffing
bedraagt 3%. De provincie Antwerpen heft eveneens 3%. De aan
slagvoet der gemeenten verschilt van gemeente tot gemeente.

700
Edegem vraagt 700 opcentiemen, d.w.z. x3/ = 21%/.

100
inkomen van 20 000 Bf wordt dus

Onr. Voorh. = 5 400 Bf
De opcentiemen op de onroerende voorheffing, zijn nog praktisch de
enige ernstige belastingmogelijkheid die voor de gemeenten voor
lopig openblijft om te verhogen.
Omzegglns alle andere belastingsbronnen zij bij wet geplafonneerd.
Er blijft voor een gemeente weinig keuzemogelijkheid over, zeker niet
als men geen industriële inkomsten geniet.
Edegem heft sinds 1966 700 opcentiemen op O.V.
Hoe is deze 700-voet nu geplaatst in vergelijking met andere gemeen
ten?
Uit de reeds vermelde enquête in omliggende gemeenten, hieven nog
steeds twee gemeenten 700 opc. waaronder Edegem. De andere
gemeente had daarbij ernstige industriële inkomsten, die Edegem
mist. Voor 1974 heffen praktisch al deze gemeenten minimum 1000
opcentiemen, de minimumvoet om te genieten van alle fondsen buiten
het B-fonds (hierover meer verder).
Om nog een beter beeld te scheppen van de heffing der opcentiemen
op de onroerende voorheffing, geven wij u hiernavolgend de korte
inhoud van tabel 9 blz. 18 van het verslag over het dienstjaar 1973
van het Gemeentekrediet van Belgiê.
Tabel : Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Totaal aantal Totaal aantal Meest aantal
gemeenten gemeenten %4, geheven ge
met max. belasting meenten

Jaar 700 opc. A/B voet

A B C D

1966 1273 2586 49,2 700 opc. 851
800 opc. 567

1969 486 2585 18,8 1000 opc. 486
800 opc. 457

1971 282 2379 11,8 1000 opc. 467
1972 153 2359 6,5 1000 opc. 448

1800 opc. 447
1973 95 2359 4, 1800 opc. 570
1974 nog niet juist gekend 2, 1000 opc. 415
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Uit deze tabel komt duidelijk naar voor :
1. dat in 1966 nog 50 %/ der gemeenten max. 700 Opcentiemen hie
ven, terwijl dit in 1973 nog slechts 4 0/o was.
2. dat de normale voet in 1966 700 opcentiemen was, Weliswaar
door de staat in de hand gewerkt-, en dat in 1973 de meest voorko
mende voet 1800 opcentiemen was.
Moest U een vergelijkende studie doen van de gemeentelijke fiscali
teit, dan zal U vrij vlug opvallen dat slechts één heffingsvoet regel
matig wijzigt : de opcentiemen op de onroerende voorheffing, prak
tisch de enige mogelijkheid die voor de gemeenten nog openblijft om
te verhogen, en die daarom ook als voornaamste belastingindicator
wordt aanzien.
Dat er een zulkdanige evolutie is in de heffing van de opcentiemen
op de onroerende voorheffing, wordt eveneens in de hand gewerkt
door de minimum heffingsvoeten die de staat oplegt om te genieten
van Fondsen en betoelagingen.
B. 5. Inkomsten uit Fondsen
De grondslag en het ontstaan der fondsen bespreken zou ons te ver
leiden. Beperken wij ons daarom tot de voornaamste. De staatsbe
toelaging vindt haar oorsprong in 1860 met de oprichting van het Ge
meentelijk Fonds ter compensatie van de afschaffing der gemeen
telijke octrooien.
Uit de evolutie van dit Fonds kennen wij nog :

a. Het A en B-fonds
b. Het Fiscaal Verevenigingsfonds
C. Het Hulpfonds
d. Fonds bedoeld in art. 358.

a. Het A/B Fonds
Dit is het eigenlijke gemeentefonds. Het A-fonds dient voor de betoe
laging der steden. Het B-fonds voor de gemeenten. Berekening van
deze betoelaging gebeurt op streng mathematische gronden, waarbij
vooral rekening wordt gehouden met
- industriële inplantingen

actieve bevolking
bouwgelegenheid.

Gezien Edegem slechts 5% P.B. en maar 700 opc. op de O.V. heft
zich fiscaal moeten verlaten op de actieve bevolking en de onroerende
eigendommen.
b. Fiscaal Verevenigsfonds
Hiervan kan men genieten indien de eigen belastingbronnen bijna
uitgeput zijn
Voorwaarden : 6% Personenbelasting

1100 Opcentiemen op O.V.
Gezien Edegem slechts 5% P.B. en maar 700 OPc. op de O.V. heft
komt dit fonds voor ons niet in aanmerking.
c. Fulp{onds
De tegemoetkoming van het Hulpfonds is slechts voor gemeenten
met deficitaire begroting.
Edegem bezit een begroting met een batig saldo. In geval van deficiet
vallen onmiddellijk alle uitgaven van tertiaire aard : cultuur, ontspan
ning, verfraaiing, alsmede alle betoelagingen aan het verenigings
leven weg.
Onder die voorwaarde zouden vele verenigingen fel in de kou komen
staan bij gebrek aan financiële middelen.
Daarom liever geen deficitaire begroting, maar dan ook geen bijdrage
van het hulpfonds.
d. Art. 358 Fonds
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Dit fonds wordt gespijzigd door opdeciemen op de vennootschaps
belasting.
Van dit fonds kan men pas ontvangen onder voorwaarde:

1000 opc. op de O.V.
- 6/ Personenbelasting.
Voor Edegem wederom niet toepasselijk.
c. Randbemerkingen
Zoals U ziet putten wij slechts uit één fonds : het B-fonds. De weige
ring onze belastingen te verhogen ontzegt ons onmiddellijk de toe
gang tot andere fondsen. Toch blijft onze zienswijze verantwoord
vooral t.o.v. onze bevolking en eveneens in het raam van onze na
tionale economie. Immers een sluitende begroting en rekening helpt
mede de inflatie te beteugelen en tegen te gaan. Het is zonder meer
de plicht en de taak van het gemeentebestuur van de Edegemse be
volking tegemoet te komen in haar verantwoorde eisen en wensen in
zake leefmilieu, gezondheid, cultuur, ontspanning, handel en nijver
heid.
vooral t.o.v. onze bevolking en eveneens in het raam van onze na
tionale economie. Immers een sluitende begroting en rekening helpt
mede de inflatie te beteugelen en tegen te gaan. Het is zonder meer
Een blik op de evolutie van de gemeentelijke inspanningen verricht
gedurende de laatste jaren, tesamen met een ambitieuze programma
tie voor de volgende vijf jaren (zie vorig artikel), wil onze betrachting
zijn hier in ruime mate aan te beantwoorden. Wij menen eveneens
dat het de opdracht is van het gemeentebestuur, het college in het
bijzonder, deze gemeentelijke infrastructurele uitbouw te financieren
op de meest verantwoorde wijze, met overleg wat betreft de aanwen
ding der beschikbare middelen; d.w.z. waarbij zo min mogelijk de
koopkracht van de bevolking wordt aangetast of geen nodeloze be
lastingverhoging geeist dient te worden.
Bij een uitgaveverdubbeling over amper vijf jaar tijd en een vastge
legde programmatie van 100 miljoen, blijven wij als gemeente on
omwonden bij de laagste belastingvoeten die in het Antwerpse worden
geheven.
Het zal onze betrachting zijn deze lijn te blijven volgen.

1AMANTEN EN GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA

60e huwelijksverjaardag
Hofman Petrus - Vercammen Maria
Victoriastraat 18

Smedts Petrus - Van der Meulen Antonia
Kontichstraat 38

50e huwelijksverjaardag
Van den Broeck Franciscus - Luyten Lucia

Herfstlei 2
Van Goubergen Josephus - Bekers Anna

Onafhankelijkheidstraat 148
Janssens Gregorius - Van Rompaey Carolina
Molenlei 257

Stockbroeckx Robertus - Nauts Romania
Onafhankelijkheidsstraat 175

de Pelsmaecker Camiel - De Waele Mathildis
Prins Boudewijnlaan 403

Verhaegen Julius - Van Ballaer Octavia
Volhardingstraat 24

14

DATUM
huwelijk viering

16.5.14 25.5.74

9.6.14 9.6.74

26.4.24 26.4.74

20.5.24 20.5.74

31.5.24 31.5.74

17.5.24 1.6.74

14.6.24 14.6.74

28.6.24 28.6.74



De familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Ge
meentebestuur, dienst Secretariaat, ongeveer één maand voor de
viering in te lichten.

DIENSTVERZEKERING
De dienstverzekering voorzien iedere zaterdagvoormiddag (van 9 tot
12 u.) voor het Secretariaat en de diensten van Bevolking en Burger
lijke Stand,
alsmede

VOOI de technische dienst (1e en 3e zaterdag van de maand)
- voor de Ontvangerij (1e zaterdag van de maand)
wordt opgeschorst in de maanden juli en augustus.

FEESTMARKT OP HET GEMEENTEPLEIN
Op vrijdag 26 juli zal op het Gemeenteplein een feestelijke avond
markt georganiseerd worden door de Algemene Markthandelaars
vereniging van Antwerpen met medewerking van het gemeentebestuur
van Edegem. Aanvang 14 uur; einde 22 uur.

BERICHT
Wie een der volgende beroepen uitoefent van vóór 29.3.1974 :

technicus van tandprothesen
garagehouder-hersteller
aannemer van glaswerken

en die nog over een oud handelsregister of ambachtsregister beschik
ken of nog niet wederingeschreven zijn, moeten vóór 30.9.1974 per
aangetekend schrijven een aanvraag richten tot de burgemeester om
een activiteitsattest te bekomen.
Laattijdige aanvragen mogen niet aanvaard worden. Het postmerk
geldt als datum van indiening van de aanvraag.
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TALENPRACTICUM

19.00 u.- 22.00 u.avond
dinsdag
woensdagFrans

Duits

Een eerste jaar vreemde talen was voor ons practicum een succes.
Er waren 340 inschrijvingen, waarvan een groot aantal leerlingen de
lessen tot het einde hebben gevolgd en wensen de studie in een 2e
leerjaar voort te zetten.
Op 16 september start het 2e jaar. De leerlingen die de wens uitdruk
ten hieraan deel te nemen, worden persoonlijk verwittigd, aangaande
inschrijving en betaling.
Alle belangstellenden voor cursussen 1e jaar of ook zij die denken
bij een 2e leerjaar te kunnen aansluiten worden verzocht zo spoedig
mogelijk ons hiervan op de hoogte te brengen met onderstaand in
schrijvingsformulier. Wij denken eraan onze cursussen uit te breiden
tot 30 lessen. De inschrijvingsprijs bedraagt ± 500,- fr. Vorige reek
sen waren berekend op 25 lessen, maar om aan de verlangens van
de cursisten tegemoet te komen hebben wij de reeks verlengd tot 30
lessen van 1/ u.
De lessen zullen waarschijnlijk gegeven worden als volgt :
Engels maandag voormiddag 8.30 u.- 11.30 u.

avond 19.00 u. - 22.00 u.
avond 19.00 u.- 22.00 u.

voormiddag 8.30 u.- 11.30 u.
donderdag avond 20.30 u.- 22.00 u.

Italiaans donderdag avond 19.00 u. - 20.30 u.
Spaans vrijdag avond 19.00 u. - 22.00 u.
NEDERLANDS VOOR FRANSSPREKENDEN
VOOR FRANSSPREKENDEN (keuzetaal onderlijnen a.u.b.)
Vanaf dinsdag 17.9 om 14 u. gaan wij van start met een cursus Neder
lands voor franssprekenden. Wij verzoeken onze bevolking de frans
sprekende, in hun buurt, hierop attent te maken, daar wij vermoeden
dat ons gemeenteblad door hen misschien minder gelezen wordt.

VREEMDE TALEN:

Mr. Mw.

Adres:

wenst volgende taal te leren spreken :
FRANS - DUITS - ENGELS - ITALIAANS - SPAANS - NEDERLANDS

(keuzetaal onderlijnen a.u.b.)FRANSSPREKENDEN
1e leerjaar
2e leerjaar

• doorhalen wat niet past.
Gelieve deze strook te zenden aan het Gemeentebestuur van Edegem,
t.a.v. Mw. Aerts - Lietaer, Schepen van Sociale Zaken en Onderwijs.
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EDEGEM

INLICHTINGSBLAD UITGEGEVEN
(VERSCHIJNT 10 X PER JAAR)
1973 - EDEGEM 800 JAAR 

DOOR DE GEMEENTE EDEGEM
NR. 30 OKTOBER 1974

GEMEENTEREKENINGEN WORDEN AFGESLOTEN
MET BATIG SALDO VAN 61.832.000 BF.

210

Saldo
61.622

Uitgaven
87.247

116.690116.900

Gewone dienst
(lopende verrichtingen)
Buitengewone dienst
(Investeringen)

In zitting van de gemeenteraad van september werden de gemeente
rekeningen 1973 behandeld en ter goedkeuring voorgelegd.
A. De rekeningen in RECHTEN, - dit is de toestand waarbij alle ge

kende ontvangsten en alle vastgestelde uitgaven, slaande op het
jaar 1973, worden verrekend -,
geven het volgende beeld (x 1000 Bf) :

Ontvangsten
148.869

TOTAAL 265.769 203.937 61.832
De rekeningen 1973 vertonen dus een beheersoverschot
van 61.832.000 Bf.
8. Wij wensen deze globale cijfers even verder te analyseren in een

volgende tabel A.
Hierin trachten wij weer te geven, in vergelijking met voorgaande
jaren, vanwaar het geld komt en waaraan het besteed werd. We
behandelen bijgevolg enkel de gewone dienstverrichtingen.

TABEL A - Gewone Dienst

1972 1973
2757 3163

70279 78167
8509 9995

81545 91325
58202

149527

60610
7970

71470

Economische Indeling
Rekeningen 1971 - 1973 (x 1.000 BF.)

ONTVANGSTEN
1971
2890

6. Totaal 1973

1. Prestaties
2. Overdrachten

Belastingen
Fondsen

3. Schuld à Gemeente
4. Totaal eigen dienstjaar
5. Vorige jaren
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UITGAVEN
1971 1972 1973

1. Personeel 19600 27157 31405
2. Werkingskosten 11600 12301 19474
3. Overdrachten 9300 9133 10818
4. Schuld v. gemeente 16200 17931 19291
5. Totaal eigen dienstjaar 56700 66522 81088
6. Vorige jaren 3559
7. Overboekingen 2600

Totaal 1973 87247
Saldo eigen dienstjaar + 10237
Saldo vorige jaren + 52043
Oninbaar vorige jaren - 658

Batig saldo 61622

C. Commentaar bij tabel A.
a. Onze gewone dienst - eigen dienstjaar 1973 

sluit met een boni van 10.237.000 Bf.
Dit vooral als gevolg van tweeërlei factoren :
1. Onze inkomsten uit overdrachten zijn dank zij een politiek van

maximaal aanwenden der overheidsbetoelagingsbronnen hoger
dan oorspronkelijk werd geraamd.

2. Onze schuldenlast vertoont voor 1973 niet het niveau dat oor
spronkelijk was voorzien door het feit dat
2.a wij verschillende investeringen met eigen middelen hebben

kunnen financieren,
2.b sommige investeringen dit jaar niet zijn doorgegaan om

opportuniteits- of administratieve redenen (park Fort V,
park Edegem Centrum, aanleg Oude Godstraat).

b. Het saldo op vorige jaren bedraagt + 52.043.000 Bf
658.000 Bf

+ 51.385.000 Bf
Dit saldo is door grondig onderzoek der achterstallige betalingen
gevoelig kunnen worden verhoogd. Het betreft hier voornamelijk
verschillende achterstellen die dit jaar door de overheid zijn inge-
lost (ca. 20 miljoen Bf). '

c. Het hoeft geen betoog dat het globale batig saldo op deze rekening
een goede stimulans zal geven aan de uitbouw der Edegemse
socio-culturele infrastructuur der komende jaren, en dit zonder
dat naar belastingsverhoging zal dienen te worden verwezen.

d. De totale ontvangsten van het Eigen Dienstjaar stegen met slechts
12% t.0.v. 1972. De overdrachten (belastingen en fondsen) ver
hoogden met 11%/, (voor 1974 zal dit% lager liggen door terug
lopen van overheidsbetoelagingen).
Onze totaal uitgaven eigen dienstjaar daarentegen, kenden een
groei van 22%.
Bijgevolg stijgen onze regelmatige uitgaven sneller dan de cor
responderende ontvangsten.
In het licht van de financiële programmatie stemt dit tot nadenken.
Wij kunnen deze stijging voorlopig nog wel de baas, (zulks even
eens dank zij het batig saldo op vorige jaren), doch voor de toe
komst dienen wij de bestaande inkomstenbronnen maximaal aan te
boren. Hiervoor vragen wij de medewerking van onze gehele
gemeentelijke bevolking.
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1

3.579

742
101
276

1.241

- 7.778
1.271
8.495

19.040
39

10.078
7.749

3.579

1.415
182
276

1.496

9.098
4.923
9.819

20.655
156

10.246
7.762

255

673
81

1.320
3.652
1.324
1.615
118

Het bestuur wenst U een goed en verantwoord beleid voor te
stellen. Het wil U de nodige en gewenste voorzieningen verschaf
fen om Edegem in alle opzichten optimaal leefbaar te maken.
Het bestuur wil voor U deze infrastructuur uitbouwen, zonder eni
gerlei belastingverhoging, dit is tegen de laagste belastingvoeten
uit het omliggende. (slechts 2%/ Belgische gemeenten heffen nog
deze minimale belastingen).
Doch de overheid wenst, zoals elke Edegemnaar, dat alle inwoners
de hun voorgestelde minimale belasting zouden betalen.
Zulks enerzijds uit eerlijkheid tegenover de medeinwoners en
anderzijds om gewoonweg mede te helpen onze belastingvoeten
zo lang mogelijk op dit lage peil te houden.
Te dien einde zal eerstdaags een enquêteformulier worden rond
gezonden met het verzoek de belastingen aan te kruisen die voor
U van toepassing zijn.

e. Opdat U nog beter zou zijn ingelicht over de uitgaven verricht in
onze gemeente, geven wij U in de hiernavolgende rubriek enkele
uitgavenpatronen weer, die vooral zijn opgevat als dienst voor
de bevolking (x 1000 Bf) :

Administratie 168
Politie en Veiligheid 13
Brandweer (1)
Volksontwikkeling
Onderwijs
Sociale Voorzorg
Verkeer en wegen
Talencursussen
(gehele cyclus)
Zwembad
Discotheek
Cultureel Centrum
Viering Edegem 800
Groenvoorziening
Recreatie en sport
(excl. lening en pers.)
Subsidies aan verenigingen 1.558 - 1.558
Huisvuilophaling 6.267
De lezer kan zelf oordelen waaraan sommige inkomsten van de ge
meente worden besteed en in welke mate. Vanzelfsprekend zijn ge
melde rubrieken niet zelfbedruipend, doch in vergelijking met andere
gemeenten blijven de netto uitgaven vrij laag en uiteraard binnen de
begrotingscijfers, zoals deze zijn goedgekeurd in gemeenteraad.
De geplande groei van onze socio-culturele infrastructuur zal trouwens
een verdere terugloop van de geciteerde cijfers in de hand werken,
met dien verstande dat anderzijds het cultureel patrimonium van de
gemeente verrijkt ten voordele van haar inwoners. Dat dit de opdracht
is van een gemeentebestuur, hoeft geen betoog. Wel dienen de net
touitgaven per kostendrager binnen de perken van het aanvaardbare
en het redelijke te blijven. De huidige gemeentelijke overheid is voor
bereid om deze uitdaging met gerust gemoed op te nemen.
Binnenkort zal Edegem haar eigen socio-culturele infrastructuur heb
ben en dit met minimale belastingheffing.
in die zin blijft de slogan « EDEGEM WAAR HET GOED EN GOED
KOOP IS OM WONEN » bewaarheid.
1) Wij werken met een eigen korps. Aansluiting bij de stad Antwerpen

zou een uitgave van 10 x meer betekenen. Wij vechten voor be
houd van de bestaande situatie, die ons ook een betere service
verleent.

1

1

1;
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GEMEENTERAADSZITTING VAN 1 AUGUSTUS 1974
Een politiereglement, waarbij aan het verkeer op de Doornstraat
voorrang wordt verleend t.o.v. de Drie Eikenstraat, wordt goedge
keurd.
Aan de Bestendige Deputatie wordt voorgesteld buurtweg nr 34
aan de Willem Herreynsstraat af te schaffen, en voetweg nr 8,
gelegen tussen Drie Eikenstraat en Terelststraat, gedeeltelijk af
te schaffen.
De collegebeslissing, houdende toewijzing van de aanleg van een
Robbedoesspeelplein in de wijk gelegen tussen Kontichstraat en
Boerenlegerstraat, mits de prijs van 146.604 fr., wordt bekrachtigd.
Goedkeuring wordt gehecht aan de aangepaste ontwerpen tot
uitbreiding van de gemeenteschool, Kontichstraat 21, en de ge
meentelijke stapelplaats, Zomerlei 37. Deze werken worden toe
gewezen aan de respectieve prijs van 20.135.831 fr . en
2.575.973 fr.
Goedkeuring wordt gehecht aan het aangepast ontwerp voor uit
voeren van riolerings- en wegenwerken in straat L, gelegen tus
sen Kerkplein en Donk. Deze werken worden toegewezen aan de
prijs van 7.655.247 fr .
Vereiste machtiging wordt aangevraagd om door gratis afstand
van de eigenaars volgende gronden te verkrijgen :
a) tussen Buizegemlei en Romeinse Put, zijnde ontworpen straat

« Grote Dries ».

b) tussen Buizegemlei, Grote Dries en Romeinse Put.
c) vallende in wegbedding Groot-Molenveld en Groot-Molenveld

West.
Vereiste machtiging wordt aangevraagd om gronden langsheen de
Drie Eikenstraat, tussen Prins Boudewijnlaan en W. Herreyns
straat, te verwerven voor openbaar nut aan de prijs van 3.358.369 fr.
Het aanleggen van riolering op de Wattiezplaats wordt toegewe
zen mits de prijs van 223.326 fr .

GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 SEPTEMBER 1974
Na goedkeuring van het lastenboek, plan en kostenraming t.b.v.
1.213.984 fr., wordt de oprichting van een refter achter het admini
stratief gebouw toegewezen. Deze refter is bestemd voor de ge
meenteschool.

- Trekt $2 van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 31 juli 1968, waarbij
bepaald wordt dat parken voor gewone begraving minstens 20
jaar zullen blijven bestaan, in, gelet op de wet van 20 juli 1971,
waarbij deze periode op 5 jaar wordt teruggebracht.
Wijziging wordt aangebracht aan het politiereglementT35 Bo
niverlei/Hovestraat, wat betreft het verkeer van fietsers.

- Ingevolge politiereglement wordt vastgesteld dat de motorvoer
tuigen, op de openbare parking aan de hoek Lourdeslaan/Hove
straat, dienen te stationeren in de stationeerruimten die met gele
strepen zijn afgebakend.

- De rekening djr. 1973 van de Commissie van Openbare Onder
stand wordt goedgekeurd op volgende bedragen :

gedane gedane saldo
ontvangsten uitgaven

Gewone dienst zonder 47.772.653 48.009.482 - 236.829
V dienst
Buitengewone dienst 10.870.771
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Dienst voor orde

Totaal
Verpleegtehuis V dienst

Algemeen totaal

9.431.456

68.074.880
25.881.155

93.956.035

9.012.932

58.774.264
35.004.862

93.779.126

418.524

9.300.616
9.123.707

176.909

ontvangsten 144.995.614
uitgaven 77.842.742

saldo 67.152.872
ontvangsten 73.244.615
uitgaven 51.231.455

saldo 22.013.160
ontvangsten 19.179.512
uitgaven 14.823.048

saldo 4.356.464
ontvangsten 237.419.741
uitgaven 143.897.245

saldo 93.522.496

61.622.363
209.276

61.831.639

Totalen

DVO

Buitengewone dienst

In rechten
Gewone dienst
Buitengewone dienst
Totaal

De begrotingswijziging nr. 1 gewone dienst 1974 van de Com
missie van Openbare Onderstand wordt goedgekeurd, en de
nieuwe totalen worden vastgesteld op 67.719.100 fr. in ontvangsten
en uitgaven
De begrotingswijziging nr. A buitengewone dienst 1974 van de
Commissie van Openbare Onderstand wordt goedgekeurd en de
nieuwe totalen vastgesteld op :

ontvangsten 5.671.336 fr .
uitgaven 5.639.167 fr.

boni 32.169 fr.
Akte wordt genomen van de begrotingswijziging van het verpleeg
tehuis van de Commissie van Openbare Onderstand, waarbij de
nieuwe totalen van de begroting 1974 worden gebracht op
38.528.170 fr . in ontvangsten en uitgaven
De begrotingswijziging nr. 1 gewone dienst wordt goedgekeurd,
waarbij de nieuwe totalen van de gemeentebegroting 1974 worden
gebracht op :

ontvangsten 132.038.260 fr .
uitgaven 131.352.118 fr.

De gemeenterekening djr. 1973 wordt goedgekeurd op volgende
bedragen:

In geld:
Gewone dienst

.i

boni 686.118 fr.
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De begrotingswijziging litt. A buitengewone dienst wordt goedge
keurd, en de nieuwe totalen van de buitengewone gemeentebe
groting 1974 worden gebracht op

ontvangsten 118.565.829 fr.
uitgaven 118.471.974 fr .

boni 93.835 fr.
In de gemeenteschool wordt een 14e klas opgericht, gelet op het
groot aantal leerlingen.
Het inschrijvingsgeld voor de cursussen vreemde talen, ingericht
in het gemeentelijk taallabo, wordt vastgesteld op 500 fr .

FEESTKALENDER november - december 1974
8-11-74: 20 u.- jaarlijkse herdenking der gefusilleerden van de oor

log 1914-1918 op Fort V.
9-11-74: Hengelmaatschappij Om ter Grootst - bal in zaal Elzenhof

- 21 u.
10-11-74: Belgica Edegem Sport - jaarlijks clubbal.
11-11-74: Herdenking Wapenstilstand.
17-11-74: Te Deum in de kerk O.L.V. van Lourdes te 10.45 u. ter ge

legenheid van het Naamfeest van Z.M. de Koning.
22-11-74: 20.30 u. - Kulturele Kring Edegem : optreden Gents mime

theater in school op Buizegem.
23-11-74 : Gymnastiekvereniging Jong Edegem - 9e sportbal in zaal

Elzenhof
Accordeonmaatschappij De Nachtegaal- concertavond
Pleintjeskwartier - koningsschieten
Hengelmaatschappij Om ter Grootst: 16 u. zaal De Hertog
- kampioenenhulde

30-11-74: Bal Olve
2-12-74: Pleintjeskwartier - open schieting.
5-12-74: Bond Gepensioneerden centrum - jaarlijks galafeest zaal

De Basiliek.
7-12-74: 21 u. BAL VAN DE BURGEMEESTER - zaal O.L.V. van Lour

descollege.
20.30 u. Clubfeest Biljartclub St. Jozef
Kinderfeest Fanfare St. Rosalia.

8-12-74: St. Niklaasfeest Biljartclub St. Jozef
St. Niklaasfeest Accordeonmaatschappij De Nachtegaal.

22-12-74 : Volksconcert Fanfare St. Rosalia.
30-12-74 : Pleintjeskwartier - open schieting.

DAGEN VAN BEZINNING - VERZOENING - VREDE - HERDENKING
8 november - 20 u.

Hulde aan de gefusilleerden van de oorlog 14-18 op het
Fort V.
Bijeenkomst van de deelnemers Kerkplein te 19.30 u.

11 november 
Herdenking van de wapenstilstand.
Te 10 u. plechtige eucharistieviering in de kerk O.L.V. van
Lourdes, Hovestraat.
Huldebetoon aan het monument der gesneuvelden op de
begraafplaats en aan de monumenten 14-18 en 40-45.

17 november -
Ter gelegenheid van het feest van de Dynastie :
Omstreeks 10.45 u. Te Deum en gebed voor de Koning in
de kerk O.L.V. van Lourdes (na eucharistieviering van 10 u.)
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Groeperingen die bloemen wensen neer te leggen tijdens het hulde
betoon van 8 of 11 november, worden vriendelijk verzocht dit voor
afgaandelijk, schriftelijk mede te delen aan het gemeentebestuur 
dienst secretariaat.

FEESTELIJKHEDEN MENEERKE VAN BUIZEGEM
UITSLAG BALLONWEDSTRIJD D.D. 24.4.74
Van de massa ballons die op 27.4.74 door de Edegemse jeugd werden
opgelaten in het teken van de viering van Meneerke van Buizegem,
bereikten er 81 een gekende bestemming.
Volgende deelnemers richtten hun ballonnetje het verst, en werden
als winnaars van deze wedstrijd uitverkoren :
Naam landingsplaats
- VAN DIJCK DOMINIQUE Ellemeet, Midden Schouwen (Zeeland

Holland)
Klaesen Marc Vlissingen
Van Dingenen Kris Herkingen Flakkee

- Janssens Veerle Zeedijk van Borsele
Bosiers Ann Zeedijk Stavenisse

- De Joncker Stefan Stavenisse
Verbraeken Inge Goes
Muyshondt Dirk Kloetinge bij Goes

De prijzen zullen kortelings in het bezit gesteld worden.
Hartelijk proficiat aan deze meisjes en jongens.

AKTIE 11.11.11.
Uw speciale aandacht willen we vragen voor de aktie 11.11.11. in
onze gemeente.
Zoals elk jaar zal op initiatief van het gemeentebestuur de aktie
11.11.11 worden georganiseerd. ret betreit hier de gekende jaar
lijkse aktie van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwer·
king (N.C.O.S.).
Het N.C.O.S. is een niet-gouvernementele organisatie die door infor
matieverspreiding meewerKt om het bewustzijn voor de ontwikke
lingsproblematiek aan te wakkeren, en door inzamelingen recht
streeks steun verleent aan de ontwikkelingsgebieden.
De opbrengst van Edegem zal dit jaar via het N.C.0.S. volledig ten
goede komen aan het Sahelgebied.
U weet dat het Sahelgebied door droogte werd getroffen, daarom
ook worden de ingezamelde gelden aangewend voor :
1) drinkwatervoorziening
2) herstellen van de veestapel
3) helpen bevolking op gebied van hygiëne en verbeteren van de

veeteeltmethoden.
Het programma van het N.C.O.S. wat betreft de Sahel is onderdeel
van het eerste gemeenschappelijk hulpprogramma van de Europese
landen. In 1973 werd twee miljoen dollar nuttig aangewend langs
niet-gouvernementele weg.
Dit jaar verloopt de aktie anders dan vorige jaren. Aan de inwoners
van de gemeente zal een briefomslag + kaart overhandigd worden.
De omslag is bedrukt met een tekst die een politieke stellingname in
houdt, die nader wordt verklaard in het krantje dat bijgevoegd is.
Wanneer U een bijdrage in de briefomslag steekt betekent dit dat U
deze stellingname steunt. De briefomslag met uw bijdrage wordt te
rug opgehaald, en wel van 1 tot en met 11 november.
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We doen een dringende oproep tot U om uw medewerking aan deze
aktie te verlenen gezien het groot belang voor de mensen in het
Sahelgebied die de hongerdood dreigt.
Al degenen die meer wensen te doen dan hun bijdrage in de brief
omslag te steken, geven hun naam en adres op aan het gemeente
secretariaat.

OPENBARE GEZONDHEID - LUCHT- EN WATERVERONTREINIGING
Tot opsporing en bestrijding van lucht- en waterverontreiniging werd
tussen het provinciebestuur en de stad Antwerpen, een overeenkomst
afgesloten waarbij het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, zal instaan
bij waterbevuiling voor het nemen van de stalen water, en het Stedelijk
Centrum de opsporingen zullen verrichten van de luchtverontreini
gingen.
Deze overeenkomst voorziet dat de burgemeesters een onderzoek
kunnen uitlokken, op grond van feiten of vaststellingen die hen be
kend zijn of hen door inwoners ter kennis worden gebracht.
Vallen buiten de toepassing van bedoelde overeenkomst, de staal
nemingen aangevraagd door particulieren.
De inwoners dienen derhalve de eventuele klachten te richten aan
het Gemeentebestuur, die over de gegrondheid ervan zal oordelen
en de vraag, op de daarvoor bestemde formulieren, verder zal over
maken aan de betrokken instantie.
Een spoedprocedure wordt voorzien bij luchtverontreiniging wanneer
op eenzelfde tijdstip ons vele klachten vanwege de bevolking zouden
bereiken.
Gelieve hiervoor rechtstreeks de politie Edegem op te bellen op het
nummer 57.03.55 of bij dringende hulp 906.

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE MILITIEPLICHTIGEN
LICHTING 1975
De nieuwe wet van 30 juli 1974, verschenen in het Staatsblad van 5
oktober 1974, vermeldt voor de dienstplichtigen van de lichting 1975
belangrijke wijzigingen inzake vrijlating van dienst in vredestijd, wan
neer broederdienst(en) in aanmerking komen.
Kunnen thans vrijlating bekomen :
1. Ingevolge art. 12 par. 1-5°:

de ingeschrevene van wie twee broeders of zusters een werkelijke
dienst hebben volbracht (zonder andere voorwaarden).

N.B. Wordt ook aangezien als een broederdienst het feit dat de vader,
moeder, broeder of zuster van de dienstplichtige :
a) als militair of verzetslid gedood werd tijdens de krijgsverrichtingen
of gestorven is ingevolge verwondingen veroorzaakt door de vijand,
dan wel ingevolge ziekte opgedaan of verergerd wegens de militaire
dienst tijdens de oorlog of in het verzet;
b) als krijgsgevangene, politieke gevangene of gedeporteerde, ge
storven zijn tijdens of ingevolge hun internering of hun deportatie;
c) wegens hun vaderlandslievende houding door partijgangers of
handlangers van de vijand werden vermoord;
d) door de vijand werden terechtgesteld;
e) als politieke gevangene een gevangenschap van minstens zes
maanden hebben ondergaan.
2. Ingevolge art. 12-par.1-5°bis :

A. waarvan het gezin ten minste één lid telt dat voor het vaderland
gestorven is als militair, verzetslid, krijgsgevangene, politiek
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gevangene, gedeporteerde of naar aanleiding van zijn vader
landslievende houding;
waarvan het gezin ten minste één lid telt dat gestorven is als
militair in werkelijke dienst.

B. die één broederdienst kunnen inroepen en bovendien tot een
gezin behoren waarvan :
a) ten minste een lid de hoedanigheid van verzetslid, krijgs
gevangene, politiek gevangene of gedeporteerde bezit;
b) ten minste een zoon of dochter heeft deelgenomen aan een
veldtocht van het Belgisch Leger of van de Weermacht;
c) ten minste zes kinderen in leven zijn (een officieel erkend
minder-valied kind + 66% telt hier voor twee)
en voor zover het samengevoegd inkomen van moeder of vader
of van de personen die daarmede worden gelijkgesteld het
bedrag van 141.000 fr. verhoogd met 32.250 fr. per persoon ten
laste niet overtreft.

Aanvragen voor deze vrijlatingen moeten per aangetekende brief ge
richt worden aan de Provinciegouverneurs van de militiewoonplaats
Dienstplichtigen van de lichting 1975 die twee broederdiensten kun
nen doen gelden vóór 5 januari 1975.
De andere dienstplichtigen van de lichting 1975, vermeld onder Nr 2
vóór 15 januari 1975.

19 u. 00
18 u. 00
19 u. 00
17 u. 00
19 u. 00
12 u. 30
17 u. 30
13 u. 00

17 u. 00
17 u. 00
13 u. 30
16 u. 00 
17 u. 00 -
9 u. 00 

13 u. 30 
9 u. 00 Zo

GEMEENTELIJK INSTRUCTIEZWEMBAD EDEGEM
Het gemeentelijk instructiebad is toegankelijk voor het publiek :
1. Tijdens de schoolperiode :

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

2. Wanneer de schooljeugd verlof heeft :
Ma 9 u. 00- 19 u. 00
Di 9 u. 00 - 18 u. 00
Wo 9 u. 00- 19 u. 00
Do 9 u. 00- 17 u. 00
Vr 9 u. 00 19 u. 00
Za 9 u. 00 - 17 u. 00
Zo 9 u. 00- 13 u. 00

Zwemlessen :
Kinderen:

Di 18 u. 00 - 19 u. 00
Do 17 u. 00 - 18 u. 00

Volwassenen :
Ma 19 u. 00 - 20 u. 00
Di 19 u. 00 - 20 u. 00

Inschrijvingen : dagelijks aan de kassa of telefonisch onder het num
mer 57.03.54.
Op algemeen verzoek zal er weldra gestart worden met een cursus
zwemmen voor gevorderden d.w.z. aan al diegenen die reeds kunnen
zwemmen (minimum 25 m.) zal de techniek van rugslag, crawl en
eventueel dolfijn aangeleerd worden.
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Inschrijvingen : dagelijks aan de kassa of telefonisch onder het num
mer 57.03.54.
In het teken van SPORT + « TRIMAKTIE - ZWEMMEN »
Ingericht door de Nederlandse Raad van de Belgische Bond van
Zweminrichtingen onder de auspiciën van het Ministerie van Neder
landse Cultuur.
Opgave : bij elk bezoek aan het zwembad minimum 100 en maximum

500 m. afleggen.
Jongens en meisjes onder 10 jaar : maximum 250 m.

Deze « trim »-aktiviteit is gunstig voor de gezondheid.
Het is een probaat middel tegen cholesterol en stramheid, dus tegen
veroudering.
Beloning: een kenteken voor 3.000 m., 5.000 m., 10.000 m. of 25.000
m. zwemmen.
Controle-kaarten zijn te verkrijgen aan de kassa van Uw zwembad.
Op deze kaarten wordt de gezwommen afstand per keer aangetekend.
Na het zwemmen van minimum 3.000 m., de ingevulde kaart afgeven
aan de kassa van Uw zwembad samen met het bedrag van 30 fr.
voor het kenteken. De directie van Uw zwembad zorgt voor de uitrei
king van de kentekens.
In ons gemeentelijk instructiezwembad zijn reeds 150 controlekaarten
genoteerd. Wij hopen dat dit aantal nog zal verhogen. Wij wensen U
alvast een sportieve aktiviteit.

CAMPAGNE VOOR WEGVEILIGHEID
Thema : De Derde Leeftijd
De bejaarde voetgangers, fietsers en bromfietsers zijn als wegge
bruikers zeer kwetsbaar. Zij nemen een belangrijke plaats in bij de
categoriën van weggebruikers, die betrokken worden bij verkeers
ongevallen.
Niet alleen op de politiediensten maar ook op de medeburgers wordt
beroep gedaan een helpende hand uit te steken, wanneer bejaarde
personen moeilijkheden ondervinden om een weg over te steken.
Er zal streng toezicht worden gehouden op bestuurders van voertui
gen die in het verkeer geen rekening houden met de rechten van de
bejaarden. In voorkomend geval dient de bejaarde op genuanceerde
wijze herinnerd aan zijn verplichtingen als weggebruiker.
Practische wenken :
Geval 1 : De bus staat stil langs een rijwielpad. De fietser rijdt op

het rijwielpad (plaats die speciaal voor hem is voorbehou
den).

Vraag : Mag de fietser doorrijden ? Moeten de voetgangers hem de
doorgang vrij laten ?

Oplossing : De fietser moet stoppen om het in- en uitstappen van de
reizigers mogelijk te maken.

Geval 2 : Politieagent stelt richting open voor een wagen. Een voet
ganger is de rijbaan aan het oversteken...

Vraag : Wie mag door ?
Oplossing : De voetganger was aan het oversteken wanneer de agent

het verkeer in zijn richting sloot.
De bestuurder moet voetganger toelaten ongehinderd de
rijbaan te dwarsen.

Geval 3 : Oversteekplaats voor voetgangers ?
Vraag : Welke verplichtingen heeft de bestuurder die deze oversteek

plaats nadert ?
Oplossing : De oversteekplaatsen steeds naderen tegen matige snel

heid. Zo nodig stoppen.
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Geval 4 : Voetganger staat op het punt oversteekplaats op te gaan.
Vraag : Moet de bestuurder hem laten voorgaan ? Heeft de voetgan

ger wettelijk voorrang op de oversteekplaatsen ?
Oplossing : De voetganger mag de oversteekplaats slechts opgaan

wanneer hij, rekening houdend met snelheid, en afstand
waarop de bestuurder zich bevindt, geen gevaar biedt. In
dit laatste geval mag de voetganger de oversteekplaats
zeker niet opgaan.

Geval 5 : Bestuurders A en B naderen een oversteekplaats.
Vraag : Zal A wagen van B mogen inhalen op de oversteekplaats ?
Oplossing : Wanneer er geen voetgangers op de oversteekplaats zijn

mag A inhalen.

BRADVOORKOMING
U kunt brand en de uitbreiding van een eventuele brand voorkomen
door enkele eenvoudige regels na te leven. Maar U schept brandge
vaar indien U :

boodschappen gaat doen, terwijl voedsel in de kook staat. Uw
keuken kan uitgebrand zijn als u terugkeert.
rookt in bed,
lucifers in het bereik van uw kinderen legt,
de schoorsteen niet regelmatig laat vegen,
UW zolder overlast met werktuigen, papier, kartonnen dozen en an
dere brandbare voorwerpen,
UW elektriciteitsinstallatie overbelast of overlaat aan knutselaars,
LUW elektrische apparaten niet uitschakelt na gebruik of vooraleer
U, zij het voor korte tijd, weggaat,
ontvlambare vloeistoffen of gas in flessen op onvoorzichtige wijze
hanteert,
een sigaret onachtzaam wegwerpt in droog gras of een bos.

ELEKTRICITEIT : Talrijke branden vinden hun oorsprong in de elektri
citeit, vooral door kortsluiting.
DAAROM : Doe geen beroep op knutselaars om een elektrische

installatie in orde te brengen of na te zien.
Laat de versleten elektrische draden door nieuwe ver
vangen.
Maak de draden nooit vast met nagels.
Laat de losstaande stopkontakten vervangen .
Het verdelingsbord mag niet overbelast worden.
Ga, vooraleer U een elektrisch apparaat aankoopt, na
of de elektrische installatie krachtig genoeg is.
Schakel de elektrische apparaten na gebruik, onmid
dellijk uit.

Bij branden in elektrische toestellen of elektrische geleidingen :
De stroom uitschakelen.
Het gebruik van water is zeer gevaarlijk en kan zelfs
de dood veroorzaken zolang de elektrische stroom
niet uitgeschakeld is.

- Na het uitschakelen het brandende voorwerp met wa
ter blussen.
Kan de stroom niet afgesneden worden, dan poge
men de brand met droog zand of met koude as te
doven. Rechtstreeks kontakt vermijden 1

Inrichters van bals, tentoonstellingen of andere manifestaties, welke
een brandwacht verlangen, dienen zulks drie weken op voorhand
aan te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen.
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Feestzalen waar bals of filmvoorstellingen worden ingericht moeten
voldoen aan de eisen van een veilige installatie, t.w. kwa electriciteit,
voldoende naar buiten draaiende deuren aan de uitgangen, blusma
terialen en -toestellen. Eveneens dient een noodverlichting aanwezig
te zijn.
Wij wensen hier zeer bijzondere aandacht te vragen voor de verant
woordelijkheid ingeval van ramp !

GEVONDEN VOORWERPEN
Volgende voorwerpen werden gevonden en kunnen door de eigenaars
afgehaald worden op het politiecommissariaat van Edegem :

regenscherm
gouden trouwring + armband

VERLOREN VOORWERPEN
Van volgende voorwerpen werd bij de politie van Edegem het verlies
gemeld:

geldbeugel met 2.000 fr. en E.K.
bankkaart + E.K.

- zwart lederen handtas met circa 12.000 fr .
E.K. + 30.000 fr.
polsuurwerk Pontiac

- E.K. + 2.000 fr.
E.K. + 1.500 fr.
trouwboekje
brieventas met E.K. en 450 fr.
damesuurwerk Pontiac
E.K. met rijbewijs + 1.500 fr.
brieventas met E.K. 3.500 fr.
brieventas met E.K. + 680 fr.
groene jongensfiets

De vinders ervan worden uitgenodigd deze voorwerpen terug te be
zorgen aan de politie voor overhandiging aan de respectievelijke
eigenaars.

HUWELIJKSJUBILEA
De Burgemeester en de Schepen van Sociale Zaken hebben onder
staande feestelingen bezocht, de gelukwensen van Zijne Majesteit
de Koning en de gemeenteraad overgemaakt, en hen een gemeente
lijk geschenk overhandigd.
DIAMANTEN BRUILOFT
11 juli Veroeveren Eduard - Boon Maria,

Eugenio Pacellilaan 53
GOUDEN BRUILOFTEN
3 juli Mols Alfons - Heremans Maria,

Mechelsesteenweg 402
26 juli Van de Wouwer Julius - De Mauw Magdalena,

Ter Voortlaan 72
16 augustus Waterschoot Victor - Pots Joanna,

Adrien de Gerlachestraat 9
23 augustus Ketels Victor - Vertommen Helena

Hazeschransstraat 46
15 september Vanderleenen Albert - Vlaminck Leontine

Smolders Blockstraat 22
Nogmaals hartelijk gefeliciteerd 1
Familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het ge·
meentebestuur, dienst secretariaat, ongeveer één maand vóór de
viering in te lichten.
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Bal van de Burgemeester
HET INRICHTEND KOMITEE VAN HET BAL VAN DE BURGEMEESTER

onder het ere-voorzitterschap van
LEO TINDEMANS, EERSTE MINISTER

JAN VAN DEN KERKHOF, WD. BURGEMEESTER

nodigt U vriendelijk uit op het jaarlijks

GEMEENSCHAPSFEEST

IN DE ZALEN VAN HET O.-L.-V.-VAN-LOURDESCOLLEGE teEDEGEM
ROMBAUT KELDERMANSSTRAAT

op ZATERDAG 7 DECEMBER 1974 TE 21u.00
(DEUREN 20u.30)

Waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan de socio-kul
turele werken van de gemeente.

Toegangskaarten zijn te bekomen op
het Gemeentelijk Sekretariaat

de Gemeentelijke Ontvangerij
Kontichstraat 19
Edegem

of bij de ingang de dag zelf.

Toegangsprijs : 80 F
130 F (voorbehouden plaatsen)

Orkest : Theo Mertens in de grote aula.

Bodega : Hammondorgel Verboven.

Koffiebar e.a.
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WETTIGINGEN VAN HANDTEKENINGEN
WOONSTVERANDERINGEN
IDENTITEITSKAARTEN

Men vergete niet dat bij wettiging van een handtekening, de persoon
wiens handtekening moet gewettigd worden, zich zelf niet hoeft aan
te biede_n op de Bevolkingsdienst, Administratief Gebouw, Kontich
straat 19, maar dat minstens de IDENTITEITSKAART (van de persoon
waarvan de handtekening moet gewettigd worden) dient voorgelegd.
Evenzo is de identiteitskaart vereist voor elke wijziging die erop moet
aangebracht worden, zoals woonstverandering, wijziging in de bur
gerlijke stand, beroepsverandering, enz...
Deze noodzaak de identiteitskaart voor te leggen, kan als geldige
verontschuldiging dienen indien toevalligerwijze diezelfde dag de
identiteitskaart zou moeten getoond worden aan andere openbare
autoriteiten.

SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE
aan moeders van minder-validen
Bij een gemeenteraadsbesluit van 6 juni 1974 wordt aan de moeder
of de persoon die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt
van een zwaar psychisch of mentaal gehandicapt kind (minimum 66%
invaliditeit), dat niet geplaatst is in een instelling, met ingang van 1
januari 1974 een jaarlijkse toelage toegekend van 6.000 fr. als tussen
komst in de bijzondere zorgen die het kind vereist.
- Als tussenkomst in de bijzondere zorgen, wordt eveneens aan de
moeder (of de persoon die haar vervangt) met ingang van 1 januari
1974 een toelage van 1.500 fr. per jaar verleend, voor het zwaar phy
sisch of mentaal gehandicapt kind (minimum 66%/ invaliditeit) dat
hetzij school bezoekt, hetzij geplaatst is in een instelling en dat min
stens 50 0/o van de verlofperiode in familieverband doorbrengt.

De toelage wordt globaal per jaar toegekend vanaf het ogenblik
dat de verhoogde kinderbijslag wordt uitgekeerd en de uitbetaling
wordt stopgezet op het einde van het kalenderjaar waarin het kind de
leeftijd van 25 jaar bereikt.
- Om de toelage te kunnen genieten dient als bewijs het laatste
strookje van de uitbetaling van de verhoogde kinderbijslag voorge
legd, dat gevoegd wordt bij het aanvraagformulier en voor advies
overgemaakt aan de maatschappelijke assistente.
De aanvragen voor het bekomen van de sociaal-pedagogische toe

lage moeten uiterlijk op 31 december van dit jaar ingediend worden
bij het College van Burgemeester en Schepenen. Gelieve onderstaan
de strook te gebruiken teneinde een aanvraagformulier te bekomen.
Aan de Dienst Bevolking - Administratief Gebouw, Kontichstraat 19
2520 EDEGEM

Naam, Voornaam

Adres

verlangt een aanvraagformulier te bekomen in verband met de so
ciaal-pedagogische toelage voor minder-validen.
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EDEGEM

lnlichtigingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr 31 - januari 1975

NIEUWJAAR 1975

Aan de drempel van dit nieuwe jaar wensen wij aan al onze mede
burgers een voorspoedig nieuwjaar. Voor ons bestuur was het een
dagelijkse zorg, maar vooral een vreugde te mogen leven en werken
voor de gemeenschap : EDEGEM.
Vreugde en droefheid, voorspoed en tegenslag, nieuw leven in onze
jonge gezinnen, familiefeesten, huwelijken, jubilarissen en soms ook
ziekte of erger, heeft iedere persoon, familie of vriendengroep erva
ren. In de mate van onze mogelijkheden hebben wij getracht met u
mede te leven, zowel in vreugde als in tegenslag en verdriet.
Het was ons een plicht te zorgen dat onze gemeentenaren op alle
gebied werden verzorgd, dat, voor zover het ons mogelijk was, de
veiligheid, gezondheid en het milieu werden beschermd, en dat op
financieel gebied onze planning voor een zuinig beheer werd voort
gezet.
Wij hebben aandacht gehad voor ieder in het bijzonder en voor de
ganse gemeenschap. Indien soms een individueel geval is moeten
wijken voor een algemeen verantwoord belang, hebben wij getracht
gebeurlijke hinder tot het minimum te beperken.
Het afgelopen jaar 1974 betekende voor ons een periode van lang
zaam afhandelen van dossiers bij de hogere overheid, van nieuwe
ontwerpen, hoopvolle ervaring bij het begin en beëindiging van som
mige werken, die in de nabije toekomst tot goede resultaten voor de
Edegemse bevolking zullen leiden.
Met de nieuwjaarswensen van 1974 drukten wij de hoop uit dat voor
onze bewoners van de Wilrijkstraat een goede oplossing zou kunnen
gevonden worden tegen de dreigende onteigening.
Met genoegen delen wij in de vreugde van deze bewoners, nu de
verzekering gegeven is dat de nevenbedrijven en invalsweg voor de
U.I.A. wegvallen. Dit resultaat werd bereikt dank zij de inspanning
van velen, die bezorgd waren voor hun medemensen.
Het jaar 1975 zal, zoals ook in de 10 vorige jaren van ons bestuur,
geen rustpunt betekenen. Wij beschouwen het als een eer op dezelfde
rusteloze manier voort te ijveren voor uw aller welzijn, jong en oud,
zonder onderscheid van mening, met respekt voor ieders overtuiging.
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In die geest zullen mijn collega's schepenen, Mevr. L. Aerts-Lietaer,
en de heren Rumes en Bonjean, evenals ikzelf, samen met de ge
meenteraadsleden die onze projekten steunen in de gemeenteraad,
zich inzetten voor u, voor ons mooi Edegem.
Tot slot dank aan de velen die ons in het voorbije jaar hebben gehol
pen door medewerking aan de vele projekten en initiatieven, ons
raad hebben gegeven, opmerkingen hebben gemaakt, en soms ook
wel eens hun instemming hebben betuigd met het aanmoedigend
« klopje op de schouder ».
Voor dit alles, proficiat en dank !
Kom, laat ons samen ijveren voor een gelukkige gemeenschap in
1975 !
Hartelijke wensen !

J. van den Kerkhof,
Wn. Burgemeester

GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 OKTOBER 1974

- In verband met het bouwen van verzamelriolen en twee zuiverings
stations in het bekken van de Grote Struisbeek en haar boven
lopen, wordt goedkeuring verleend aan de bijakte van de overeen
komst met het studiebureau De Koninckx, waarbij voormeld studie
bureau tevens gelast wordt met de betonstudie.
In de Jan Verbertlei wordt een perceeltje gemeentegrond verkocht
aan de N.V. Ebes, voor oprichting van een hoogspanningskabine.
Vereiste machtiging wordt aangevraagd tot het verkrijgen door
gratis afstand van een perceel grond langsheen de Romeinse Put,
nodig voor ontworpen wegenis- en rioleringswerken.
Vereiste machtiging wordt aangevraagd tot aankoop voor open
baar nut van de scheidsmuur tussen de woning Kontichstraat 13
en de in opbouw zijnde uitbreiding van het politiebureel.
- Het aannemingskontrakt afgesloten met de firma Dethoor van

Brasschaat, voor het onderhouden van beplantingen en grasper
ken, pleintjes en begraafplaats, wordt voor 1 jaar verlengd.
Voorlopige goedkeuring wordt gehecht aan het gewijzigd onteige
ningsplan voor gronden gelegen tussen Hagedoornlei, Lentelei,
Zomerlei en Herfstlei, nodig voor uitbreiding gemeentelijke maga
zijnen.
- In verband met de aankoop van de woningen Paulus Pletinckx

straat 2/4, wordt een vergoeding voor huurderving vastgesteld.
- Goedkeuring wordt gehecht aan het definitief ontwerp, bestaande

uit plans, lastenboek en raming, voor oprichting zwembad.
Goedkeuring wordt gehecht aan de aanbesteding van de C.O.O.
tot uitrusting van het administratief centrum met thermische en
elektrische installatie.
Akte wordt genomen van de beslissing van de C.O.O., houdende
toewijzing van de levering van een afvalverbrandingsoven.
Voorlopige goedkeuring wordt gehecht aan het bijvoegsel bij het
rooi- en onteigeningsplan voor de Oude Godstraat, voor de hoek
Oude Godstraat/Paulus Pletinckxstraat.
- De oprichting van 4 prefab klaslokalen voor de gemeenteschool,

aan de prijs van 2.589.620 fr., wordt toegewezen.
Vereiste machtiging wordt aangevraagd tot aankoop van een reeks
achtergronden in de Boerenlegerstraat, ter uitbreiding van de
gemeenteschool.
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GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 1974
- De Collegebeslissing houdende aankoop van een nieuwe politie

wagen Ford 1600 wordt bekrachtigd.
- Ten behoeve van de gebruikers van het rijwielpad op de Boni

verlei, tussen Leopold 111 lei en Hovestraat, wordt een verkeers
licht bijgeplaatst aan de vroegere afrit aan de Hovestraat.
- De bitumenverrekening van de pvba Albaco te Aartselaar, t.b.v.

120.203 fr., voor overlagingswerken in verschillende straten, wordt
goedgekeurd.
- Vereiste machtiging wordt aangevraagd tot aankoop van een ach

tergrond van de Boerenlegerstraat, tot uitbreiding gemeente
school.
- Enkele administratieve punten, waaronder de begrotingswijzigin

gen van de C.O.O. en de gemeente, worden afgehandeld.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 5 DECEMBER 1974
- De verhoging van de vergoedingen voor voorhuwelijkssparen als

mede van de gemeentelijke geboortepremies wordt goedgekeurd.
- Een reglement wordt goedgekeurd, houdende :

1. toekenning van een vergoeding aan de beschermde werkplaat
sen die minder-validen, ingeschreven in de bevolkingsregisters
van de gemeente Edegem, tewerkstellen ;

2. tussenkomst in de vervoerkosten van de minder-validen van
en naar de beschermde werkplaats.

- Aan de firma Reding van Luxemburg wordt opdracht gegeven de
nog te leveren brandweerwagen te voorzien van een zijdelings
geplaatste kommandozetel en antenneaansluiting.
- Voor de gemeenteschool wordt een occasie autobus Fiat 304 

50 pl. aangekocht aan de prijs van 250.000 fr.
- Het onteigeningsplan voor de hoek Oude Godstraat-Paulus Ple

tinckxstraat wordt bepaald goedgekeurd.
- Vereiste machtiging wordt aangevraagd tot verwerving voor open

baar nut van gronden gelegen langsheen de Drie Eikenstraat,
tussen Prins Boudewijnlaan en Willem Herreynsstraat, aan de prijs
van 345.643 fr.
- Van de S.V. Cova worden gronden, met een uitgestrektheid van

23.535 m2, en gelegen langsheen de Prins Boudewijnlaan, aange
kocht, voor de aanleg van sportterreinen.
- De gemeentebelastingen 1975 worden zonder wijziging of verho

ging vastgesteld op dezelfde basis als vorige jaren.
- De begroting van de C.O.O. djr. 1975 wordt goedgekeurd op vol

gende bedragen :
Gewone Dienst

Buitengewone Dienst

Dienst voor Order

ontvangsten
uitgaven
overschot
ontvangsten
uitgaven
overschot
ontvangsten
uitgaven
overschot

89.609.843 fr.
89.609.843 fr.

0
5.148.750 fr.
3.392.706 fr.
1.756.044 fr.
9.751.000 fr.
9.751.000 fr.

0
Verpleegtehuis (V.D.) ontvangsten 56.489.750 fr.

uitgaven 56.489.750 fr.
Het gemeentelijk aandeel in de gewone dienst van de C.O.O. bedraagt
15.335.166 fr.
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- De Gemeentebegroting 1975 wordt goedgekeurd op volgende to
talen:
Gewone ontvangsten eigen dienstjaar

vorige dienstjaren

Gewone uitgaven eigen dienstjaar
vorige dienstjaren

Saldo gewone dienst : 783.068 fr.
Buitengewone ontvangsten
buitengewone uitgaven

saldo buitengewone dienst

44.956.790
44.930.000

26.790

101.764.275
36.778.283

138.542.558
133.008.365
4.751.125

137.759.490

GEMEENTELIJKE GEBOORTEPREMIE

In de gemeenteraad van 5 december 1974 werd, op voorstel van het
Schepencollege en in overleg met de gemeentelijke gezinsraad, met
algemeenheid van stemmen beslist de geboortepremies te verhogen.

Vanaf januari 1975 zullen de volgende premies worden uitbetaald:
800 fr. bij de geboorte van een eerste kindje

1.000 fr. voor het 2de
1.200 fr. voor het 3de of volgende.
Het verzoek tot uitbetaling van hogergenoemde premie moet aan het
gemeentebestuur worden toegezonden, binnen de twee maanden na
de geboorte.

MINDER-VALIDEN

Beschermde werkplaatsen
Een subsidie wordt uitbetaald aan de beschermde werkplaatsen die
mensen van onze gemeente tewerkstellen.
Vanaf 1 januari 1975 wordt deze subsidie verhoogd van 500 fr. naar
750 fr. per maand en per persoon die tewerkgesteld wordt in de
beschutte werkplaats.
De bedragen waar de werkplaats recht op heeft uit hoofde van deze
beslissing worden rechtstreeks aan hen uitbetaald.
Tussenkomst In de vervoerkosten
Daar de gemeente Edegem zelf over geen beschutte werkplaats
beschikt en het voor verschillende minder-validen niet mogelijk is
om met het openbaar vervoer naar hun beschutte werkplaats te rijden,
werd er beslist een tussenkomst in de vervoerkosten uit te betalen.
Deze tussenkomst bedraagt maximum 50 %h van de kosten voor het
vervoer van en naar de beschutte werkplaats, en mits deze vervoer
dienst erkend wordt door het Schepencollege.
Bijkomende informatie kan gevraagd worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
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Mededeling vanwege het gemeentelijk Coördinatiecomitee
voor minder-validen

Het coördinatiecomitee kwam onder voorzitterschap van Mevr. Aerts
Lietaer, schepen, voor een tweede maal samen op 30 oktober 1974.
Op initiatief van het comitee werd reeds een documentatie samen
gesteld over verschillende onderwerpen in verband met de minder
validen. Personen die meer inlichtingen wensen over deze onderwer
pen kunnen zich wenden tot dhr Scheepers, Bevolkingsdienst,
Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, van 9 tot 12 uur, of bij de
sociale assistente op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur, zelfde
adres op de eerste verdieping.
Inlichtingen over : tegemoetkomingen aan minder-validen vanwege
het Ministerie van Sociale Voorzorg - verhoogde kinderbijslag - het
Rijksfonds voor sociale reclassering voor minder-validen - de sociaal
pedagogische toelage aan moeders van minder-validen - vrijstelling
van Radio- en TV-taksen - de provinciale tegemoetkoming inzake
telefoonkosten - vrijstelling en/of vermindering van BTW op personen
wagens - de stationeerkaart - verminderde spoortarieven - het fonds
voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten -
voordelen inzake bouwen en woningsanering - lijsten van inrichtingen
voor buitengewoon onderwijs en beschutte werkplaatsen - de staat
van verlengde minderjarigheid - de familiale verzekering en het ge
handicapte kind - adressen van consultatiebureaus voor gehandicap
ten, behandelingscentra of diensten, centra voor logopedie, vereni
gingen, sportverenigingen.
Oh onze werking zo volledig mogelijk uit te bouwen verzoeken wij
alle personen die in een of andere organisatie voor gehandicapten
een verantwoordelijke plaats hebben, hun medewerking te verlenen
aan hogervermeld comité.
Ook de minder-validen zelf en/of hun familieleden worden graag als
medewerkers verwacht.
Gelieve uw naam, adres, funktie of hoedanigheid mede te delen aan
Mevr. L. Aerts-Lietaer, schepen, Administratief gebouw, Kontichstraat
19, 2520 Edegem.

Inlichtingen over v.z.w. Monnikenheide
Monnikenheide is een kort-verblijf-centrum waar 35 mentaal gehan
dicapte kinderen en volwassenen tijdelijk kunnen verblijven, d.w.z.
vanaf een minimum periode van 14 dagen tot maximum 3 maanden
per jaar (eventueel te spreiden over verschillende periodes).
Deelname in de verblijfskosten : 2/3 van het kindergeld.
Bedoeling:
de ouders uit de nood helpen bij ziekte of andere moeilijkheden

een ontspannen vakantie gunnen
het kind en de volwassene een vakantieperiode bieden met kans tot
verdere ontplooiing door :

verandering van milieu
kontakt met anderen
een aangepaste en blijvende begeleiding

Verdere inlichtingen : « Monnikenheide », Kasteeldreef 3
2153 ZOERSEL - tel, 12.18.18
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OPENBAAR VERVOER IN ONZE GEMEENTE

Nadat sedert jaren onderhandelingen met de diensten voor openbaar
vervoer geen resultaten konden bekomen worden, werd nu eindelijk
in principe een mogelijk goede oplossing bereikt.
Uit besprekingen tussen een afvaardiging van het Schepencollege en
MIVA, werd een trajekt vooropgesteld dat aan de wensen van MIVA,
maar vooral aan die van Edegem, tegemoet kan komen.
De lijn 32 van MIVA, die nu de Prins Boudewijnlaan volgt tot aan het
kruispunt met de Drie Eikenstraat, zou kunnen doorgetrokken worden
tot Buizegem.
De eerste vraag van MIVA betrof een verleggen van de buslijn in de
wijk van Molenveld.
Na voor en tegen, en nadat we onze wensen voor uitbreiding naar
Buizegem hadden verdedigd, was MIVA bereid het volgende trajekt
aan te nemen en voor te stellen aan de beheerraad en ondernemings
raad: '
De buslijn zou, vanaf de eerste rit tot 7 uur 's morgens, het gewone
trajekt volgen op de Prins Boudewijnlaan, langs de Drie Eikenstraat,
gemeenteplein, Kontichstraat, Posdijk, Buizegemlei tot eindpunt St.
Goriksplein, met dezelfde terugweg.
Hierop wordt afgeweken tijdens de periode van 7 uur tot 19 uur.
Tijdens deze periode zou de buslijn omgelegd worden van de Boude
wijnlaan, in de wijk Molenveld, langs de Hazeschransstraat, Elsen
borghlaan, Ter Borchtlaan, Drie Eikenstraat, de Prins Boudewijnlaan
oversteken, en dan langs het gemeentehuis de weg volgen zoals eerst
aangegeven, naar het St. Goriksplein op Buizegem.
Tussen 7 uur en 19 uur zelfde terugweg, met dit verschil dat men,
om veiligheidsredenen, terug op de Prins Boudewijnlaan komt langs
de verkeerslichten aan de Ing. Haesaertslaan, in plaats van via de
Hazeschransstraat.
Waarom nu van 7 tot 19 uur alleen langs de wijk Molenveld? Zoals
MIVA meenden we dat het reizigersaantal minder zou zijn na 19 uur,
en wij wensten tevens vooral na 19 uur 's avonds een maximum aan
rust te bewaren in deze wijk.
Hiermede is nog niet alles in kannen en kruiken. Vele details moeten
nog besproken worden, en toelating van het Ministerie van Verkeers
wezen bekomen. Verkeersregelingen moeten aangepast worden, stop
plaatsen voorgesteld en veiligheidsmaatregelen voorzien.
Wij vinden het echter de moeite waard om het experiment te wagen,
en daarom hebben wij in principe aanvaard deze enige gelegenheid
om alle wijken van openbaar vervoer te voorzien te baat te nemen.
Wij vragen het vertrouwen en begrip van onze medeburgers die in
kontakt zullen komen met het trajekt, om dit experiment de kans te
geven die het verdient, de gemeenschap ten bate.
Het schepencollege en MIVA zullen waken over alle facetten van het
nieuwe trajekt, opdat wij met een minimum aan stoornis een maximum
aan dienstverlening zouden kunnen verwezenlijken.
Wij rekenen op begrip en medewerking van onze bevolking, en dan
ken hen hiervoor bij voorbaat.
Het zal ons een plicht zijn u van de verdere afhandeling van deze
zaak op de hoogte te houden.
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VERKEERSVEILIGHEID

1e THEMA

Het Verkeer In de Winter
Het verkeer in de winter vereist uitzonderlijke voorzorgsmaatregelen,
rekening houdend met de vroege duisternis, de veelvuldige regen,
sneeuw en ijzelvorming op de weg.

Volgende punten worden de weggebruikers nadrukkelijk in herinne
ring gebracht :

Remmen
Draag er zorg voor dat de remmen van uw voertuig regelmatig nage
keken en uitgetest worden :

70 % werking der remmen is zeer doelmatig,
60 % werking der remmen is voldoende,
40 à 30 % werking der remmen zijn onvoldoende.

Enkele cijfers : remmen 70 % 50 % 30 %
snelheid 20 km/u 2 m. 3 m. 5 m.

50 km/u 14 m. 20 m. 33 m.
70 km/u 28 m. 38 m. 64 m.
80 km/u 36 m. 50 m. 84 m.

100 km/u 56 m. 79 m. 131 m.
120 km/u 81 m. 113 m. 189 m.

Zorg er tevens voor dat uw remvloeistof steeds op peil staat en dat
de remblokken en remschijven nog gaaf zijn. Denk er om uw hand
rem tijdens het rijden af te zetten 1
Voor wat het rijden met zware voertuigen betreft, let er op dat er
steeds voldoende druk aanwezig is om uw remmen te laten functio
neren.

Banden
Van de staat van uw banden kan uw leven afhangen 1
De luchtbanden dienen een tekening te hebben van minstens 1 mm.
diep en het linnen mag op geen enkele plaats zichtbaar zijn. Men
rijdt niet meer veilig wanneer de banden meer dan 50 % slijtage
vertonen.

Snelheid
Regel uw snelheid, zoals vereist. naar de plaatsgesteldheid, de belem
meringen van het verkeer, het zicht, de staat van de weg en het voer
tuig opdat u door uw snelheid geen ongevallen zou veroorzaken,
noch het verkeer hinderen.
De snelheid van de voertuigen is beperkt :
a. tot 60 km/u. op de openbare wegen der agglomeratie (w.o. Ede

gem) of tot de aangeduide snelheid op de verkeerstekens (no. 27).
b. tot 90 km/u. op de openbare wegen, behalve op die welke in vier

rijstroken of meer verdeeld zijn (waarvan minstens twee in iedere
richting) waar de maximum toegelaten snelheid 120 km/u. be
draagt.
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Ruitenwissers
Van ieder voertuig met eigen beweegkracht (uitz. rijwiel met hulp
motor en motorrijwielen) dient de voorruit voorzien te zijn van twee
doelmatige ruitenwissers, om het respectievelijk linker- en rechterdeel
van de voorruit te vegen zodat de bestuurder vanaf zijn zitplaats vol
doende uitzicht bekomt.
Een verkeersongeval tijdens hevige regenneerslag waarbij een defec
te ruitenwisser, verstrekt verhaal aan de verzekeringsmaatschappij.
Zorg steeds voor vrije doorkijkruiten, zowel bij regen, condensatie
als bij aanvriezen, vooraleer weg te rijden. Een goede werking van
ontdooiers en ruitensproeier is hierbij noodzakelijk en voorkomt ver
haal der verzekeringsmaatschappij.

Verlichting
Een juiste en degelijke verlichting van de voertuigen is een nood
zaak 1
Wanneer moeten de voertuigen verlicht worden ?
- Bij het invallen van de duisternis !?
- Bij het in werking treden der openbare verlichting !?
- Wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een

afstand van ongeveer 20C. meter !?

Vooraan:
Zowel de koplichten als de kruisingslichten moeten kunnen gebruikt
worden.
Men voert de koplichten indien daartoe noodzaak bestaat (minstens
50 m afstand tussen u en uw voorganger behouden).
Men voert de kruisingslichten om te vermijden dat men andere be
stuurders met de koplichten zou hinderen of indien men in staat is
tot op ongeveer 100 meter duidelijk te zien.

Achteraan :
Twee rode achterlichten. - Twee stoplichten. - Twee rode reflectoren.
- Het licht van het inschrijvingsteken.
Rlchtlngslichten (knipperlichten)
Vooraan : wit of oranje. - Achteraan : rood of oranje. - Zijkant (even
tueel) : wit of oranje naar voor, rood of oranje naar achteren.

AANDACHT OUDERS 111

Vooraleer uw kind per fiets naar school te laten rijden, controleer
zelf of zijn fietsverlichting reglementair is en voldoende functioneert.
Zij zijn In gevaar bij duisternis en kunnen plots een onvoorziene
hindernis vormen voor de andere weggebruikers.
Zorg voor reflecterende kledingsstukken of fietsonderdelen. Zij kun
nen niet genoeg in het oog springen voor het drukke autoverkeer,
bij het oversteken der openbare wegen.

2e THEMA

Het Verkeer tijdens de eindejaarsfeesten.
« Glaasje op... laat je rijden ».
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VERLOREN VOORWERPEN

Van volgende voorwerpen werd bij de politie van Edegem het verlies
gemeld : damesuurwerk « Junghans » - sleutelring met 4 yalesleutels.
De vinders ervan worden uitgenodigd deze voorwerpen terug te be
zorgen aan de politie voor overhandiging aan de respectievelijke
eigenaars.

GEVONDEN VOORWERPEN

Volgende voorwerpen werden gevonden en kunnen door de eigenaars
via de politie van Edegem worden terugbekomen : bril - damesfiets 
sleutelhanger met sleutel, yalesleutel en kleinere sleutels - geldsom -
kinderfiets - geldbeugel - polsuurwerk - geplastifieerde regenjas.

MILITIEPLICHTIGEN - JANUARI IS EEN BELANGRIJKE
MAAND VOOR U

Gans de maand januari kunnen alle jongelingen, die in 1975 achttien
jaar worden en ingeschreven zijn voor de militie in Edegem, en die
hun uitstel of vrijlating van legerdienst wensen te bekomen op grond
van de wettelijk voorziene mogelijkheden, zich aanbieden op de
Bevolkingsdienst, Administratief Gebouw, Kontichstraat 19 van 9 tot
12 uur.
Aanvragen om uitstel op grond van STUDIES kunnen beter schrifte
lijk aangevraagd worden mits bijvoeging van een recent studiegetuig
schrift. In de loop van de maand december ontvangen de betrokken
dienstplichtigen een formulier, waarop uitvoerig de verschillende
mogelijkheden van uitstel en vrijlating worden medegedeeld. Er wordt
hen dan ook ten zeerste aangeraden dit zorgvuldig te lezen.

SPORTRAAD

In de Sportraad komt dikwijls de wens naar voor dat de Edegemse
sportverenigingen die nog niet aansloten bij de Sportraad een aan
vraag zouden indienen, zodat zij kunnen meewerken aan de uitbouw
van een sportieve gemeente. Daarom vragen we hen dan ook deze
zaak in het bestuur van de vereniging te bespreken en een vraag
te richten aan de voorzitter van de Sportraad, Mr. Van Eeckaute
(p.a. gemeentehuis Edegem).
De sportenquête aangaande de noden en wensen van sportvereni
gingen is inmiddels afgewerkt ; zo zal verder worden uitgewerkt zodat
een grondig uitgediepte behoeftenanalyse kan voorgelegd worden
aan de overheid.
Ondertussen wordt druk gewerkt aan het « programma '75 » door een
speciaal daartoe aangestelde werkgroep ; parallel hiermee werkt de
groep « financies » een begrotingsplan uit.
Zeker wordt '75 weer een sportjaar !
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DISCOTHEEK

De platenverzameling werd uitgebreid tot ongeveer 2.250 stuks. Alle
mogelijke platengenres zijn voorzien : klassiek, jazz, volksmuziek,
literatuur, chanson, amusementsmuziek, documentaire platen en pla
ten voor kinderen.
Het is duidelijk dat elk discofiel zijn gading zal vinden in deze ruime
keuze.
Mits 50 fr. per jaar, en na controle van uw pick-up-naald, kan je uw
keuze maken ; 5 fr. per plaat.

Uitleningsuren : dinsdag 18 u.30 - 21 u. ; donderdag 18 u. 30-21 u.
Kultureel centrum, Drie Eikenstraat 18.

REINIGINGSDIENST

10 januari 1975 : ophaling van KERSTBOMEN in gans de gemeente.

KIJK- EN LUISTERGELD VOOR RADIO- EN TELEVISIETOESTELLEN

Het jaarlijks kijk- en luistergeld moet vóór 1 februari van het jaar
waarop het betrekking heeft betaald worden door storting of over
schrijving op postrekening 000-2006020-60 van de « Dienst Kijk- en
Luistergeld », 1000 Brussel.
Het stortings- of overschrijvingsbiljet moet de volledige identiteit van
de houder vermelden, het adres waar het toestel gehouden wordt,
evenals de aard van de ontvangen uitzendingen (radio, zwart-wit
televisie, kleurentelevisie) en de categorie van het toestel (huistoestel,
draagbaar of in voertuig).

Verschuldigde bedragen : Jaarlijks halfjaarlijks

radiotoestel 390
zwart-wit televisie 1.470 735
kleurentelevisie 2.295 1.148
radio en zwart-wit televisie 1.680 840
radio en kleurentelevisie 2.505 1.253

Een taks dekt het houden van één of van verscheidene huistoestellen
(vast type) voor privé-gebruik door één en dezelfde persoon in één
en dezelfde woning. Onder dezelfde voorwaarden dekt de taks voor
kleurentelevisie het eventueel gelijktijdig houden met zwart-wit
televisie.
Een aparte taks per toestel is verschuldigd voor draagbare toestellen
of toestellen in voertuig.
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B.T.W. KANTOOR

De hoofdcontroleur van de B.T.W. - Kantoor Wilrijk verzocht ons het
nieuwe adres mede te delen : CONTROLE B.T.W. WILRIJK, Sporthal
plein 53 (Residentie Velasquez) - 2610 Wilrijk.

Open dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. - Tel. (031) 28.18.80 en
28.18.16.

De bijkomende aanduiding « Residentie Velasquez » dient vermeld
In de adressering.

VOORHUWELIJKSSPAREN - AANMOEDIGINGSPREMIE

Hogergenoemde premie heeft tot doel de jonge mensen ertoe aan te
zetten gebruik te maken van de diensten van prenuptiaal sparen, die
verbonden zijn aan de mutualiteitsverenigingen, erkend door het
Ministerie van Sociale Voorzorg.

Met aanvang van 1 januari 1975 wordt de gemeentelijke premie ver
hoogd. Het maximum te bekomen bedrag wordt verhoogd van 2.500
fr. naar 3.500 fr.

Iedereen die vanaf 14 jaar, zoals voorzien in de mutualiteiten, het
maximum bedrag van 100 fr. per maand spaart, kan vanaf 19 jaar het
volledige voorziene bedrag ontvangen, mits voorlegging van de be
wijsstukken voorzien in het gemeentelijk reglement. Zij die jonger
huwen krijgen een gedeelte van het voorziene bedrag.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM

Een afvaardiging van het Schepencollege heeft onderstaande feeste
lingen bezocht, de gelukwensen van Zijne Majesteit de Koning en de
gemeenteraad overgemaakt, en hen een gemeentelijk geschenk over
handigd.
15 NOVEMBER : Alphonsus Van Oosterwyck-Maria Vermunicht, On
afhankelijkheidstraat 12.
Familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het ge
meentebestuur, dienst secretariaat, ongeveer één maand vóór de
viering in te lichten.

ONTWIKKELINGSHULP - AKTIE 11.11.11

Int toaal steunden 1.434 personen van Edegem de referendumtekst
van het N.C.O.S.
Het resultaat op nationaal vlak zal overgemaakt worden aan de rege
ring, zodat zij op de hoogte wordt gesteld van de wensen van een
gedeelte van de Belgische bevolking ten aanzien van het ontwikke
lingsbeleid.
We mogen dit gerust als een zeer belangrijk aspekt van deze aktie
vooropstellen, en hopelijk zal dit referendum dan ook zijn weerslag
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hebben op het gouvernementeel beleid ter zake, de buitenlandse
politiek en onze handelsbetrekkingen met de arme landen.
Als inkomsten noteerden we 74.810,75 fr. Een bedrag dat heel wat
hoger ligt dan vorig jaar, en neerkomt op ± 52 fr. gemiddeld per
gever en op ± 3,4 fr. per inwoner. Beoordeling laten we aan u over.
Deze som werd overgemaakt aan het N.C.O.S. via het Gemeentekre
diet van België en zal, zoals u weet, aangewend worden voor de
samenlevingsopbouw in het Sahelgebied.
Langs deze weg danken we iedereen die meewerkte aan de aktie :
de 15 deelnemende verenigingen, de coördinatiegroep van Elsdonk
Molenveld, de cijferaars in de centrale post, al degenen die met de
daad hun steun en sympathie betuigden, en het plaatselijk agentschap
van het Gemeentekrediet.
Evenwel zijn we overtuigd dat nog heel wat meer kan gepresteerd
worden, vooral de voorbereiding en de infofunktie moet absoluut uit
gebouwd worden.
Daarom doen we een dringende oproep :
U die aktief wil meewerken in de gemeentelijke stuurgroep voor ont
wikkelingshulp, vul de bijgevoegde strook in en verzend ze aan :

Secretariaat Gemeente Edegem
Administratief gebouw
Kontichstraat 19
2520 Edegem

DISCOTEEK

Een tussentijdelijk hulpdiscothecaris wordt eerlang aangeworven.
Prestatie : 5 uur per week. Vergoeding : 72 fr. per uur + index
thans 99 fr./u.
Kandidaturen met opgave van gedane studies en curriculum vitae
inzenden aan het Schepencollege, uiterlijk tot 25.1.75.

EEN GEZOND EN AANGENAAM LEEFMILIEU BESTAAT
NIET ALLEEN UIT GROENZONES EN HELDER WATER,
MAAR OOK UIT REINE STRATEN EN PLEINEN. BIJGE
VOLG, DENK EROM, WEES GEEN SLUIKSTORTER 11

12



ONTWIKKELINGSHULP - AKTIE 11.11.11

Naam en voornaam : ······································-------··--····-·-·······-·-

Adres en telefoonnummer: .------------.-...

Verlangt deel uit te maken van de gemeentelijke stuurgroep voor
ontwikkelingshulp.

--~---- -----------

Aangiften lnvaliditelt

Om een zo volledig mogelijke documentatie te bekomen over onze
minder-validen in Edegem, wordt gevraagd onderstaand formulier
in te vullen en over te maken aan de BEVOLKINGSDIENST, Adminis
tratief Gebouw, Kontichstraat 19 - 2520 Edegem.

Naam

voornamen

Adres : ------------------------

Aard van de handicap : lichamelijk

mentaal
lichamelijk en mentaal

Het huidige gekende percentage arbeidsongeschiktheid : _

Wenst u bezoek van onze maatschappelijke assistente : _

Welke problemen stellen zich speciaal voor u : _
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr 32 - februari-maart 1975

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 1975

- De werken voor het maken van een doorrit voor brandweerwagens
in de oude klassenvleugel van de gemeenteschool wordt toege
wezen aan de prijs van 158.403 fr., BTW inclusief.
Vereiste machtiging wordt aangevraagd tot het verwerven van een
zone voor sport- en speelterreinen langsheen de Willem Herreyns
straat, eigendom van de N.V. Examim, in ruil voor een gedeelte
van de af te schaffen buurtweg nr. 34.
De Collebeslissing d.d. 7.1.75, waarbij goedkeuring wordt gehecht
aan de gewijzigde prijsofferte voor uitbreiding van de gemeen
telijke stapelplaats in de Zomerlei, meer bepaald aan de meer
prijs voor uitvoering in asbest-cementpanelen, wordt bekrachtigd.
Machtiging wordt verleend aan het College van Burgemeester en
Schepenen tot het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken
van een algemeen rioleringsplan van onze gemeente.
Verbod wordt opgelegd tot het stationeren op de middenberm
van de Prins Boudewijnlaan op een afstand van 25 m. van de rand
van de doorsteken van de Drie Eikenstraat, Graaf de Granvelle
laan, Kerkplein, de Burletlaan, Ter Tommenstraat en Hazeschrans
straat.
Gunstig advies wordt verleend aan de overdracht van de Boniver
lei aan de Staat, mits verrekening van een compensatievergoeding.
Het onteigeningsplan voor gronden tussen Hagedoornlei, Lentelei,
Zomerlei, Herfstlei, nodig voor uitbreiding van de gemeentelijke
stapelplaats, voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 17.10.74, wordt ingetrokken. Een nieuw voorstel wordt
voorlopig aanvaard.
Het ontwerp voor oprichting van de gemeentelijke sporthal langs
heen de Terelststraat wordt definitief goedgekeurd.
De Minister van Nationale Opvoeding en Nederlandse Kultuur
wordt verzocht de staatstoelage ter beschikking te stellen.
Het eigendom Strijdersstraat 14 met aanpalende gronden, in totaal
2440 m2, wordt aangekocht voor openbaar nut.
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OPENBAAR VERVOER IN ONZE GEMEENTE

In het inlichtingsblad van januari werd het projekt voor openbaar
vervoer tussen de verschillende wijken van onze gemeente voorge
steld, en de vermoedelijke wegwijzer opgegeven.

Om verkeerstechnische redenen werd reeds door ons bestuur een
wijziging gevraagd, namelijk Jean Notéstraat i.p.v. Posdijk, dit om
aanrijdingen in de Boniverlei te voorkomen.

Verder werd nog van gedachten gewisseld over het nut en de redenen
om aan de voorwaarden van MIVA - rijden door de wijk Molenveld 
te voldoen.

Om nu een goede kijk op de zaak te krijgen wensen wij een enquête
te doen die, naar wij hopen en vertrouwen, objektief door onze me
deburgers zal beantwoord worden.

Op de voorlaatste bladzijde van dit nummer werd een vragenlijst in
gelast die eenvoudig kan beantwoord worden.

Deze kan ons gemakkelijk terugbezorgd worden als volgt :
onze medewerkers van de huisvuilophaaldienst zullen, op hun toer
door de betrokken wijken, aanbellen, en het ingevulde formulier in
ontvangst nemen.

De afhaling zal geschieden in de week van 17 tot 22 maart.

Het spreekt vanzelf dat alle geïnteresseerde inwoners het enquête
formulier mogen invullen, en terugbezorgen aan het Gemeentesecre
tariaat, Administratief Centrum, Kontichstraat 19.

Het resultaat van dit onderzoek moet ons toelaten een juiste beslissing
te nemen.

Wij danken U voor uw medewerking.

TER HERINNERING : de reisweg voorgesteld door Miva tussen 7 en
19 uur:

Omlegging

Terugweg

via Hazeschransstraat - Elsenborghlaan - Ter Borcht
laan - Drie Eikenstraat - Strijdersstraat - Kontichstraat
- Posdijk - Boniverlei - Buizegemlei - St. Goriksplein

St. Goriksplein - Buizegemlei - Boniverlei - Posdijk -
Kontichstraat - Trooststraat - Doelveldstraat - Drie
Eikenstraat - Ter Borchtlaan - Elsenborghlaan - Haze
schransstraat - Te Nijverdoncklaan - Ir. Haesaerts
laan - Prins Boudewijnlaan

Vóór en na 19 u 00 zou het trajekt over de Prins Boudewijnlaan be
houden blijven.
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BEGROTING 1975

Wederom batig saldo met minimum aan belastingen
De verwachte inkomsten en uitgaven voor het jaar 1975 werden op
5.12.75 in de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
Ondanks de verzwaarde uitgavendruk om reden van prijsstijgingen
en bijkomende infrastruktuur blijven de belastingvoeten ongewijzigd.
Dit houdt meteen in dat wij de laagste belastingsvoeten toepassen van
de provincie Antwerpen en tegelijkertijd behoren tot de 1 0/o gemeen-
ten die nog zulke lage belastingdruk in overweging nemen.

Analyse van de begrotingscijfers gewone dienst geeft ons het volgen-
de beeld, in vergelijking met 1974, oorspronkelijke begroting :
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Langs de zijde der uitgaven stellen wij vast :
1. Personeelskostenstljglng + 30,7%
Deze verzwaring volgt uit :
- de uitbreiding van het politiekader (+ 6 man)
- de index incl. 6 verlofgeld met ingang van 1.1.75
- verhoging der patronale bijdragen
- aanpassing wedden van onze leerkrachten

2. Werkingskosten + 11,2%/
Deze kosten vertonen een normaal stijgingspercentage.
Verschillende noodzakelijke kredieten inzake groenvoorziening en
onderhoud zijn bijgevoegd, doch deze worden anderzijds gecompen
seerd door de besparingsaktie op andere kredieten.

3. Overdrachten + 26%

Dit relatief in het oog springende stijgingspercentage vindt zijn oor
sprong in tweeërlei redenen :
3a) De toelage aan de C.O.O.

Deze tegemoetkoming wordt fel beïnvloed door de personeels
kost die ± 60% uitmaakt der te beschouwen kosten.
Anderzijds werkt de aktie voor uitbreiding van « gezins- en be
jaardenhulp » en de onlangs gestarte dienstverlening « warme
maaltijden » een hoger stijgingsritme in de hand.

3b) Verhoging van de sociale voordelen en betoelagingen :
Hierbij wordt gedacht aan de forse verhogingen in :
- premies huwelijkssparen
- geboortepremies
- sociale toelagen
- toelagen ten huize verpleegde gehandicapten
- tussenkomsten vervoer minder-validen
- toelagen instellingen gehandicapten
- kinderbewaarplaatsen
- sociale dienst - maatschappelijke assistente

4. De totaaluitgaven + 18 %
Het totaal der voorziene uitgaven 137.760.000 Bf wordt door een regel
matig verzekerde inkomst van 101.764.000 Bf en besparingen op vo
rige jaren van 36.778.000 Bf gedekt.
Dit brengt met zich mee dat in vergelijking met 1974 zowel onze in
komsten als onze uitgaven gestegen zijn met 18 °/6.
Zulks maakt het ons mogelijk onze investeringen van circa 45 miljoen
gedeeltelijk met eigen middelen ten belope van 4,6 miljoen te finan
cieren, onze begroting in evenwicht te houden en zulks zonder be
lastingverhoging te moeten overwegen.
Wij hopen eveneens voor de toekomst deze financieringspolitiek te
mogen volhouden.

R. RUMES,
Schepen van Financiën.
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VEILIGHEIDSCAMPAGNE
Dit jaar heeft de Gezinsraad op voorstel van het Schepencollege het
op zich genomen een intense veiligheidscampagne te voeren in gans
de gemeente.
De Bejaardenraad heeft toegezegd de zaak mee te steunen.
De bedoeling is van een oproep te doen tot de ganse bevolking om
op alle gebied de veiligheid te bevorderen.
Twee aspekten zullen vooral benadrukt worden :
- veiligheid in en om het huis
- veiligheid op straat.
Deze twee aspekten zullen speciaal uitgewerkt worden volgens de 3
leeftijdsgroepen : kinderen - volwassenen - bejaarden.

cc Is uw huls U heilig,
Regel het dan veilig I »

Indien U langs uw organisatie gevraagd wordt mee te werken, reageer
dan positief.
Als uw kinderen langs de scholen in het kader van de veiligheid op
U beroep doen, help hen dan.

Om U te dienen, hieronder enkele belangrijke telefoonnummers die
U best in de buurt van uw telefoon houdt, of bewaart in uw doku
mentatie:
ONGEVALLEN - BRAND - REDDING

RIJKSWACHT
POLITIEHULP
POLITIE EDEGEM
ANTIVERGIFCENTRUM
AMBULANCEDIENST
(vervoer van zieken)
ROOD KRUIS EDEGEM

BRANDWEER EDEGEM

900 (voor alle dringende
noodgevallen)

901
906
57.03.55
02-345.45.45
40.33.11

49.34.05
57.22.77
57.00.61
57.03.55
57.15.96

1


ZANGAVOND TE EDEGEM
In het kader van het 10-jarig bestaan van de « Dagen van het Vlaamse
Lied » zijn wij verheugd te melden dat op 28-4-75 te 19 u 00 in een
grote tent op het gemeenteplein een algemene zangavond doorgaat.
De zangavond staat onder de kundige leiding van dhr. Willem De
Meyer.
Alle scholen van het lager onderwijs hebben hun medewerking be
loofd en alle kinderen zijn ijverig liederen aan het instuderen.
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Verlenen tevens hun medewerking : de zingende familie Godon met
enkele mooie liederen uit hun repertorium, en de Krekeltjes o.l.v. Hilde
Poppe. Dit schoolkoor won reeds verschillende prijzen bij de radio
schoolkoren van de B.R.T.
Wij rekenen op een talrijk publiek, want er zal verschillende malen
mogelijkheid zijn tot samenzang.
Vanaf 14.4 kunnen gratis toegangskaarten bekomen worden op het
Gemeentesecretariaat, Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, 2de
verdieping.
Andere kontaktpunten worden later kenbaar gemaakt.
De tent biedt plaats aan 2000 personen.
Wij rekenen op onze Edegemse bevolking om in grote getalle aan
wezig te zijn.

COORDINATIECOMITE VOOR GEHANDICAPTEN
Het coördinatiecomité voor gehandicaptenzorg richt een voordracht
avond in, in het kader van de algemene informatie van de bevolking.
De heer Hertecant komt spreken over « Gezinsvervangende tehuizen ».
Deze voordracht gaat door in lmmaculata, Oude Godstraat, 110, te
Edegem, op 11 april 1975 te 20 u.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

POSTBUS OP KERKPLEIN
Op verzoek van de Bejaardenraad werd door het Schepencollege een
vraag gesteld aan de dienst der posterijen, voor het plaatsen van een
grotere brievenbus. Dit verzoek werd gunstig geadviseerd en binnen
zeer korte tijd zal de grotere postbus geplaatst worden.
Een goede samenwerking tussen « Raden » en Schepencollege maakt
ook kleine dingen waar.

HET THEATER CENTRUM
We weten dat te Edegem heel wat toneel- en muziekliefhebbers wo
nen. Daarom verheugt het ons U te kunnen meedelen dat vanaf 1
maart 1975 te Edegem een afdeling van het Theater Centrum start.
Samengevat komt het hier op neer : aan voordelige voorwaarden kunt
U zich in het Theater Centrum een boekje theater-checks aanschaffen
die U recht geven op het bijwonen van uitvoeringen van K.N.S.,
K.V.O., Philharmonie, jeugdtheater, kamertonelen enz... Het tijdschrift
« De Scène » zal U op de hoogte houden aangaande de verschillende
programma's.
Is U geïnteresseerd in dit initiatief en wenst U verdere inlichtingen,
telefoneer dan even naar het gemeentesecretariaat 57.01.18 of begeef
U naar het Kultureel Centrum, Drie Eikenstraat 16, op maandag van
18-20 u., woensdag van 17 u 30 - 19 u 30, en op donderdag van 17 u 30
- 19 u 30; tevens ligt in het Kultureel Centrum de nodige dokumen
tatie op U te wachten en kunt U er de nodige theaterchecks aan
schaffen.
Allen daarheen 1

GEVONDEN VOORWERPEN EN DIEREN
Volgende voorwerpen werden gevonden en kunnen door de eigenaars
via de politie van Edegem worden terugbekomen : gedeeltelijk afge
broken bromfiets - kinderfiets zonder nummerplaat - blauw regen
zeiltje, met naam in kraag - groene geldbeugel met Inhoud - bruine
hond (mannelijk geslacht) - polsuurwerk - pikkel.
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VERLOREN VOORWERPEN EN DIEREN

Van volgende voorwerpen werd bij de politie van Edegem het verlies
gemeld : lederen brieventas met kredietkaarten - zwart lederen brie
ventas met bankkaart en 800 fr - polsuurwerk, zwarte nummerplaat,
witte letters, blauw fluwelen bandje - geldbeugel met ± 1.100 fr en
huissleutel - sleutels : 2 yale + 2 kleine kassleutels + 1 gewone sleu
tel (bruin lederen zakje) - hond (zwart-wit) « fok » van mannelijk ge
slacht - trouwring, met inscriptie : « Henri-Jacqueline unit Ie 20.7.
1957 ».

De vinders ervan worden uitgenodigd deze voorwerpen terug te be
zorgen aan de politie voor overhandiging aan de respectievelijke
eigenaars.

1975 : GOUDEN JUBILEUMJAAR VAN DE BRANDWEER

Dit jaar viert de brandweer van Edegem haar 50-jarig bestaan. Dit is
een feit dat in onze gemeente niet ongemerkt voorbij mag gaan. Wij
willen van deze gelegenheid gebruik maken om U een beter inzicht
te geven in de moderne uitrusting, de mogelijkheden en de werk
wijzen van de hedendaagse brandbestrijding. Wij hopen hierdoor Uw
vertrouwen in ons korps te winnen (voor zover dit nog nodig is) en U
een groter veiligheidsgevoel te geven. Diegenen onder U, welke tij
dens de opendeurdagen de kazerne hebben bezocht, hebben kunnen
vaststellen dat onze brandweer over het modernste materieel be
schikt. Diegenen welke reeds beroep op de brandweer hebben moe
ten doen, weten dat de manschappen dit materieel ook efficiënt kun
nen gebruiken. Tijdens de 50 jaar van haar bestaan, is het korps uit
gegroeid tot een bloeiende hulpdienst, die in gans de provincie een
hoog prestige en grote vermaardheid geniet. De hulpverlening bleef
niet beperkt tot de eigen gemeente, maar werd uitgebreid tot de ge
meenten Hove en Boechout. 30 jaar lang heeft onze brandweer 7 ge
meenten beschermd en bewezen dat ze die taak aankan.
Het korps bestaat uit een compagnie met 2 peletons en heeft een
effectief van 57 man, welke degelijk opgeleid worden.
De service die een eigen, goed uitgerust korps kan geven, kan nooit
bereikt worden door aan te sluiten bij een andere gemeente, voor wat
de hulpverlening betreft. Onze gemeentebesturen hebben dit steeds
goed begrepen en hun uiterste best gedaan een eigen volwaardig
korps in stand te houden.

Wij willen U in onze feestvreugde laten delen en nodigen U uit vol
gende manifestaties bij te wonen :
Zaterdag 7 juni : Plechtige overhandiging van de nieuwe ladder

wagen door het gemeentebestuur op het gemeente
plein te 15 u. Leden met 25 jaar dienst krijgen een
ereteken.
Grote demonstratie van materieel en blustechnie
ken. Aanvang 15 u. Plaats zal nog medegedeeld
worden.
Plechtige jubelmis in de Basiliek. Het nieuwe vaan
del en de nieuwe brandweerwagen worden inge
zegend. Daarna plechtigheid aan het brandweer
monument op het kerkhof.
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BELANGRIJKE NIEUWE MAATREGELEN IN VERBAND MET HET

PENSIOEN DER ZELFSTANDIGEN

Van 1 januari 1975 af zijn in het sociaal statuut der zelfstandigen een
aantal verbeteringen aangebracht bij toepassing van de sociale pro
grammatie.

Op pensioengebied valt inzonderheid aan te stippen :

1° dat het maximumbedrag van het pensioen, met inbegrip van de
rente, tegen het indexcijfer van januari 1975, werd verhoogd tot :

- 97.022 fr. voor de gezinnen,

- 77.618 fr. voor de weduwen en de alleenstaanden;

2° dat het pensioengedeelte toekenbaar zonder onderzoek naar de
bestaansmiddelen eveneens werd verhoogd en, ten aanzien van de
weduwen, volgens een nieuwe berekeningswijze kan worden vast
gesteld;

3° dat, voor het pensioengedeelte waarvoor het onderzoek van kracht
blijft , het bedrag van de buiten beschouwing gelaten bestaans
middelen werd opgevoerd van :

- 27.000 fr. tot 50.000 fr. voor de gezinnen,

21.000 fr. tot 40.000 fr. voor de weduwen en de alleenstaan
den.

De herziening waartoe die maatregelen aanleiding geven, zal ambts
halve geschieden voor al de personen die een pensioen ten laste van
de regeling voor zelfstandigen genieten, zodat voor hen geen aan
vraag om herziening nodig is.

De personen echter, die uit oorzaak van hun bestaansmiddelen nog
geen pensioen hebben gekregen, of die wegens hun inkomen een
verminderd pensioen hebben bekomen en indien hun vermogenstoe
stand sindsdien een wijziging heeft ondergaan, hebben wel belang bi)
een aanvraag tot herziening, in te dienen bij het gemeentebestuur,
Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, Bevolkingsdienst.

Ten slotte zij opgemerkt dat de rechten per 1 januari 1975 zullen wor
den onderzocht voor al de aanvragen of nieuwe aanvragen welke vóór
1 april 1975 worden ingediend.
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VERHOGING DER TEGEMOETKOMINGEN AAN MINDER-VALIDEN
De nieuwe wetsbeschikkingen (KB 24.12.74) in verband met de tege
moetkomingen aan de minder-validen vanwege het Ministerie van
Sociale Voorzorg, voorzien voor sommige categorieën van gehandi
capten een verhoging van de vergoeding. Deze verhoging geldt vanaf
de leeftijd van 21 jaar voor de rechthebbenden op de gewone tege
moetkoming en vanaf 25 jaar voor de rechthebbenden op de bijzon
dere tegemoetkoming.
De minder-validen die op 31.12.64 deze tegemoetkoming genoten
moeten echter een aanvraag om herziening indienen om deze verho
ging te kunnen bekomen bij het gemeentebestuur, Dienst van de
Bevolking, Kontichstraat 19, van 9 tot 12 uur.
Elke aanvraag ingediend vóór 1 juli 1975 heeft uitwerking met ingang
van 1 januari 1975.
De personen die een aanvraag hebben ingediend en wier dossier nog
niet is afgehandeld worden uitdrukkelijk verzocht geen nieuwe aan
vraag in te dienen, vermits hun geval ambtshalve wordt afgehandeld.
De Provinciale tegemoetkoming in de kosten van aansluiting, plaat
sing en huur van een TELEFOONTOESTEL ten behoeve van zware
gehandicapten, bejaarden en geïsoleerde zieken voorziet thans, wat
betreft de bejaarden, de tegemoetkoming toe te kennen vanaf de leef
tijd van 75 jaar in plaats van 80 jaar. Blanco aanvraagformulieren zijn
te bekomen op de Bevolkingsdienst, Administratief Gebouw, Kontich
straat 19.

HET SOCIAAL TELEFOONTARIEF VOOR BEJAARDEN
EN MINDER-VALIDEN
Bij K.B. van 5.2.75 werd een sociaal telefoontarief ingevoerd ten gun
ste van:
1. leder persoon die de leeftijd van ten volle 70 jaar heeft bereikt en

alleen woont of samenwoont met een enkel persoon van ten volle
70 jaar;

2. ieder persoon die minstens 80% blijvend gehandicapt en ten volle
18 jaar oud is en die alleen woont of samenwoont, hetzij met een
enkel persoon, hetzij met bloed- of aanverwanten van de eerste
graad.

Het sociaal telefoontarief wordt vastgesteld als volgt :
1. Eénmalige vergoeding voor de aansluiting :

a) beschikbaarstelling van de netlijn : 1000 F
b) installatie van een enkelvoudig toestel: 350 F
c) vervoerkosten : 150 F ;

2. abonnementsgeld per tijdvak van twee maand : 300 F, waarin het
gebruik van een enkelvoudig toestel van standaardkleur, met of
zonder ingebouwde bel, begrepen is;

3. gesprekstarief : per tijdvak van twee maand kunnen gesprekken
gratis worden gevoerd ten belope van ten hoogste twintig tarief
eenheden.

Het bruto-inkomen mag op 1.2.75 niet hoger bedragen dan 168.293 F
voor een alleenstaande, verhoogd met 32.639 F per inwonend persoon.
Aanvraagformulieren zijn te bekomen op de Bevolkingsdienst, Admi
nistratief Gebouw, Kontichstraat 19.
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HUWELIJKSJUBILEA

De Burgemeester en de schepen van Sociale Zaken hebben onder
staande feestelingen bezocht, de gelukwensen van Zijne Majesteit de
Koning en de gemeenteraad overgemaakt, en hen een gemeentelijk
geschenk overhandigd :

Gouden jubilea

17 JANUARI 1925

24 JANUARI 1925

5 FEBRUARI 1925

22 FEBRUARI 1925

Diamanten jubileum

31 JANUARI 1925

Eysackers Jacobus-Mohring Armanda
Ridder Gerardilaan 9
Vermeylen Adriaan-Guldentops Augusta
Vrijwilligersstraat 5

De Smet Achiel-Vervaet Elvire
Oude Godstraat 174
De Roeck Julius-Bogaerts Melania
Hovestraat 184

De Vocht Alphonsus-Somers Joanna
Doelveldstraat 32

Familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het gemeen
tebestuur, dienst secretariaat, ongeveer één maand vóór de viering
in te lichten.
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OPENBAAR VERVOER IN ONZE GEMEENTE
1

l ENQUETE BETREFFENDE TRAJEKT BUSLIJN 32

1
Ja neen

1) Woont U in de wijk Buizegem D D

2) Woont U in de wijk Molenveld D □
3) Woont U in het centrum van de gemeente D D

4) Rijdt U regelmatig met openbaar vervoer (bus) D □
Eenmaal per maand D

per week D
Elke dag D

5) Zou U van de bus gebruik maken indien deze
meer in de wijken doordringt D D

6) Indien U In Bulzegem woont
Wenst U een verbinding naar het centrum van
de gemeente Edegem en naar Antwerpen D D

7) Indien U In de wijk Molenveld woont
Wenst U een verbinding naar het centrum
van de gemeente Edegem D □
a) vanuit de wijk □ D
b) vanaf Prins Boudewijnlaan D D

8) Is U geïnteresseerd in de buslijn door wijk Molenveld
langs Elsenborghlaan en Ter Borchtlaan D □

9) Voldoet de huidige terminus 32
(aan de Drie Eikenstraat) D D

10) Suggesties



EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr. 33 -april 1975

LENTE 1975
Bij het verschijnen van deze « Lente uitgave » past het even, een over
zicht te geven van wat er in onze gemeente te gebeuren staat in de
drie komende maanden.
De vele voorbereidende werkvergaderingen van College van Burge
meester en Schepenen, en van Gemeenteraad, hebben een aantal
initiatieven doen starten en werken beslist, die ongetwijfeld een grote
aktiviteit met zich zullen brengen.
Zonder volledig te zijn hierbij een opsomming van gemeentelijke akti
viteiten, die in de volgende nummers van ons infoblad zullen aange
vuld worden :
- De besprekingen tot samenstelling van een kulturele raad naderen

hun einde, zodat in een van de volgende gemeenteraadszittingen
de statuten kunnen goedgekeurd worden.
- De jeugdraad werd grondig besproken met al de jeugdverenigin

gen, en een nieuw bureau werd verzocht deze raad te leiden.
De installatie zal weer in 't kort plaats hebben.
- Een lang gekoesterde wens ging in vervulling :

Het College van Burgemeester en Schepen heeft beslist een fami
liaal zangfeest in te richten, in samenwerking met al de onderwijs
instellingen en jeugdkoren van Edegem, en dirigent Willem de
Meyer.
Deze zangavond heeft plaats in een reuze tent op het gemeente
plein op maandag 28 april te 19 u. 00.
- In de sektor « Openbare Werken » zijn een aantal werken in uit

voering, en werden sommige dossiers afgewerkt. Een informatieve
opsomming vindt U in een afzonderlijk hoofdstuk.
De beplantingen in de gemeente werden dit jaar verder doorge
voerd, de bloemschalen werden met lentebloemen bijgevuld, en
verscheidene onbebouwde hoeken van straten, eigendom van de
gemeente, werden aangelegd met tuintjes, waarin rustbanken wer-
den geplaatst. ·
- De aktiviteiten in gezinsraad, met de veiligheidscampagne, de be

jaardenraad die vlot werkt, de kulturele en sportieve aktiviteiten
van zoveel verenigingen in onze gemeente, laten iedere objectieve
inwoner toe met zijn Edegemse gemeenschap mede te leven.
Natuurlijk moet men de moeite doen even buiten zijn eigen woning
en tuin te kijken om dit levend Edegem mee te maken, en wanneer
U zulks doet, zal U zeker vaststellen dat U een levende, interessan
te en jong van hart zijnde gemeente bewoont.
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POLITIE

Op 1 april verliet de heer Frans Hertsens, Politiecommissaris, ons
korps. Hij heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hij kwam in
dienst als agent op 1.10.36 en werd door de Koning tot Commissaris
benoemd op 26.2.40. Na 38 jaar dienst gaat hij op verdiende rust.
Op een voorbeeldige en korrekte wijze heeft Commissaris Hertsens
zijn gemeente en het recht gediend, met een respekt voor collega's,
burgers, en ook voor diegenen die door wetsovertredingen met het
gerecht werden gekonfronteerd. In de na de oorlog snel uitbreidende
gemeente Edegem heeft hij met een steeds kronisch tekort aan man
schappen een continudienst in stand gehouden, die bij iedereen die
het politiewerk kent, bewondering heeft afgedwongen.
Wij danken de heer Commissaris Frans Hertsens zeer hartelijk voor
al de diensten die hij ons Edegem heeft bewezen, en wensen hem
samen met zijn echtgenote nog vele gezonde en gelukkige jaren.

Op zaterdag 15 maart werden in ons politiekorps 5 nieuwe leden
opgenomen. Zij legden vóór Wn. Burgemeester van den Kerkhof de
eed af, en werden zo volwaardig lid van de politie. Er is voor de
eerste maal een dame bij die in het politiewerk wordt ingeschakeld
met als specialisatie « Jeugdwerk ».

Samen met een nieuwe politieagent die reeds in december in het
korps werd opgenomen, hebben deze 5 jonge mensen de politieschool
gevolgd, en werden ze vervolgens in de dagelijkse 24-urendienst inge
schakeld. Ongetwijfeld zal dit de efficiënte werking ten goede komen.
Hier volgen de namen van de nieuwelingen : Mejuffrouw Irène Lam
brechts, 21 jaar; de heren Backs André, 21 jaar; Verswijvel René,
29 jaar ; Buelens Alexander, 21 jaar ; Plinke Pierre, 21 jaar ; Lucker
mans Denis, 24 jaar.

OPENBARE WERKEN - Informatie

- Door de plotse toename van het aantal leerlingen in de gemeente
school werd het vraagstuk van de uitbreiding der lokalen acuut.
De diensten van de Schepen van Openbare Werken hadden reeds
in de uitbreiding van de schoolgebouwen voorzien, nl. het gedeel
te achter de kapel O.-L.-Vr.-Troost-in-Nood. Het dossier voor dit
complex met volwaardige turnzaal, mogelijkheden voor sommige
sportaktiviteiten, 5 klassen, en een bureel voor het schoolhoofd, is
momenteel gans klaar, alle financiële middelen zijn voorhanden en
de administratieve obstakels overwonnen. Op 15 april worden de
werken aangevangen. Onze diensten ontwierpen eveneens in een
minimum van tijd 2 prefab lokalen, waarin 4 klassen dienen onder
gebracht.
De nodige gronden werden hiervoor in een rekordtijd aangekocht,
en vanaf 15 april kunnen reeds twee klassen worden in gebruik
genomen ; de 2 overige lokalen zullen vermoedelijk in juni zijn af
gewerkt.
Een refter, waaraan grote nood bestond, werd in dezelfde tijdspan
ne bijgebouwd en wordt in gebruik genomen op 15 april.
De uitbreiding van het politiegebouw nadert zijn einde. In de loop
van deze maand zullen de gebouwen in gebruik worden genomen.
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De gemeentelijke stapelplaats zal slechts met één gebouw worden
uitgebreid. De vroeger geplande uitbreiding wordt, na gesprek met
de omwonenden, niet verder in overweging genomen. De uitge
breide zone grote hovingen tussen Zomerlei en Hagedoornlei
blijft bijgevolg als groenzone behouden. Deze zone zal vastgelegd
worden in een bijzonder plan van aanleg, goed te keuren bij ko
ninklijk besluit, zodat alle gevaar voor verdere bebouwing wordt
uitgesloten.
Het aanleggen van de weg (gedeeltelijk wandel- en fietspad) rond
het Fort V vordert goed, na de tijdrovende rioleringswerken. Deze
zomer zal hij kunnen ingewandeld worden.
De bouw v.d. collector naast de Kleine Struisbeek tussen de E1O
(Wilsonwijk) en de Boomsesteenweg, vordert nu goed op ons
grondgebied. Zoals U zich zal herinneren moet deze collector de
bezoedelde waters van onze riolen opvangen, en afvoeren naar het
waterzuiveringsstation aan de Boomsesteenweg. De open Struis
beek blijft behouden om de zuivere oppervlakte- en regenwaters
op te vangen. Wanneer U tijdens de komende lentedagen een voet
of fietstocht onderneemt richting Doornstraat zal U de werken
zien uitvoeren.
- Op de hoeken van sommige asfaltstraten zijn verzakkingen ont

staan, waardoor bij regenweder plassen worden gevormd. In de
komende weken zal hieraan verholpen worden door het bijplaatsen
van afloopputten.
- De herstelling van de voetpaden zal, na het inbrengen der nuts

leidingen, in versneld tempo worden voortgezet.
- De dossiers van zwembad en sporthal zijn reeds op hun lijdens

weg gevorderd tot het definitief ontwerp. Wij wachten nu op de
toelagetoewijzing. Daar het financiële aspekt van deze ontwerpen
voor de gemeente geen moeilijkheden oplevert, kunnen wij aanbe
steden onmiddellijk na de ministeriële toezegging van de subsi
dies.
Het dossier voor het sportstadion in de Jan Verbertlei bevindt zich
momenteel op de diensten van B.l.O.S.O. Wij trachten dit te
aktiveren.
Het afwerken van het voetbalveld en wandelwegen in het rekreatie
gebied Buizegem wordt ernstig gehinderd door het « rotnatte »
seizoen. Wij hopen op droog weder.
- Zoals U via ons vorige infoblad hebt kunnen vernemen hebben

wij achter de coöperatieve veiling « Produco », Prins Boudewijn
laan, gronden aangekocht voor de aanleg van twee voetbalvelden.
Deze zullen moeten dienen om de scholen, en bij gelegenheid
voetbalspelende verenigingen, de mogelijkheid te geven deze sport
te beoefenen. Zij zijn niet bedoeld om georganiseerde voetbal
ploegen permanent spelgelegenheid te bieden.
Samen met onze twee voetbalvelden in de Jan Verbertlei, een op
het recreatiegebied Buizegem, twee aan de Prins Boudewijnlaan
en een op het Fort V, zal onze gemeente over 6 gemeentelijke
voetbalvelden beschikken, gespreid over het grondgebied.
- Na gesprek met de ouderverenigingen van de scholen van het

O.L.V.-van-Lourdescollege wordt een studie gemaakt om ook langs
de Vestinglaan, Jacob de Roorestraat en Rogier van der Weyden
straat een fiets- en wandelpad aan te leggen. Alle mogelijkheden
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en moeilijkheden dienen onderzocht en overwogen. Hierbij mag
het Werk van de Volkstuinen in de Vestinglaan niet vergeten wor
den. Wij hopen hier ook een goede en veilige oplossing te vinden.

In volgend informatieblad zullen wij gebeurlijke evolutie van boven
staande dossiers en werken verder doorgeven, en hopelijk goede vor
deringen kunnen aankondigen.
Wij zijn zeer gevoelig en dankbaar voor iedere suggestie die van onze
burgers tot ons overkomt. Wanneer een probleem positief wordt be
naderd zijn wij steeds bereid om deze opmerkingen en suggesties met
de meeste aandacht te onderzoeken, en zo mogelijk gevolg te geven.
Deze suggesties kunnen steeds ingestuurd of gesignaleerd worden
aan het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. Wn. Burge
meester J. van den Kerkhof, tevens Schepen van Openbare Werken.

WAT NU MET FORT V?
De schijnbare windstilte rond dit recreatiegebied van 32 ha, waarvan
ongeveer 10 ha bruikbaar voor aktieve of passieve rekreatie (het
overige gedeelte bestaat uit bunker, water en gevaarlijk terrein), doet
bij vele mensen de vraag ontstaan « komt er nog iets van in huis ?».
Wij kunnen U verzekeren dat vóór en vanaf de ministeriële belofte
van gratis overdracht aan de gemeente, het College van Burgemeester
en Schepenen van Edegem, samen met de andere « Fort-gemeenten »
alles in het werk hebben gesteld om deze zaak rond te krijgen.
Dit sedert drie jaar durend «dovemansgesprek» tussen ministeries
nadert waarschijnlijk nu toch een punt, waarop positieve besluiten
zullen volgen, die ook voor Edegem onmiddellijk resultaten zullen
meebrengen.
De overdracht van de forten in januari door de militairen aan de do
meinen (Ministerie van Financiën) hebben als onmiddellijk gevolg
gehad dat spijts onze waarschuwing de forten zonder bewaking vielen.
Door onwonenden werd gesignaleerd dat misdadige elementen ver
nieling hebben aangebracht aan de aanwezige installaties en eigen
dommen, waaronder een aantal versieringen van de praalwagens van
de stoet « EDEGEM 800 ». De schade wordt geraamd op 1 miljoen
aan gebouwen en installaties.
Wij hebben nu toelating verkregen om het terrein te bewaken. Onze
politie patrouilleert nu op onregelmatige tijdstippen, dag en nacht, op
het terrein. Ernstige aanduidingen laten ons toe te verhopen dat de
daders kunnen gevonden worden. De consequenties voor de daders
en hun verantwoordelijken, kunnen zeer zwaar zijn.
Wij maken tevens van de gelegenheid gebruik enkele jonge elementen
te waarschuwen, die menen dat de goede faam van onze Edegemse
jeugd mag geschaad worden door hun beperkt baldadig optreden,
vernielzucht en gebrek aan respekt voor privaat of gemeentelijk be
zit.
Wij herhalen onze waarschuwing : wie verantwoordelijk gevonden
wordt voor beschadigingen, moet ook instaan voor de vergoeding.
Gelieve tevens te noteren dat opzettelijk toegebracht schade niet kan
vergoed worden via gezinsverzekering.
In deze context denken wij evenzeer aan het respekt voor gebouwen,
hofafsluitingen, aanplakborden, papierbakjes en beplantingen.
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ENQUETE BUSLIJN 32

De medewerking van onze burgers is werkelijk fantastisch. De inge
zamelde formulieren vertegenwoordigen een groot aantal geinteres
seerde burgers.
De formulieren worden nu onderzocht en de antwoorden op lijst ge
zet. Het resultaat hiervan zal ons toelaten met kennis van zaken met
MIVA terug in kontakt te treden, en samen tot de beste oplossing
te komen voor deze voor onze burgers belangrijke aangelegenheid.

BAL VAN DE BURGEMEESTER
Het comité « Bal van de Burgemeester» heeft besloten het bal te laten
doorgaan op zaterdag 29 november. Houd deze datum vrij !
Het vorige bal bracht netto 91.000 fr. op.
De Burgemeester dankt zeer hartelijk al diegenen die hebben mee
gewerkt om dit resultaat mogelijk te maken.
Het Comité herinnert eraan dat de opbrengst van het bal gebruikt
wordt voor sociale en kulturele werken in de gemeente, en meer in
het bijzonder voor tussenkomsten bij bijzondere omstandigheden die
buiten alle normale voorzieningen vallen.

NUTTIGE ADRESSEN

Wn. Burgemeester - Schepen van Openbare Werken - Hoofd van admi
nistratieve politie, brandweer, veiligheidsdiensten

J. VAN DEN KERKHOF, Administratief Centrum, Kontichstraat 19,
2e verd. - tel. 57 01 18 (binnenpost 400).

Schepen van Sociale Zaken, Onderwijs en Burgerlijke Stand
L. AERTS-LIETAER, A.C., Kontichstraat 19, 1e verd. 
tel. 57 37 67 (304)

Schepen van Financiën
R. RUMES, A.CO., Kontichstraat 19, 1e verd., tel. 57 37 67 (306)

Schepen Sport, Jeugd en Kultuur
J. BONJEAN, A.C., Kontichstraat 19, 1e verd., tel. 57 37 67 (307)

Secretaris
Marcel VAN NOTEN, Administratief Centrum, Kontichstraat 19,
2e verd. - tel. 57 01 18 (401)

Gemeenteraadsleden
R. Rooses
Molenveldlaan 37
L. Van Huffelen
Drie Eikenstraat 171
A. Verbeeck
Kontichstraat 3

M. Huybrechts
Jan Verbertlei 10

Lid van de Commissie van:
financiën
sociale zaken en onderwijs
financiën
sociale zaken en onderwijs
openbare werken
sport, jeugd en kultuur
financiën / sociale zaken en
onderwijs
financiën
sociale zaken en onderwijs
sport, jeugd en kultuur
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Mw. De Wit-Jacobs
Jan de Sadelerslaan 10
R. Dekeyser
Graaf de Fienneslaan 47
G. Van Camp
Jan Ockeghemstraat 28

sociale zaken en onderwijs
sport, jeugd en kultuur
openbare werken
financiën

openbare werken
sport, jeugd en kultuur
openbare werken
financiën
sociale zaken en onderwijs
sport, jeugd en kultuur

J. Beeckmans de West-Meerbeeck openbare werken
Mechelsesteenweg 102 financiën

sociale zaken en onderwijs

Mw. Van duynslaeger-Verberght
Strijdersstraat 75

J. De Beider
Drie Eikenstraat 228

R. Van den Avont
Pastoor Moonslaan 34
E. Claessens
Ernest Jouretlaan 66

openbare werken
financiën
sociale zaken en onderwijs
sport, jeugd en kultuur
openbare werken
sport, jeugd en kultuur
openbare werken
sport, jeugd en kultuur

Ontvanger
Walter DECKX, Administratief Centrum, Kontichstraat 17,
2e verd., tel. 57 05 16 (309)

Gemeentearchitect
Jean FAES, Administratief Centrum, Kontichstraat 17, 2e verd.,
tel. 57 05 16 (409)

Werkmeester
1. HENDRICKX, Zomerlei 37, tel. 57 15 96

Politie
Politiebureel, tel. 57 03 55

Brandweer
tel. 900 of 57 03 55

Rood Kruis Edegem - Dienst 900
Tel. 49 34 05 - 57 22 77- 57 00 61

Uitleendienst sanitair materieel van het Rode Kruis
Tel. 57 18 43

GEMEENTERAADSZITTING VAN 20 MAART 1975

- De aanpassing van het reglement voor subsidiëringvan vakantie
koloniën en -kampen wordt goedgekeurd.

- De ombouw van een bestaande brandweerwagen met ladderop
bouw tot tankwagen wordt toegewezen aan de prijs van 810.417 fr.

- Het lastenkohier voor aankoop van een boekhoudingsmachine, be
stemd voor de ontvangerij en de rekendienst van het gemeente
secretariaat, wordt vastgesteld.



- Een huurkontrakt voor gebruik vande schietstand, gevestigd Kon
tichstraat 29, wordt afgesloten.

- De Collegebeslissing houdende aankoop van 1000 verzinkte vuil
nisemmers bij de firma Bammens te Maarssen (Ned.} wordt be
krachtigd.

- Twee nieuwe straatnamen worden vastgesteld :
FRANS KUSTERSLAAN voor de straat gelegen tussen Drie Eiken

straat en Gebroeders Van Raemdoncklaan
FIRMIN DEPREZLAAN voor de straat gelegen tussen Lode de Bo

ningestraat en Willem Herreynsstraat.

- Bij het Gemeentekrediet van België wordt een lening t.b.v.
7.850.000 fr. aangegaan op 20 jaar, voor het eigen aandeel in de
verbouwings- en vergrotingswerken van de Gemeenteschool, aan
de voorwaarden vastgesteld door het Gemeentekrediet, in overleg
met het Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen en het
Ministerie van Financiën.

- Gunstig advies wordt verleend aan het voorstel van de Minister van
Binnenlandse Zaken houdende herstructurering van de gemeenten.
Edegem blijft volgens dit voorstel onveranderd.

Een politiereglement, houdende maatregelen ter voorkoming van
brand in dancings en lokalen waar gedanst wordt, wordt goedge
keurd.

- Kennis wordt genomen van het besluit van de Burgemeester d.d.
13.1.75, houdende samenscholingsverbod in sommige straten van
de gemeente.

- De levering en installatie van keukenmeubelen in de nieuwe refter
van de Gemeenteschool wordt toegewezen aan de prijs van
100.485 fr.

- Het herdalleren van voetpaden in verschillende straten wordt toe
gewezen aan de prijs van 1.418.730 fr., en het College van Burge
meester en Schepenen gelast met de aanduiding der straten.

- Het bijzonder plan van aanleg nr. 3 Molenveld wordt voorlopig
aanvaard. Er wordt overgegaan tot een openbaar onderzoek.

- De werken voor het aanleggen van een basketbalterrein op het ge
meenteplein en het aanleggen van een parking op de hoek van de
Strijdersstraat en de Terelststraat wordt toegewezen aan de prijs
van 282.842 fr.

- De levering van metalen en houten bureelmeubelen voor het poli-
tiegebouw wordt toegewezen aan de prijs van 391.870 fr. '

- De levering van tafels en zitbanken voor de nieuwe refter van de
Gemeenteschool wordt toegewezen aan de prijs van 109.504 fr.

- Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp voor oprichting van
het pomp- en zuiveringsstation in het bekken van de Edegemse
Beek te Kontich, nl. lot 1 - elektrische en mechanische uitrusting,
geraamd op 42.052.548 fr.
Goedkeuring wordt gehecht aan het gemeentelijk aandeel t.b.v.
18.250.806 fr., waarvan 14.600.645 fr. rijkstoelage.
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BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR 3
MOLENVELD

Bekendmaking van het onderzoek
Het College van Burgemeester en Schepenen ;
Gelet op de wet van 29 maart1962, houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de wetten van
22_april 1970 en 22 december 1970;
Brengt ter kennis van de bevolking dat het bijzonder plan van aanleg
nr 3, voor de wijk Molenveld, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke
bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting
van 20 maart 1975, op de gemeentelijke technische dienst voor een
ieder ter inzage ligt van 7 april 1975 tot 9 mei 1975.
AI wie omtrent dat plan bezwaren of opmerkingen te maken heeft,
moet die schriftelijk aan het Schepencollege laten geworden vóór
9 mei 1975 te 12 uur.

J i

DE VERHOGING DER TEGEMOETKOMING AAN
DE MINDER-VALIDEN

De nieuwe wetsbeschikkingen (Koninklijk Besluit van 24.12.74) in ver
band met de tegemoetkoming aan de minder-validen vanwege het
Ministerie van Sociale Voorzorg, voorzien voor sommige categorieën
van gehandicapten een verhoging van de vergoeding. Deze verho
ging geldt vanaf de leeftijd van 21 jaar voor de rechthebbenden op de
gewone tegemoetkoming en vanaf 25 jaar voor de rechthebbenden op
de bijzondere tegemoetkoming.
De minder-validen die op 31.12.74 (in het vorig lnfoblad stond bij ver
gissing 32.12.64) deze tegemoetkoming genoten, moeten echter een
aanvraag om herziening indienen om deze verhoging te kunnen beko
men bij het gemeentebestuur, Dienst van de Bevolking, Kontichstraat
19, van 9 tot 12uur. Gelieve uw dossiernummer bij het Ministerie van
Sociale Voorzorg mede te brengen.
Elke aanvraag ingediend vóór 1 juli 1975 heeft uitwerking met ingang
van 1 januari 1975.
De personen die een aanvraag hebben ingediend en wier dossier nog
NIET is afgehandeld, worden verzocht geen nieuwe aanvraag in te
dienen, vermits hun geval ambtshalve wordt afgehandeld.

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE

Wij brengen ter kennis van de bevolking dat zoals in het verleden
demaatschappelijk assistente aanwezig is op het administratief cen
trum, Kontichstraat 19, 1ste verdieping, vergaderlokaal, elke woensdag
van 14 tot 16 uur.
Zij die moeilijkheden hebben met het invullen van dossiers voor min
der-validen of die andere problemen hebben worden door haar met
het nodige begrip geholpen. Indien nodig verwijst zij de betrokkenen
naar de bevoegde diensten.
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FAMILIAAL ZANGFEEST

De ganse gemeente zingt !

In het kader van het 10-jarig bestaan van de « Dagen van het Vlaamse
Lied », hebben de scholen van het lager onderwijs in Edegem hun
medewerking beloofd voor een grote zangavond.
Verlenen ook hun medewerking « De Krekeltjes » en de « Zingende
familie Godon », onder leiding van de heer Willem De Meyer.
Wij rekenen op een grote opkomst van de ganse bevolking.
De leerlingen zullen per graad mooie liederen brengen. Wij rekenen
ook op de talrijke aanwezigen. Wij zullen bewijzen dat jong en oud
ook samen kunnen zingen, daarvoor werd er in het programma ver
schillende malen samenzang voorzien.
Dit zangfeest gaat door in een grote tent op het gemeenteplein, op
maandag 28 april 1975 te 19.00 u. Wij voorzien 2.000 zitplaatsen. Om
desillusies te vermijden, verzoeken wij de bevolking zich op voorhand
te voorzien van gratis inkomkaarten. Deze zijn te bekomen ofwel op
het Secretariaat, Administratief gebouw, Kontichstraat 19, ofwel langs
de vele leerlingen van de scholen, die de kaarten kunnen bekomen
bij hun leerkrachten.
De kaarten zijn ter beschikking vanaf maandag 14 april 1975.

BEKENDMAKING
VOOR NEDERLANDERS DIE IN DE GEMEENTE WONEN

Er is een nieuwe mogelijkheid opengesteld om door vrijwillige premie
betaling recht te krijgen op een volledig Nederlands ouderdomspen
sioen (AOW) en zich te verzekeren van eventueel weduwen- en we
zenpensioen (AWW).
Dit geldt uitsluitend tot en met 31-12-1975

WIE KOMEN IN AANMERKING ?

a. degenen, die na het bereiken van de 15-jarige leeftijd maar voor
1-1-1957 in Nederland hebben gewoond en nooit verzekerd zijn
geweest;

b. degenen, van wie de verplichte verzekering is geëindigd ;

c. degenen, die niet vanaf 1-1-1957 onafgebroken verzekerd zijn ge-
weest.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat weduwen en ouder
loze kinderen recht krijgen op AWW-pensioen, wanneer de man of de
vader is overleden tussen 1-1-1972 en 1-1-1976.
Inlichtingen kunnen worden gevraagd en aanmeldingen kunnen wor
den gedaan bij : Sociale Verzekeringsbank, Bureau Beperkte Registra
tie, Apollolaan 15, AMSTERDAM-1009.
Zo nodig is het Consulaat-Generaal der Nederlanden, Van Meteren
kaai 4, 2000 Antwerpen U graag van dienst. Tel. : 031/32.45.37 of
32.86.37. Openingsuren: maandag t/m vrijdag 10-12 uur en 14-15 uur.
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VAN RICHTING VERANDEREN MET UW VOERTUIG
IS NIET ZO EENVOUDIG 1

De rijmanoeuvers naar rechts en naar links zijn gereglementeerd en
moeten uitgevoerd worden rekening houdend met strikte voorwaarden
door het reglement bepaald.
Voorwaarden bij links- of rechtsaf :

Rekening houden met de vertragingsmogelijkheden van de be
stuurders die volgen...
Hoe ?: door geleidelijk zijn snelheid aan te passen en ketting
botsingen te vermijden.
- Zijn voornemen duidelijk en tijdig genoeg kenbaar maken.

Hoe?:
- door middel van richtingslichten, indien de voertuigen hiervan

voorzien moeten zijn ;
- door een teken met de arm in de andere gevallen.
Tijdig: is op ± 70 m., en ± 80 m. à 100 m. vóór het kruispunt op
wegen met zeer druk verkeer.
Duidelijk:

het Juiste richtingslicht in werking stellen !
het glas der richtingslichten moet zuiver zijn I

Bij het rechtsaf slaan :
- Opgelet : Nabij een kruispunt, de fietsers die men inhaalt onge

hinderd hun weg laten vervolgen (zowel deze op de rijbaan als op
het fietspad).
De bocht zo kort mogelijk nemen en met geringe snelheid.
- Zware vrachtwagens die vooraf naar links dienen uit te wijken

voor dit manoeuver, moeten de doorgang voor het verkeer dat
normaal doorrijdt vrijlaten (achterkomend of tegenliggend ver
keer).

BIJ het linksaf slaan, nog beter het verkeer gadeslaan I
- Het kenbaar maken van uw voornemen geeft U geen enkel recht

op de inhalende bestuurder.
- De inhalende bestuurder mag zijn plaats rechts niet verlaten wan

neer hij op het punt staat ingehaald te worden 1
(Opgelet ! Vermijd aangedampte achterruit, blinde hoeken ont
staan door koetswerk, passagiers of slechte opstelling van de ach
teruitkijkspiegel).
- De breedte der rijbaan, éénrichtingsverkeer, verkeerstekens en

andere omstandigheden kunnen het uitvoeren van dit manoeuver
bepalen.

1. op een brede rijbaan
de doorgang van het normaal doorrijdend verkeer vrijlaten ;
- linker richtingsaanwijzer in werking stellen op voldoende afstand ;
- geleidelijk naar het midden van de baan begeven (nooit bruusk) ;
- toelaten dat inhalend verkeer langs rechts kan inhalen ;
- snelheid regelen ;
- wachten tot men volledige zichtbaarheid heeft (voor tegenliggers)

wanneer men in een file linksaf slaat ;
- de bocht zo ruim mogelijk nemen, tenzij men bij het uitvoeren van

het manoeuver in een rijstrook terecht komt die langs de aslijn
van de rijbaan ligt ;
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2. op een éénrichtingsweg
- zo dicht mogelijk bij de linkerrand van de baan blijven, mits in-

achtneming van in vorig punt bijkomende voorzorgsmaatregelen ;

3. op een smalle rijbaan
- uiterst rechts blijven ;
- inhalend en tegemoetrijdend verkeer doorgang verlenen ;
- de bocht zo ruim mogelijk nemen ;
- vorige bijkomende voorzorgsmaatregelen in acht nemen ;
4. twee tegemoet rijdende voertuigen {op eerder smalle rijbanen)
- beide bestuurders voeren een identiek manoeuver uit ;
- hoffelijkheid en voorzichtigheid zijn geboden 1
- één der bestuurders doet teken dat de andere zijn manoeuver

eerst kan uitvoeren en wacht alvorens het kruispunt op te rijden ;
- of, ingevolge rechtspraak : kruisen ze mekaar vooreerst recht, en

de ene draait om de andere, om vervolgens hun manoeuver naar
links uit te voeren.

5. Twee tegemoet rijdende voertuigen
{de ene draait links, de andere rechtsaf)

- volgens de rechtspraak :
krijgt de bestuurder, die rechtsaf draait, voorrang op diegene die
linksaf draait, om reden dat :
- rechts voorrang heeft ;

het de beste oplossing is, gezien het manoeuver naar rechts
het kortst is en sneller uit te voeren.

6. Autobestuurder en fietser op rijwielpad {beiden linksaf)
- op het rijwielpad links van de autobestuurder slaat de fietser eerst

linksaf 1
hij rijdt op een hem voorbehouden deel van de openbare weg ;
- hetzelfde is van toepassing indien de fietser rechtdoor zou rijden.

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD

De gemeentelijke sportraad brengt de bevolking ter kennis dat de
onderstaande sportverenigingen sportaktiviteiten organiseren waaraan
iedereen kan deelnemen :

- Korfbalclub Voorwaarts : wandelrally in het oude stadsgedeelte
van Antwerpen dd. 24-5-1975.

- Krachtbalclub Kruispunt : eerste week-end van mei een voettocht
naar Scherpenheuvel ('s nachts).

- Turnkring Jong Edegem : alle laatste zondagen van iedere maand
inrichting van wandeltocht van 10-15 km.

Sportiva-comité Edegem : wandelmarathon in samenwerking met
sportivacomité's andere gemeenten dd. 20.9.1975.
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GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA
De Burgemeester en de Schepen van Sociale Zaken hebben onder
staande feestelingen bezocht, de gelukwensen van Zijne Majesteit de
Koning en de gemeenteraad overgemaakt, en hen een gemeentelijk
geschenk overhandigd :
3 januari 1925 - De Henau Pierre-De Peuter Maria, Graaf de Fiennes

laan 19
5 maart 1925 - Vlayen Ludovicus-Faes Maria, Onafhankelijkheidstr. 58.

FOLKLORISTISCHE FEESTEN cc MENEERKE VAN BUIZEGEM »

Naar goede traditie wordt rond de legende van ons cc Meneerke », een
prettig en geanimeerd feest geweven. Dit jaar hebben de feestelijk
heden plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 mei, in de grote tent in de
Buizegemlei.
Vrijdagavond vanaf 19 u., zal ieder deelnemen aan de wedstrijden van
oude en vergeten spelen ; de winnaars zullen tijdens het bal op
zaterdag 3 mei gehuldigd worden als meneerke en madammeke van
Buizegem. Tijdens de avond zal de groep « Reinaert » U laten genieten
van vrolijke muziek en volksdansen. De inschrijvingsprijs bedraagt
20 fr. Diegenen die minstens één goed zichtbaar folkloristisch kle
dingsstuk dragen, kunnen deelnemen aan de prijs van slechts 15 fr.
Zaterdagnamiddag 3 mei te 14.30 u., worden de kinderen opgenomen
in de sprookjessfeer van « Ganzenliesje en de koekoek», een toneel
gebracht door de jeugdtoneelafdeling van Deugd en Vreugd, eveneens
in de grote tent. Inkom 20 fr.
Zaterdag 3 mei te 20.30 u.: Bal. Het orkest ccThe Stars»zal er deze
avond de zwier inhouden. De hongerigen zullen allicht de gebraden
kippenbilletjes niet versmaden, die in de loop van de avond worden
aangeboden. Inkom 20 fr. En, vergeet het niet, als U de winnaar is
van de oude en vergeten spelen, wordt U officieel in de bloemen
gezet.
Iedereen die zich Edegemnaar noemt is uiteraard aanwezig 1

GEMEENTE E D E G E M

Een betrekking van KLERK-DACTYLOGRAAF is te begeven.
Bruto aanvangswedde : 19.173 fr. (index inbegrepen).
Voorwaarden : 21-40 j.- Belg - goed gedrag - diploma lager

secundair onderwijs - medische goedkeu
ring.

Eigenhandig geschreven aanvragen dienen uiterlijk op
28 april 1975 aangetekend op een postkantoor afgegeven te
worden.

Verdere inlichtingen : gemeentesecretariaat, Kontichstraat
19, Edegem, 2 verdieping. Tel. (031) 57.01.18.
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NIEUWS UIT HET TALENPRAKTIKUM

Alle kursussen zijn volop aan de gang, en we noteren 411 inschrij
vingen.

Als nieuwigheid voor dit jaar vingen we aan met een kursus « Neder
lands voor franssprekenden », waarvoor 66 leerlingen inschreven.

Vorige maand gingen we van start met « Nederlands voor engelsspre
kenden », waarvoor 29 belangstellenden zich opgaven.

Zij die interesse hebben om vreemde talen te leren spreken raden wij
aan ons nu reeds hun naam mee te delen, met vermelding van de
gewenste taal.

Een nieuwe reeks lessen begint 14.9.75.

--~---- -----------

Ondergetekende,

wonende te

wenst de lessen te volgen van FRANS, ENGELS, DUITS, SPAANS,
NEDERLANDS VOOR FRANS OF ENGELSPREKENDEN, ITALIAANS
1e jaar/2e jaar (schrappen wat niet past)

Te zenden aan L. Aerts-Lietaer, Schepen van Sociale Zaken en Onder
wijs, Kontichstraat 19, 2520 Edegem.
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(verschijnt 10 x per jaar)

EDEGEM

nr. 34 - mei 1975

GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 APRIL 1975

- Een reglement wordt goedgekeurd, houdende toekenning van
subsidies aan revalidatiecentra waarin minderjarige mindervaliden
van onze gemeente zijn opgenomen.
De statuten van de « Gemeentelijke Kulturele Raad » worden goed
gekeurd.
De levering en plaatsing van een radiofonisch oproepsysteem voor
de gemeentelijke brandweer wordt toegewezen aan de prijs van
698.678 fr.
- Goedkeuring wordt gehecht aan de ontwerpovereenkomst met het

bouwbedrijf Somers tot het oprichten van een modelappartement
tegen de Romeinse Put.
- Goedkeuring wordt gehecht aan het bijzonder bestek en raming

t.b.v. 298.666 fr. voor het herprofileren van de bermsloten in de
Drie Eikenstraat.
Het bijplaatsen van 24 straatkolken op verscheidene straathoeken
wordt toegewezen aan de prijs van 652.946 fr.
- Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek voor het ambtshalve

uitvoeren van aanvullende en herstellingswerken in de Doornstraat
t.b.v. 603.153 fr.
Een aanvullend verkeersreglement wordt goedgekeurd waarbij het
stilstaan en stationeren verboden wordt in de Hovestraat, zijde
Gemeentehuis, over een afstand van 35 m vanaf de hoek Kontich
straat, met uitzondering voor ceremoniewagens.
- Een algemeen politiereglement wordt goedgekeurd.
- Vereiste machtiging wordt aangevraagd tot het verwerven van

gronden voor openbaar nut tot : verbreding en wederaanleg Drie
Eikenstraat (tussen Prins Boudewijnlaanen Willem Herreynsstraat)
en verbreding Oude Godstraat. Tevens wordt machtiging aange
vraagd voor het verwerven van gronden tussen Boniverlei, Buize
gemlei, Grote Dries en Romeinse Put, alsmede de wegbedding wijk
Terelst.
- In der minne worden onroerende goederen aangekocht ter uitbrei

ding van de gemeentelijke stapelplaats, en langsheen de Boni
verlei.
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ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT

Door de Gemeenteraad werd op 24.4.1975 een nieuw algemeen politie
reglement goedgekeurd. Dit heeft als bedoeling een zo goed moge
lijke samenleving in de gemeente te waarborgen.
Daar dit reglement uit vele artikels bestaat, ligt het in onze bedoeling
de tekst fragmentgewijs via het infoblad aan onze inwoners ter kennis
te brengen.
Een artikel willen wij nu alvast aanhalen, omdat wij menen dat het
de goede periode is om er gevolg aan te geven. Het betreft artikel 5
van hoofdstuk 7 «Rumoer en Lawaai » - luidend als volgt :
« Op zon- en feestdagen is het niet toegelaten grasmachines met mo
tor, waarvan het geluid hinderend is, in werking te stellen »,

Wij hopen dat U dit zult begrijpen als een middel om de stilte in onze
rustige wijken op zon- en feestdagen zoveel mogelijk te behouden.

ONZE NIEUWE COMMISSARIS

Op voorstel van de gemeenteraad werd met Koninklijk Besluit van
14 april 1975 de heer André Craen tot politiecommissaris benoemd
in onze gemeente.
Op 14 mei heeft hij vóór de Burgemeester de eed afgelegd, en werd
vanaf dat ogenblik aangesteld.
De heer commissaris Craen is geboren op 10.1.1933, gehuwd, vader
van 2 kinderen, en woonachtig Pieter Van de Bemdenlaan 29. Na zijn
lagere en hogere middelbare studies te Antwerpen, heeft hij de titel
behaald van Licenciaat Criminologie aan de Rijksuniversiteit van Gent.
Vooraleer bij de politie te komen was hij van 1951 tot 1956 in dienst
bij Ford Motors Cy te Antwerpen. Van 1956 tot 1963 was hij politie
agent te Antwerpen bij de mobiele brigade en de verkeersafdeling.
In 1958 nam hij deel aan het examen voor politiecommissaris en
adjunkt-politiecommissaris, en behaalde zijn diploma. In 1963 werd
hij benoemd tot adjunkt-politiecommissaris te Edegem. Op voordracht
van de Burgemeester volgde de heer Craen een aantal cursussen bij
buitenlandse politiescholen, waaronder in 1966 bij de Engelse politie
te Brighton. In 1967 behaalde hij het diploma van « Moniteur de Tir »
bij de Franse politie te Parijs, en in 1970 in dezelfde school het diplo
ma van « Instructeur de Tir ». Hierna werd in 1971 te Edegem een Gen
trum voor Verdedigingsschieten opgericht, erkend door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. Dit centrum werd door de heer Craen ont
worpen en staat onder zijn leiding. Tot hiertoe zijn 8 promoties afge
studeerd en werden 39 buitenlandse en 40 Belgische politiemensen
gevormd tot monitor. In 1972 zag de heer Craen nog kans om te
Parijs de graad te verwerven van « Professeur de Tir », na het volgen
van een cursus en maken van een proefschrift, dat in de Franse en
Belgische politiestaven grote weerklank heeft gevonden.
In 1972 werd hij aangesteld als leraar (wapenleer en schietonder
richt) in de Politieschool te Antwerpen, en als sluitstuk werd hij door
zijn overheid in de gelegenheid besteld om een cursus van 3 maanden
te volgen in de school van de F.B.I. te Washington, U.S.A. Daar be
haalde hij als buitenlander de titel van « Associate » bij de National
Accademy of the F.B.I.
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Spijts dit alles is de heer commissaris Craen een zeer vredelievend
man, die maar één bedoeling heeft : onze gemeenschap te dienen,
en onze politie vertrouwd te maken met gevaarlijke wapens, met als
bedoeling er nooit onverantwoord gebruik van te maken.
Wij wensen de heer Commissaris Craen een vruchtbare loopbaan in
een gemeente waar de burgers, spijts de oprukkende misdadigheid,
gerust en vredevol kunnen leven.
Zeer speciaal wensen wij nog bij deze gelegenheid onze Ere-Commis
saris Frans Hertsens te vermelden. Tijdens de periode dat de heer
Craen in de gelegenheid werd gesteld om de cursussen te volgen,
wat door de heer Hertsens gunstig werd geadviseerd, was het onze
Ere-Commissaris die alleen, dag en nacht, het korps leidde.
Hiervoor onze speciale dank !

BEDENKINGEN BIJ EEN EERSTE FAMILIAAL ZANGFEEST

Als organisator en verantwoordelijke voor het zangfeest was ik als
schepen van Onderwijs niet gelukkig, de avond van het zangfeest en
dit vooral omdat de klankinstallatie beneden alles was niettegenstaan
de de formele belofte van de verhuurders van de tent. Door dit spijtig
tekort was het voor sommigen niet mogelijk alles te volgen wat er
gebeurde, in die tot de laatste stoel gevulde tent.
De leerlingen hadden het vrij moeilijk en na een tijdje liep het hier
en daar uit de hand. Daarom toch niet getreurd, want er waren veel
pluspunten.
Alle scholen van Edegem hebben op een fantastische wijze geholpen
met het instuderen, in alle klassen, van verschillende mooie Vlaamse
kinderliederen. Ik dank daarvoor al de leerkrachten. De heer De Meyer
bezorgde mij voor elke deelnemende school een erediploma, dat
eerstdaags aan de scholen zal toegezonden worden.
Er was een reuze opkomst van ouders en sympatisanten, die allen
welwillend en met plezier meezongen. Sommigen hadden graag meer
samenzang. Een goede raad, behoud uw groene boekje en bij een
volgende gelegenheid, en in betere omstandigheden, doen wij het
over met meer samenzang.
De « Zingende familie Godon » trad op in bijna onmogelijke omstan
digheden, maar hun aanwezigheid was een plus-punt voor ons allen
en een bewijs voor de jeugd dat ook volwassenen een knap Vlaams
repertorium hebben.
De « Krekeltjes » hebben zoals gewoonlijk de belangstelling van allen
gehad. Zij « kunnen » het en in hun cc Dank U- tot wederziens » onder
lijnden zij de wil van de meesten van ons om van dit zangfeest een
schone traditie te maken.
De heer Willem De Meyer, die de ganse tijd de bezieler was van het
gebeuren, ook met de repetities, heeft ons na het feest moed Inge
sproken en aangedrongen om in dezelfde zin voort te maken. Wij
mochten van hem een schrijven ontvangen waarin hij zegde : «lk heb
het programma van uw familiaal zangfeest aan een 50-tal gemeente
besturen verzonden met een bijzondere nota: « Edegem gaf ons een
stichtend voorbeeld I»
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Wij. danken het Rode Kruis en de brandweer die op post waren en
tevens paraatwaren om het minste gevaar op te vangen, ook allen die
zorgden voor de ordedienst in de tent en de begeleiding van de
bussen voor het aan- en wegvoeren van de belangstellenden. Bij al
deze .aktiviteiten had onze politie de handen vol, dat valt niet te
betwisten.
Met dit artikel danken wij allen, groten en kleinen, voor hun inzet
en medewerking, wij konden niemand missen.
« Dank U - tot wederziens ». Ik hoop dat U allen een volgende keer
weer meedoet 1

L. Aerts-Lietaer,
Schepen Onderwijs en Sociale Zaken

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE
Woensdag 18 juni, 25 juni en 13 augustus: geen zitdag.

1925 GOUDEN JUBILEUMJAAR
BRANDWEER EDEGEM

1975

VIERINGSPROGRAMMA
Zaterdag 7 Juni om 15.00 u. :
Plechtige overhanding van nieuwe ladderwagen door het gemeente
bestuur op het gemeenteplein.

Zondag 8 Juni
te 15.00 u.:
Grote demonstratie van materieel en moderne blustechnieken in de
Drie Éikenstraat, nabij de St. Antoniuskerk
te 22.00 u.
Groot vuurwerk, Drie Eikenstraat, nabij St. Antoniuskerk.

Zondag 15 Juni om 10.00 u. :
Plechtige jubelmis in de Basiliek. Wijding nieuw vaandel, inzegening
nieuwe wagen. Plechtigheid aan brandweermonument.

GROOTSE GULDENSPORENVIERING

op zaterdag 28 juni 1975

*met het optreden
van KUNSTGROEP TIJL

op de Speelplaats van het
O.L. Vrouw v. Lourdescollege

Aanvang : 19.30 u.

*
Bij ongunstige weersomstandigheden heeft het
optreden plaats in de Feestzaal van het College.
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Bij het opmaken van een programma en het vaststellen van een datum
voor de Guldensporenviering kan men twee standpunten innemen.
Viert men deze nationale feestdag op de officiële datum, 11 juli, dan
moet men rekening houden met het feit dat vele reeds met vakantie
zijn en dat deze dag spijtig genoeg voor een grote meerderheid nog
geen officiële verlofdag is. Wil men een groots en hoogstaand pro
gramma bieden en bovendien zoveel mogelijk mensen in de gelegen
heid stellen aan deze viering deel te nemen, dan ligt het voor de hand
deze viering te plannen voor einde juni. De Werkgroep voor Feestelijk
heden en Koördinatie heeft aan het Gemeentebestuur de tweede
mogelijkheid voorgesteld, dat aan dit advies een gunstig gevolg heeft
gegeven.
De Werkgroep heeft voor de Guldensporenviering een beroep gedaan
op de Kunstgroep Tij) uit Neerpelt. Deze groep heeft onder zeer kun
dige leiding een programma te bieden van wereldklasse. De kombi
natie van vendelzwaaien met koreografie, afgewisseld met dans, op
muziek van moderne en klassieke komponisten, heeft deze groep
een internationale vermaardheid gegeven. Hun optreden in Europa
en Amerika kende een buitengewoon sukses.
Het Gemeentebestuur nodigt hierbij alle inwoners uit om samen onze
Vlaamse fierheid te manifesteren op dit hoogstaand kultureel feest.

VEILIGHEIDSCAMPAGNE

Vele ongevallen in en om de woning, zowel als op de straat kunnen
door ons vermeden worden.
De gemeentelijke gezinsraad wil hierbij helpen en werkt aan een vei
ligheidscampagne.
Er zijn voor de maand september e.k. enkele voordrachten voorzien
over veilig gebruik van de elektriciteit.
De tweede helft van de maand september gaat er een week door voor
het veilig verkeer.
Zoals in 1973 houden wij een extra weekeinde met als thema « vei
ligheid », waarbij wij iedereen willen betrekken die bewust wil helpen
bouwen aan een veiliger leefgemeenschap. Er zijn verschillende mo
gelijkheden om aktief deel te nemen aan onze campagne.
De kinderen zullen langs de scholen verzocht worden om prijskamp
formulieren in te vullen, en een opstel te maken.
De besturen van de bonden voor gepensioneerden worden verzocht
hun leden te wijzen op de veiligheid, door het plaatsen van affichen
en het bespreken van een meer veilige houding in verschillende leef
situaties.
Door aangepaste plakaten op de gemeentelijke aanplakborden zullen
wij ook trachten U te helpen. Een gouden raad, hou deze borden
goed in het oog, want een deel van de prijskamp, bij het einde van
het werkjaar, draait om die plakaten. Lees, kijk en win 1
De jeugdorganisaties zullen ook nog extra aangesproken worden
langs de jeugdraad. Hen zal verzocht worden extra veilig hun kampen
te organizeren en de jongeren op hun verantwoordelijkheden te wij
zen.
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GEMEENTELIJKE GEZINSRAAD
Kinderopvang
Op initiatief van de gezinsraad werd een behoeftepeiling gehouden
in verband met kinderkribbe, peutertuin, onthaalgezinnen of andere
vormen van kinderoppas.
Aan alle gehuwde vrouwen van Edegem tot en met de leeftijd van
30 jaar werden formulieren bezorgd, in totaal 941, daarvan werden
er 433 beantwoord, d.i. ongeveer 46 %/o.
Uit de antwoorden op de vraag gesteld van welke vorm van kinder
oppas men gebruik zou willen maken, bleek dat, wat kleine kindjes
betrof, oppas in eigen gezin en plaatsing bij onthaal- of pleeggezin
nen de meeste voorkeur genoot.
Ook gaven zich 89 kandidaat-onthaalmoeders op waarvan er 72 een
aangepaste cursus willen volgen. Het verschil van 17 wordt dan nog
verklaard door dat deze personen meestal speciale beroepen hebben,
zoals kinderverzorgsters, verpleegsters, opvoedsters, enz.
Als gevolg daarvan zullen cursussen ingericht worden om een aan
gepaste vorming te verschaffen aan de kandidaat-onthaalmoeders.
Belangstellenden kunnen zich reeds laten inschrijven op de Bevol
kingsdienst, Administratief Gebouw, Kontichstraat 19.
Het ligt dan in de bedoeling later een dienst uit te bouwen waar per
wijk of buurt een aantal onthaalgezinnen ter beschikking zijn om
kinderoppas verantwoord te verzekeren.
Zij die hun namen kenbaar maakten voor de lessenreeks worden
tijdig verwittigd aangaande dagen en uren van de lessen.

FEESTMARKT OP HET GEMEENTEPLEIN

Op vrijdag 13 juni 1975 zal op het gemeenteplein een feestelijke
avondmarkt georganiseerd worden door de Algemene Markthande
laarsvereniging van Antwerpen, met medewerking van het gemeente
bestuur van Edegem. Aanvang 14 u. - einde 22 u.

GOUDEN EN DIAMANTEN HUWELIJKSJUBILEA

De Burgemeester en de Schepen van Sociale Zaken hebben onder
staande feestelingen bezocht, de gelukwensen van Zijne Majesteit de
Koning en de gemeenteraad overgemaakt, en hen een gemeentelijk
geschenk overhandigd :

65 Jaar huwelijk
Heinzmann Frédéric-Courboin Maria,
Kerkplein 2

50 Jaar huwelijk
Claes Petrus-Van Bulck Rosalia
Prins Boudewijnlaan 323/11
Defernelmont Jean-Lebon Maria
Terelststraat 97
Familieleden en jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Gemeen
tebestuur, dienst secretariaat, ongeveer één maand vóór de viering in
te lichten.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr 35 - juli 1975

GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 JUNI 1975

De statuten van de Gemeentelijke Jeugdraad worden goedge
keurd.

- Een reglement wordt vastgesteld in verband met de exploitatie
van taxidiensten.

Een overeenkomst wordt aangegaan met de N.V. lnternete i.v.m.
het aanbrengen van een omvormings- en verdeelpost in het kelder
lokaal van het Administratief Gebouw, Kontichstraat 19.

- Goedkeuring wordt gehecht aan de bijakte nr. 1 van de uitbrei
dingswerken aan de gemeenteschool, alsmede aan de verreke
ning nr. 1 t.b.v. 191.986 fr.

- Goedkeuring wordt gehecht aan de algemene eindafrekening
t.b.v. 20.708.740 fr., voor het uitvoeren van riolerings- en wegen
werken in de wijk Terelst door de N.V. Vebor te Antwerpen.

Hecht zijn goedkeuring aan de verrekening nr. 1 in min t.b.v.
173.106 fr. voor de bouw van de collector in het bekken van de
Kleine en Grote Struisbeek.

- Goedkeuring wordt gehecht aan de eindafrekening t.b.v. 4.297.942
fr., van de N.V. Building te Mortsel, voor het uitbreiden van het
politiegebouw, Kontichstraat 17.

Goedkeuring wordt gehecht aan de eindafrekening van het N.V.
Building te Mortsel t.b.v. 1.309.086 fr. voor het bijbouwen van de
schoolrefter.

- Goedkeuring wordt gehecht aan het aangepast ontwerp voor de
aanleg van de sportterreinen in de Jan Verbertlei. Kostenraming :
21.236.022 fr.

- Het overlagen van verscheidene straten in de gemeente met micro
beton wordt toegewezen aan de prijs van 940.544 fr.
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DOSSIERS OPENBARE WERKEN

Met genoegen kunnen wij mededelen dat drie dossiers van openbare
werken toelagebelofte hebben verkregen, zodat de aanbesteding kan
volgen ; het zijn :

1. Dossier Oude Godstraat-Edegemsestraat (vanaf het vroeger ge
meentehuis te Mortsel tot aan het pleintje in de Strijdersstraat. Deze
werken gebeuren in samenwerking met de gemeente Mortsel. Aan
besteding in september 1975.

2. Dossier gemeentelijke sporthal in de Terelststraat (Centrum). Aan
besteding in oktober 1975.

3. Dossier groot zwembad (achter instructiezwembad). Aanbesteding
in december 1975.

De uitbouw van de gemeenteschool, waarvoor de eerste steen op
21 juni ingemetseld werd door Eerste Minister Leo Tindemans, vor
dert zeer snel, zodat op 15 juli de ruwbouw zal klaar zijn.

Hieruit blijkt dat eens de lange administratieve weg afgelegd is, de
eerste steen geen formaliteit is, en de werken onmiddellijk worden
voortgezet en in snel tempo afgewerkt.

PRINS BOUDEWIJNLAAN

Het steeds drukker wordend verkeer op deze rijksweg, dat het resul
taat is van het niet afwerken van de E10, vernielt de betonbaan op
een voor het ogenblik onherstelbare manier.

Door de vele breuken van het wegdek worden de trillingen voortgezet
tot de woningen, waarvan reeds verscheidene schade hebben gele
den. Al deze storende ongemakken worden door het Schepencollege
gemeld aan de diensten die verantwoordelijk zijn voor deze baan.
Hierbij werd reeds verscheidene malen, per brief, en door de Burge
meester persoonlijk, bij het Ministerie van Openbare Werken aange
drongen om een versnelde afwerking van de E1O te bekomen, en op
die manier de Prins Boudewijnlaan terug een rustiger karakter te
geven.

Heden mochten wij vernemen dat de inspanning door ons bestuur
gedaan vruchten begint af te werpen. De Minister van Openbare
Werken heeft het besluit genomen om de E1O tot de Jules Moretus
lei bij voorrang af te werken. Wij zullen er nu over waken dat deze
belofte gehouden wordt.

Wat betreft de individuele schadegevallen, kunnen wij melden dat
deze allen, met commentaar van het Schepencollege, werden over
gemaakt aan de verantwoordelijke diensten.

Tot slot willen wij er nog op wijzen dat de Prins Boudewijnlaan volle
dig onder het beheer der Rijkswegen valt, en elke ingreep op ver
keersreglementair gebied moet geadviseerd worden door de Rijks
wegen.
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Daar er voor het ogenblik geen ander alternatief van toegangsweg
tot Antwerpen bestaat, wordt elk besluit tot wijziging van de ver
keersregeling op deze rijksweg, door de gemeenteraad genomen,
door hogervermelde diensten afhankelijk gesteld van de noodzaak
van doorstromend verkeer.

Wij durven hiermede begrip vragen voor een zeer moeilijke toestand
die hopelijk, door de inspanningen van velen, spoedig moge verbe
teren.

WAAROM ?

Alle verenigingen, die erom verzoeken, worden door het bestuur ge
holpen bij hun aktiviteiten en feestelijkheden. Op gewone vraag aan
het College van Burgemeester en Schepenen, en zover onze mate
riële mogelijkheden reiken, staan wij toe dat allerlei materiaal wordt
ter beschikking gesteld en geplaatst door onze medewerkers. Hierbij
behoren steeds een aantal vlaggen, die de aktiviteiten en vieringen
een feestelijk karakter geven.
Regelmatig gebeurt het dat deze vlaggen, en vooral de Belgische
Driekleur, worden gestolen of vernield. De laatste vijf jaar zijn er
47 vlaggen gestolen. De verantwoordelijke en tegen het vaderlands
symbool haatdragende personen, hebben zo een schade aan de
Edegemse gemeenschap berokkend van 45.000 fr.
Daar deze vernielingen of diefstal steeds gebeuren op ogenblikken
dat de loyale bevolking in rust is, verlopen deze daden van onver
draagzaamheid over 't algemeen ongestraft.
Wij durven hier een oproep doen aan al onze goedmenende burgers,
vooral aan diegenen die het gemeentemateriaal in bruikleen krijgen,
om mede op te letten, en bij vaststelling de daders aan de politie
kenbaar te maken.
Het spreekt vanzelf dat, indien de aktiviteiten van deze dievenbenden
niet ophouden, het Schepencollege zal moeten besluiten een einde
te stellen aan deze dienstverlening door uitputting der middelen.
Wij hopen dat deze waarschuwing en oproep de nodige aandacht zal
verkrijgen.

GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE VAN WILRIJK,
BIJAFDELING EDEGEM

Gevestigd in de lokalen van het Kultureel Centrum, Drie Eikenstraat
18, Edegem.
Inschrijvingsdata : MAANDAG 1 SEPTEMBER : 18-20 uur ; DINSDAG
2 SEPTEMBER : 18-20 uur ; WOENSDAG 3 SEPTEMBER : 18-20 uur.
Disciplines : notenleer, piano, viool, altviool, dwarsfluit, klarinet, saxo
foon, trompet, bazuin, enz.

Minimum leeftijd : 8 jaar.
Afzonderlijke cursussen voor volwassenen.
Het onderricht is geheel kosteloos.
Inlichtingen: telefoon: tijdens bureeluren : 57.01.18 (binnenpost 404
- dhr. R. Van Dijck) - vanaf 1 september na 17 u. 30 muziekacademie
tel. 57.42.01.
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GEMEENTELIJKE SCHOOL ANDREAS VESALIUS

KONTICHSTRAAT21- EDEGEM

Indien U ons nog niet kent, hebben wij het genoegen ons voor te
stellen.

Een school waar een TEAM leerkrachten samen bouwt aan een
eigentijdse onderwijsinstelling.
- Wij stellen de algemene menselijke vorming voorop.
- Wij trachten de open geest, die de school nu kenmerkt, te be-

waren.

Onderwijs voor iedereen

Het normale leerplan is afgestemd op de middelmatig begaafden.
Degenen die boven of onder het gemiddelde komen, moeten bijzon
dere aandacht krijgen.
DE MEESTBEGAAFDEN krijgen extra taken of zwaardere opdrachten.
DE MINSTBEGAAFDEN worden individueel of in klein groepen ge
volgd. We eisen van hen hoge kwaliteit voor een taak die de KERN
LEERSTOF behelst.

WIJ KUNNEN GEEN MIRAKELEN VERRICHTEN...
MAAR... We leveren een extra inspanning voor de kinderen met enige
leermoeilijkheid.
- INHAALKLASSEN voor kinderen met lichte achterstand.
- KLAS VOOR INDIVIDUEEL ONDERWIJS voor kinderen met lichte

leermoeilijkheden. Een speciale leerkracht helpt de kinderen ge
durende enkele uren, terwijl ze voor de andere vakken gewoon in
hun klas blijven.
- DE LOGOPEDIST verbetert lichte afwijkingen bij het spreken.

Schoolbus

Kosteloos, voor kinderen die veraf wonen.

Contact Ouders - School

- Wij staan steeds open voor suggesties en aanvaarden graag op
bouwende kritiek.
Minstens 3 x per jaar ouderavond in de eigen klas van de leer-
lingen.
Halftrimestrieel rapport dat een duidelijk overzicht geeft.

Er worden in de school geen examens gehouden. Wij volgen de
richtlijnen van hedendaagse pedagogen :
voortdurende controle van de leerlingen. Alle taken, testen en toetsen
bepalen de cijfers op de puntenkaart.
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Sport en creatieve vrijetijdsbesteding

komen in ruime mate aan bod op de vrije woensdagnamiddag. AVE,
de sportclub van de gemeentelijke school is een bloeiende organisa
tie ten voordele van de leerlingen.
Zwemmen is ingeschakeld in het lessenrooster.

Het Onderwijs Is volledig kosteloos

Nochtans bieden we de kinderen aan :

vernieuwde en luchtige gebouwen
moderne leermiddelen
degelijke handboeken, waarin de kinderen zelf mogen werken
alle schriften en schoolbehoeften die noodzakelijk zijn
- VOOr elk kind een gelijkwaardige prijs op het einde van het school

jaar
prachtige schoolreizen per leerjaar
2-daagse voor het zesde leerjaar
indien het de wens van de ouders is, bos-, zee- of sportklassen
voor het zesde leerjaar.

Het Gemeentelijk Onderwijs biedt alle waarborgen

Omdat:

- en dynamisch team van toegewijde leerkrachten er oprecht het
beste van wil maken :
- hoge kwaliteit van onderwijs,
- stijlvolle doch eigentijdse opvoeding
- sfeer scheppen waarin het kind zich veilig voelt, en zonder com
plexen, graag naar school komt.

leerlingen die onze basisschool verlaten, in gelijk welke inrichting,
op hetzelfde peil blijven als in de gemeentelijke school. Tenminste
als ze de richting kiezen die met hun mogelijkheden overeen
stemt.
het bestuur van de gemeente heel dat streven onderschrijft, en
met volle enthousiasme de school steunt en begeleidt.
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Werkrooster

Lestijden : 8.30-11.30 u. - 13.30-16.15 u.

Vanaf het 4de leerjaar (niet verplicht) : Geleide studie : 16-20-17.10 u.
- Franse les : 11.35-12.00 u.

Lichamelijke opvoeding wordt gegeven door een gespecialiseerde
leerkracht.

De kinderen mogen in de school blijven eten.

Inschrijvingen en inlichtingen
Inschrijving van nieuwe leerlingen in de school, inlichtingen, contact
met het schoolhoofd : liefst op volgende tijdstippen :

- VAN 30 JUNI TOT EN MET 11 JULI: 14.00 u-17.00 u.

: 10.00 u. - 12.30 u.
13.30 u.- 17.00 u.

Bij de inschrijving mag U gerust een kijkje nemen in heel de school.

Vastbenoemde leerkrachten

klas, waarvan zij titularis zijn.

De Schepper L. 1
Lemmens R. 1
Kenens W. 2
Tuyteleers A. 2
Goris M. 3
Maquoi R. 3
Vleminckx A. 4
Delcart W. 5
Debbaut A. 5
Van Looy W. 6
Van den Brande W.6
Schoolhoofd : Coninx J, Onafhankelijkheidstraat 183 - Edegem
tel.: privé 57 47 00 - kantoor 57 37 67.

GEMEENTELIJKE DISCOTHEEK
Kultureel Centrum, Drie Eikenstraat 18
gesloten wegens verlof van 15 juli tot 15 augustus.

TALENPRACTICUM
Ons tweede jaar is met succes beëindigd. De meeste leerlingen heb
ben tot het einde toe de lessen gevolgd.
Wij maken reeds plannen voor het schooljaar 1975-76. Wij verzoeken
beleefd, doch dringend, allen die wensen een volgend jaar in hun
reeks aan te vangen (dag en uur blijft behouden) en die ons nog geen
bericht stuurden, dit te doen om onze planning mogelijk te maken.
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VRIJSTELLING VAN VERKEERSBELASTING EN BETALING BTW
OP PERSONENWAGENS VAN GEHANDICAPTEN

Volgende minder-validen kunnen aanspraak maken op de vrijstelling
van BTW en de verkeersbelasting op auto's voor persoonlijk vervoer :

1. de militaire of burgerlijke oorlogsinvaliden die een invaliditeits
pensioen van ten minste :
- 50 % voor vrijstelling BTW;
- 60 % voor vrijstelling verkeersbelasting genieten ;

2. die lijden aan volledige blindheid ;
3. die het gebruik van de bovenste ledematen volledig missen

(bv. door amputatie of verlamming) ;

4. die een invaliditeit hebben van tenminste 50 % te wijten aan de
onderste ledematen.

Hiervoor moeten de minder-validen in het bezit zijn van de getuig
schriften waaruit hun invaliditeit blijkt. Deze getuigschriften worden
afgeleverd door :
a. voor de militaire oorlogsinvaliden : Ministerie van Financiên, admi

nistratie der pensioenen, Jan Jacobsstraat 10, Brussel ;
b. voor de burgerlijke oorlogsinvaliden : Ministerie van Volksgezond

heid en gezin, Luchtscheepvaartsquare 31, 1070 Brussel ;
c. voor diegenen die een tegemoetkoming ontvangen als minder

valide van het Ministerie van Sociale Voorzorg : Dienst der minder
validen, Zwarte Lievevrouwstraat 3 , 1000 Brussel;

d. voor alle anderen : Ministerie van Volksgezondheid, Administra
tieve gezondheidsdienst, Emiel Jacqmainlaan 162, 1000 Brussel.

Deze dienst levert het medisch attest af na onderzoek in een ge
westelijk centrum : Sterstraat 32 - voor Antwerpen.

De minder-valide die de vrijstelling van B.T.W. wenst te bekomen
legt dit getuigschrift voor aan de verkoper van het voertuig. Hierdoor
wordt door de verkoper het voordeeltarief van 6 % BTW toegepast.

Dit bedrag van 6 % BTW kan door de minder-valide worden terugge
vraagd bij het controlekantoor van de BTW, Sporthalplein 53 - 2610
Wilrijk (formulieren aldaar te bekomen of op de bevolkingsdienst).

Deze aanvraag tot terugbetaling moet binnen de 2 jaar na betaling
van de 6% BTW gebeuren. Zij moet vergezeld zijn van het getuig
schrift waaruit de invaliditeit blijkt en het bewijs dat de 6% BTW
werden betaald. Tevens moet het getuigschirft waaruit de invaliditeit
blijkt, voorgelegd worden aan de Direkteur der directe belastingen,
2de Directie, Frankrijklei 113, Antwerpen om de VRIJSTELLING VAN
VERKEERSBELASTING te bekomen.
Uitzondering geldt hier voor de oorlogsslachtoffers met minder dan
60 % invaliditeit, zij kunnen genieten van de vrijstelling van BTW
alhoewel zij verkeersbelasting moeten betalen.
ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN aan auto's verricht voor
rekening van bovenvermelde personen, worden insgelijks slechts met
6 % belast, deze laatste BTW is niet terugbetaalbaar.
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GOUDEN EN DIAMANTEN HUWELIJKSJUBILEA

De Burgemeester en de Schepen van Sociale Zaken hebben onder
staande feestelingen bezocht, de gelukwensen van Zijne Majesteit de
Koning en de gemeenteraad overgemaakt, en hen een gemeentelijk
geschenk overhandigd :

60 Jaar huwelijk
Heirman Pieter Eduard - Suy Maria Amelia
Kladdenbergstraat 11

50 Jaar huwelijk
Theys Josephus Albertus - Biets Ludovica Isabella
Terelststraat 134

12 juni 1915

6 juni 1975

Familieleden en jubilarissen worden vriendelijk verzocht het Gemeen
tebestuur, dienst secretariaat, ongeveer één maand vóór de viering
in te lichten.

GEMEENTELIJK INSTRUCTIEBAD

Tijdens de verlofperiode is het gemeentelijk instructiezwembad toe
gankelijk voor het publiek :
vanaf maandag tot en met vrijdag: 9.00-20.00 u. (zonder onderbreking)
zaterdag : 9.00-17.00 u. (zonder onderbreking)
zondag : 9.00-13.00 u.

Het gemeentelijk instructiezwembad zal echter gesloten zijn op 21 juli
en 15 augustus 1975.

Gedurende de verlofperiode worden geen zwemlessen gegeven. Deze
worden hervat vanaf september 1975.
Wilt U zich laten inschrijven dan kunt U dit ofwel telefonisch op het
nummer 57.03.54 ofwel aan de kassa van het gemeentelijk instructie
zwembad.

Het sportief zwemmen, beter gekend onder de naam « Trim-actie »
gaat steeds verder tijdens de verlofperiode. Verkiest U 3.000 m. -
5.000 m. - 10.000 m. of 25.000 m. te zwemmen ? Dat kunt U gemak
kelijk bereiken door een afstand af te leggen van min. 100 m. en
max. 500 m. per dag.
Kaarten steeds te verkrijgen aan de kassa (5 fr.).

Uw gezondheid boven alles in deze wel koortsachtige tijd.
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lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr. 36 - augustus-september 1975

VAKANTIE 1975

Wanneer dit informatieblad verschijnt, is de vakantietijd bijna voorbij.

Wij hopen dat het voor een groot aantal van onze Edegemnaren een
rustige en herstellende periode is geweest, en dat tegenslag en onge
vallen zijn uitgebleven.

Ongetwijfeld zijn vele gezinnen en jongeren op reis geweest in bin
nen- en buitenland. U hebt kunnen genieten van al hetgene wat U
zich van de reis hebt voorgesteld, en waarschijnlijk hebt U in uw
vakantieomgeving zaken opgemerkt, waarvan U dacht : dit is een
goed idee, zou het bij ons ook niet kunnen. Graag vernemen wij van
U in deze zin een verhaal, misschien zit er muziek in.

Zeker bestaan er in onze gemeente ook mensen voor wie de huidige
tijd geen meevaller is, die werkloos zijn, ziek of hoog bejaard, en
die zich een buitengemeentelijke vakantie hebben moeten ontzeggen.
Wij hopen dat zij in onze gemeente vakantierust hebben kunnen vin
den, hetgeen te Edegem toch nog mogelijk is omdat wij nog enkele
mooie wandelhoekjes bezitten. Trouwens, de zon was overal, ook
voor de zieken en bejaarden, al was het dan misschien bekeken van
op hun kamer.

Bij het begin van de maand juli hebben wij in de straten van onze
gemeente de verzoekplaten « maximum 20 km. » geplaatst, dit om de
voertuiggebruikers uit te nodigen aan onze kinderen te denken die
over de straten wandelen en fietsen.

Gelukkig, en tot op het ogenblik dat deze tekst geschreven werd,
hebben wij geen ernstige ongevallen met kinderen moeten vaststel
len. Wij danken al diegenen die met ons aandacht hebben besteed
aan het gevaar van verkeersongevallen in de vakantieperiode, In het
bijzonder met het oog op onze kinderen, en op die manier een dienst
hebben bewezen aan de gemeenschap.
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Een negatief resultaat werd wel vastgesteld op gebied van geluids
hinder door bromfietsen. Zoals het in een toonaangevend weekblad
voor dames werd beschreven, betreft het een van de meest milieu
storende elementen.
Wij hebben niets tegen dit vervoermiddel voor jongeren, maar wen
sen toch duidelijk te stellen dat elk motorvoertuig, en hier is ook de
bromfiets onder verstaan, moet beantwoorden aan de gestelde nor
men.
Graag stellen wij onze geluidsmeter ter beschikking, om bij twijfel
het geluidsvolume te meten. Wanneer het geluidsvolume van uw
bromfiets goed wordt bevonden, is een nieuwe kontrole niet uitge
sloten. Het heeft dus geen zin om thuis gekomen na het vrijwillig
aanbieden van uw bromfiets, terug de knalpijp te verwijderen. Te
hoog geluidsvolume zal bij vrijwillig aanbieden van uw bromfiets niet
bekeurd worden. Wel is het noodzakelijk na herstelling uw bromfiets
terug aan een controle te onderwerpen.
Wij rekenen op het begrip van de bromfietsers, en vragen de ouders
in dit verband hun kinderen de noodzakelijke gemeenschapszin bij
te brengen.
Het gemeentelijk werk is ook gedurende de vakantie verder gegaan,
al waren geregeld een gedeelte van onze medewerkers afwezig we
gens verlof.
Deze periode loopt stilaan op zijn einde, alles geraakt terug op dreef,
ook in de verschillende verenigingen van onze gemeente. De maand
september kondigt zich reeds aan met verscheidene aktiviteiten,
ook van gemeentelijke inzet.
De veiligheidscampagne, in samenwerking met de gezinsraad, heeft
onze volledige steun en onze diensten zullen hun medewerking ver
lenen. Wij nodigen U uit om, in de mate van uw geïnteresseerd zijn,
er aan mede te doen, het is de moeite waard.

J. van den Kerkhof,
Wn. Burgemeester

GEMEENTERAADZITTING VAN 3 JULI 1975

Wijziging wordt aangebracht aan het subsidiëringsreglement voor
vakantiekolonies en -kampen.

- Een kantoorcomputer met schijvengeheugenapparatuur wordt aan
gekocht voor de gemeentelijke boekhouding aan de prijs van
1.348.740 fr.

Bij het Gemeentekrediet van België wordt onder waarborg van
het Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen een lening
aangegaan t.b.v. 7.850.000 tr., ter betaling van het eigen aandeel
in de onkosten voor verbouwing en vergroting van de gemeente
school Andreas Vesalius.

De gemeenterekening 1974 wordt goedgekeurd op volgende tota
len:
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In geld:

ontvangsten uitgaven saldo
gewone dienst 174.770.338 109.018.848 65.751.490
buitengewone dienst 78.120.170 53.791.674 24.328.496
fondsen en dienst voor order 31.648.774 20.369.039 11.279.735

284.539.282 183.179.561 101.359.721
In rechten:

vastgestelde vastgelegde
rechten uitgaven saldo

gewone dienst 177.566.211 114.728.137 62.838.074
buitengewone dienst 134.545.904 132.726.567 1.819.337

SPORTIVA - WANDELTOCHT

Alle dames vanaf 16 jaar worden uitgenodigd op de grote wandel
tocht op zaterdag 20 september. Start op het gemeenteplein te
14.30 u.
Wij vieren ons eerste lustrum. Inderdaad 5 jaar geleden startten deze
wandeltochten onder het impuls van B.L.0.S.O.. Sindsdien wordt er
regelmatig door verschillende groepen gewandeld en éénmaal per
jaar trachten wij met verschillende gemeenten samen een speciale
tocht te organiseren. Edegem is dit jaar gastgemeente.
Wij zorgen voor een flinke wandeling met een fijne halte, alle deel
neemsters krijgen een gratis drink aangeboden.
Wij wandelen langs bekende en minder bekende bezienswaardighe
den tot Kontich-Aartselaar en komen terug langs het fort V en het Hof
ter Linden.
Het geheel wordt begeleid door een afvaardiging van B.L.O.S.O. met
geluidswagen. Ook de Koninklijke Fanfare St.-Rosalia is van de partij.
Zij hebben reeds toegezegd om ons het laatste deel van de tocht
te begeleiden met muziek. Dit om de pijn aan onze voeten te ver
geten.
Wij rekenen op alle dames, sportieve en minder sportieve. Wandelen
is gezond.
Voor meer informatie lees de affichen of wend U tot de afgevaardig
den van de verschillende vrouwenorganisaties.

Dames doe mee. Wij rekenen op minstens 1.000 deelneemsters.

Uw gangmaakster voor Edegem :
T. Goossens-Luyckx
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GEZINSRAAD

Veiligheidscampagne
I. Prijskamp formulier
In dit gemeenteblad vindt U een speciaal formulier waar U uw kennis
kunt testen als weggebruiker. Het is een van de mogelijkheden om
onze aandacht te scherpen op « hoe en waarom» wij dingen moeten
doen.
Vul dit formulier in en bezorg het terug aan het gemeentebestuur
vóór 20/9/'75. Er zijn mooie prijzen voorbehouden voor hen die de
beste uitslagen bekomen (uitleg op achterzijde formulier).

ll. Week van het Veilig Verkeer
Tiidens de week van 21 tot 27 september wordt de aandacht speciaal
gericht op de Verkeersveiligheid.
Via Secura, in samenwerking met onze gemeentelijke politie en U
allen, maakt van Edegem de meest veilige gemeente.
Allen zullen zich inspannen om met aanplakbrieven en folders ieder
een aan te sporen om op een veilige manier in het verkeer te evolue
ren.
Mogen wij iedereen die er om gevraagd wordt te helpen, verzoeken
dit spontaan te doen. Het lukken van een campagne hangt af van de
inzet van allen.

111. Automobilisten aandacht.
Op zaterdag 27 september wensen wij extra te helpen met een kon
trole van de lichten en het CO-gehalte der uitlaatgassen van de
motorvoertuigen.
In de Zomerlei 37, waar onze gemeentelijke werkplaats en garage is,
wordt er een speciale kontrolepost gemonteerd waar U uw wagen
kunt aanbieden voor een nazicht. De bedoeling is het testen van de
lichten en de uitlaatgassen en een eventuele aanduiding van de
fouten, zodat U bij uw garagist uw wagen kunt laten in orde brengen.
Wij hopen dat velen zich aanbieden voor deze gratis kontrole. Ook
zó helpen wij mede aan de veiligheid van onszelf en onze mede
burgers. De kontrole begint om 11 u. en loopt tot 16 u.

IV. Voordracht Verkeersveiligheid
Als sluitstuk voor de week van het Veilig Verkeer wordt iedereen,
die belangstelling heeft, uitgenodigd op de voordracht gehouden
door de heer F. Ghijsels, Vrederechter, ondervoorzitter van de V.A.B.
Deze voordracht gaat door op maandag 29 september te 20 u. in de
feestzaal van lmmaculata, Oude Godstraat 110, Edegem en zal han
delen over de Verkeersveiligheid, er worden ook een aantal dia's ge
toond. Daar zullen ook de prijzen overhandigd worden door het ge
meentebestuur.

V. Scholen
Ook onze scholen zullen verzocht worden om in de mate van hun
mogelijkheden mee te werken. Speciale formulieren met testen per
klas. Verkeerslessen, onder leiding van onze jeugdpolitie, en andere
aktiviteiten, zullen ook de jeugd helpen om hen op te leiden tot ver
antwoordelijke weggebruikers.
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Vl. Les over elektriciteit - Wij weten hoe het moet.
Ook veiligheid op huishoudelijk gebied wordt belicht. E.B.E.S. heeft
aanvaard om een les te geven over het veilig gebruik van elektriciteit.
Alle belangstellenden worden verwacht op deze les. Om iedereen een
kans te geven aanwezig te zijn wordt de les op 2 verschillende dagen
gebracht:
1.- dinsdag 9 september te 14 u.
2. - donderdag 11 september te 20 u.,
telkens in de refter van het administratief gebouw, Kontichstraat 19,
te Edegem.
Wij verzoeken de belangstellenden tijdig aanwezig te zijn, daar de
les stipt op tijd begint.

KINDEROPVANG - PLEEGGEZINNEN - VORMINGSCYCLUS

Kinderen bijhouden kan iedereen. Maar het gaat om méér 1
Ouders die hun kind bij anderen plaatsen zoeken niet alleen een ge
zin waar zij hun kind « kwijt » kunnen. Zij wensen dat hun kind er
goed zou zijn, dit wil zeggen dat naast verzorging en voeding ook
een liefdevolle sfeer geboden wordt waarin de lichamelijke, emotio
nele, verstandelijke mogelijkheden van het kind ontwikkelingskansen
krijgen.
De verantwoordelijken in Edegem zijn zich van deze opdracht goed
bewust. Daarom werd gelangrijk gevonden dat de ouders en de ont
haalgezinnen elkaar geregeld zouden kunnen ontmoeten om samen
over hun kinderen te spreken.
Wij stellen U hierbij een aantal ontmoetingsgelegenheden voor. Tel
kens zal een onderwerp aangesneden worden dat voor ouders en
onthaalgezinnen van bijzonder praktisch nut zal zijn.
Alle onthaalgezinnen zullen zeker deelnemen. Wij verwachten ook
alle ouders die een kind plaatsen of wensen te plaatsen.
In samenwerking met « Gezinsschool », Centrum voor pedagogische
vorming van de Gezinnen, starten wij op dinsdag 7 oktober te 20 u.
met onze vormingscyclus voor onthaalgezinnen. Zij die reeds hun
naam opgaven als eventuele belangstellenden krijgen nog een afzon
derlijk schrijven. Anderen kunnen nog steeds hun naam en adres op
geven, voor eventuele inschrijving.
Om organisatorische redenen zijn wij verplicht slechts een beperkt
aantal mensen toe te laten. Ook de gesprekken kunnen vlotter ver
lopen als het aantal niet te groot is. Moest het nodig blijken zullen
wij een tweede reeks lessen inrichten.
De kursus is gratis en elke reeks bestaat uit zes verschillende onder
werpen, die voor een deel door de kursisten zelf kunnen bepaald
worden.
Gelieve uw naam en adres mede te delen aan : L. Aerts-Lietaer,
Schepen voor Sociale Zaken en Onderwijs, administratief gebouw,
Kontichstraat 19, 2520 Edegem.
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TALENPRACTICUM

Hieronder volgt de voorlopige samenstelling van het lessenrooster
voor ons talenlabo :

Maandag:
Engels 8.30 - 10.00 u. - 1e groep - 3e jaar

10.00 - 11.30 u. - 2e groep - 3e jaar
19.00 - 20.30 u. - 1e groep - 3e jaar
20.30 - 22.00 u. - 2e groep - 3e jaar

Dinsdag:
Ned. vr. franssprek. 13.15 - 14.30 u. - gevorderden

14.30 - 16.00 u. - beginners

Duits 19.00 - 20.30 u. - 3e jaar

Engels 20.30 - 22.00 u. - 2e jaar

Woensdag:
Duits 19.00 - 20.30 u. - 1e jaar

Donderdag:
Frans 8.30 - 10.00 u. - 2e jaar

10.00 - 11.30 u. - 3e jaar
Ned. vr. Engelssprek. 19.00 - 20.30 u. - 1e j. vervolg

Vrijdag:
Spaans 19.00 - 20.30 u. - 2e jaar

20.30 - 22.00 u. - 3e jaar
Daar er voor de cursus Frans weinig belangstelling is, voelen wij ons
verplicht een nieuwe indeling te maken.

De cursus Frans donderdagvoormiddag blijft waarschijnlijk behouden,
voor het 2e en 3e jaar.
Alle belangstellenden voor de cursus Frans worden dringend ver
zocht ons zo haast mogelijk te verwittigen, indien zij deze willen vol
gen op donderdagavond van 19.00 - 20.30 u. - 2e jaar 20.30 -
22.00 u. - 3e jaar.

De heer Verschaeren, leraar Spaans, heeft ons verlaten daar hij over
last was van werk. Wij danken hem voor zijn inzet en voor de goede
lessen. Zijn leerlingen betreuren zijn afscheid, maar rekenen toch op
zijn opvolger om hen verder te bekwamen in de door hen gekozen
taal.

Daar wij het principe huldigen, dat de leerlingen de leerkrachten be
talen, zien wij ons verplicht dit jaar 750,- fr. inschrijvingsgeld te
vragen voor 25 lessen, wat overeenkomt met een kost van 30,- fr.
per les. Dit is te wijten aan de indexstijging.
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BEJAARDENRAAD

Namiddag voor en door bejaarden
Het wordt een schone traditie dat wij in het najaar samenkomen voor
een gezellige namiddag met zang en ontspanning, een lekkere kop
koffie en een smakelijk taartje. Ook dit jaar wordt het weer een reuze
namiddag.
De verschillende bonden van gepensioneerden hebben reeds toege
zegd om elk een deel van de namiddag te verzorgen. Uw gemeente
bstuur zorgt voor de organisatie en de versnaperingen.
Iedereen die gepensioneerd is, is welkom.
Dit jaar werd er beslist dat iedereen die wenst deel te nemen aan
dit feest verplicht is een inkomticket te kopen van 10, fr. zodat wij
op voorhand weten hoeveel mensen er zullen aanwezig zijn. Dit ticket
draagt een nummer en geeft de mogelijkheid een prijs te winnen.
Tickets zijn te verkrijgen bij de bestuursleden van de verschillende
bonden van gepensioneerden.
Zij die nog geen lid zijn van een bond en gepensioneerd zijn kun
nen zich een inkomticket aanschaffen in het administratief gebouw,
Kontichstraat 19, afdeling Bevolking, gelijkvloers.
Onze feestnamiddag gaat door op woensdag 8 oktober 1975, aanvang
14.30 u. tot ± 17 u., in de aula van het O.L.V. van Lourdescollege,
Rombaut Keldermansstraat. Tickets verplicht te kopen vóór 26 sep
tember a.s.
Er is een autobusdienst voorzien. Uurregeling op de achterzijde van
de inkomkaart.

HONDENVRIENDEN EVEN UW AANDACHT

Ergens lazen wij : « Verstandige mensen werpen hier niets weg 
de anderen is het verboden ». Dit wil een oproep zijn tot de eigenaars
van een hond. Mogen wij U beleefd doch dringend verzoeken uw
lieve huisdieren op de wandeling niet toe te laten om de stoepen
te bevuilen of de voorhofjes van uwe medeburgers. Wij zijn er van
overtuigd dat met een kleine inspanning, iedereen tevreden kan zijn.
Ook is het nuttig er aan te denken dat kinderen en soms ook vol
wassenen werkelijk angst hebben van dieren. Het is reeds gebeurd
dat een kindje onverhoeds de rijweg overliep zonder uit te kijken,
uit angst voor een hond. De kinderen weten niet steeds dat uw lieve
lingsdier niet gevaarlijk is. Wij zijn ervan overtuigd, als U een dieren
vriend is, dat U ook begrip kan opbrengen voor mensen die schrik
hebben van dieren. Denk er aan dat honden op de openbare weg aan
de leiband moeten gehouden worden.
Dank voor uw aandacht.
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PROGRAMMA SEPTEMBER KERMIS 1975

ZATERDAG 6 SEPTEMBER - Edegem Centrum
15.00 u. Wielerwedstrijd voor liefhebbers-Juniores.

Afstand 81 km.
Organisatie E.B.C. Molenvrienden.
Start en aankomst : Kontichstraat.

15.00 u. Feestschieting op staande wip in de hovingen van Weled.
heer Baron de Roest d'Alkemade, ingericht door de Kon.
Gilde St.-Sebastiaan.
Inschrijving : aan de wip.

ZONDAG 7 SEPTEMBER :
's morgens : Grote duivenprijskamp van Quiévrain met oude en jonge

duiven, ingericht door de Duivenbond van Edegem.
Inkorving in het lokaal De Volkslust, op zaterdag van 18 u.
tot 19.30 u. (Regionale prijskamp)
Medewerking van het Gemeentebestuur van Edegem.

11.00 u. Openluchtmis met muzikale begeleiding van de Kon. Fan
fare St.-Rosalia o.l.v. Dhr. Vereist en van het Basilicakoor
o.l.v. Dhr. L. Peeters.

14.00 u. Grote visprijskamp op Arendsnest voor « beker Burgemees
ter», ingericht door maatschappij « Om ter grootst ».

15.00 u. Grote Schieting op 2 wippen, ingericht door de Liggende
Wipmaatschappij « Het Pleintjeskwartier », in de feestzaal
Volkslust. - 1.500 fr. gratis.

MAANDAG 8 SEPTEMBER :
7.45 u. H. Mis aan de kapel Troost in Nood, Kontichstraat.

8-13.00 u. Jaarmarkt in de Strijdersstraat.
14.30 u. Wedstrijd voor internationale liefhebbers.

Afstand : 105 km.
Organisatie E.B.C. Molenvrienden.
Start en aankomst : Oude Godstraat.

18.30 u. Voetbalwedstrijd Wisselbeker Minister L. Tindemans.
Algemene Middenstandsbond Edegem - Gemeentepersoneel
Edegem. - Terrein Jan Verbertlei.

19.30 u. Grote Jaarmarktschieting in de feestzaal Volkslust, door de
Liggende Wipmaatschappij « Het Pleintjeskwartier ».
1.000 tr. gratis.

DINSDAG 9 SEPTEMBER :
6-13.00 u. Wekelijkse marktdag rond het gemeenteplein.
TIJDENS DE KERMISDAGEN WANDELCONCERT DOOR DE VER
SCHILLENDE MUZIEKMAATSCHAPPIJEN IN DE STRATEN VAN DE
GEMEENTE.

BAL
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Bijvoegsel bij het Gemeentelijk lnfoblad nr 36 van september 1975

Week van de Verkeersveiligheid
EDEGEM

van 22 tot 29 september 1975
REGLEMENT VAN DE VERKEERSWEDSTRIJD VOOR DE BEVOLKING

1. De wedstrijd wordt ingericht door het gemeentebestuur van EDEGEM
in samenwerking met de politie, de Hoge Raad voor de Verkeersveilig
heid en Via Secura.

2. Eén persoon per gezin gehuisvest te Edegem mag aan de wedstrijd
kosteloos deelnemen doch slechts met één formulier. Diegenen die
meerdere formulieren invullen worden uit de wedstrijd gesloten.

3. Mogen niet aan de wedstrijd deelnemen : de leden van de gemeentelijke
politie of rijkswacht, de leden van het inrichtend comité, evenals de
leden van hun gezin.

4. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet het ingevuld deelnemings
formulier (onderstaande strook) ten laatste op 20 september 1975 in de
brievenbus gestoken worden op onderstaande adressen
- Administratief Gebouw, Kontichstr. 19
- Mevr. Aerts-Lietaer, Schepen, Cronckenroystr. 24
- Mevr. De Cleyn, Prins Boudewijnlaan, 239

Mevr. Rooses, Molenveldlaan, 37
- Mevr. Vandenlinden/oof, Ernest Jouretlaan, 87

---- De h. Van den Steen, Ter Voortlaan, 79
- Mevr. Van Hulle, Drie Eikenstr. 345
- De h. Van Oostal, Hagedoornlei, 2
- De h. Vervoort, Baron de Ce\leslaan, 53

5. De prijzen worden per trekking toegekend onder de deelnemers die
geen enkele fout in hun antwoord hebben gemaakt. Indien hun aantal
ontoereikend is, worden de overblijvende prijzen, insgelijks per trek
king toegekend aan de deelnemers met één fout, enz...

6. De bekendmaking van de uitslagen en de toekenning der prijzen heeft
plaats tijdens de slotvergadering van de verkeersveiligheidscampagne,
die gehouden wordt op maandag 29 september in de feestzaal van
cc Immaculata », Oude Godstr. 110, te 20 uur.
Spreker : de heer Vrederechter F. Ghijsels, voorzitter van Via Secura,
die zal handelen over « Veiligheid in het verkeer». Toegang tot deze
voordracht is gratis. Achteraf zal men vragen kunnen stellen.

7. De beslissingen van de jury zijn zonder verhaal en kunnen geen aan
leiding geven tot het voeren van briefwisseling.

HIER AFKNIPPEN

Naam en voornaam : ···------------··················-····..···········..·····-··· -------------

Straat en nr --------

Gemeente :



WEDSTRIJD OVER HET VERKEERSREGLEMENT
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr. 37 - oktober 1975

GEMEENTEREKENINGEN 1974

BONI VAN 65.000.000 BF ALS WAARBORG VAN MINIMUM
BELASTINGEN BIJ UITBREIDING VAN SOCIO-CULTURELE
INFRASTRUCTUUR.

Uit de vorige uitgave (ons gemeentelijk inllchtingsblad nr. 36 aug.
sept. '75) vernemen we dat de gemeenterekeningen 1974 eenparig
werden goedgekeurd met een BONI :

A. IN GELD (= kastoestand einde '74)
gewone dienst
buitengewone dienst
dienst voor order

Batig saldo

65.751.490 Bt
24.328.496 Bt
11.279.735 Bf

101.359.721 Bf

8. IN RECHTEN (na boeking van alle vastgelegde Inkomsten en uit
gaven)
gewone dienst
buitengewone dienst

Batig saldo

62.838.074 Bt
1.819.337 Bt

64.657.411 Bf

C. Deze cijfers vergen enige toelichting.
Het tweede saldo (64.657.411 Bf) is beleidsmatig het Interessantste
om te volgen. Het geeft de toestand weer, moesten alle ont
vangsten en betalingen, die slaan op het jaar 1974, werkelijk al
zouden gebeurd zijn. Het cijfer van 64.657.411 Bf ls dus het elgen
Il]ke overschot van de beslissingen genomen in het ]aar 1974.
Het grote verschil met de kastoestand (die nog voordeliger is met
101.359.721 Bf) spruit hieruit voort dat men getracht heeft de ont
vangsten zo snel mogelijk te verwezenlijken en de uitgaven
slechts te verrichten op de respektievelijke vervaldagen.
Het genoemde cijfer van 101.359.721 Bt is in feite een dwarse
doorsnede van wat « in kas » zit op één bepaald moment, nl. ein
de 1974.
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• Analyseren we even de bonisituatie van 64.657.411 Bf. Deze valt
uiteen in
gewone dienst
buitengewone dienst

± 62.838.000 Bf
± 1.819.000 Bf

Zonder het saldo op de buitengewone dienst te verwaarlozen gaat
onze grootste aandacht toch naar de besparing op de gewone
dienst ; zijnde de boekhouding van de jaarlijks regelmatig weer
kerende ontvangsten en uitgaven.

Laat ons even kijken vanwaar onze inkomsten komen.

D1. ONTVANGSTEN GEWONE DIENST REKENING 1974 (x 1.000 Bf)

a. voor prestaties
door de gemeentediensten verricht

b. inning van belastingen 1974
4.268 Bf

41.871 Bf
c. staatsbetoelaging in

de werking
d. diverse overdrachten

en staatstussenkomsten
e. staatsaandeel in leninglast
f. inkomsten van het jaar '74
9. overdracht van besparingen op

vorige Jaren

h. TOTAAL INKOMSTEN "74

Ver deling der inkomsten
Gewone dienst - Rekeningen 197

2

41.713 Bf

5.338 Bf
13.444 Bf

106.634 Bf

70.931 Bf

177.565 Bt



•
Met deze middelen denken wij nu onze regelmatige uitgaven te dek
ken.

D2. UITGAVEN GEWONE DIENST REKENING '74 (x 1.000 BD)

36.726 Bt

21.007 Bf

2.775 Bt

14.016 Bf

24.487 Bt
99.011 Bf
5.616 Bf

10.100 Bt

114.727 Bt

Verdeling der uitgaven
Gewone dienst- Rekeningen 197

D3. Bekijken we de resp. saldi even van nabij :
Saldo van totaal inkomsten en uitgaven

177.565- 114.727 = 62.838 Bt
Saldo van inkomsten en uitgaven v.h. werkjaar 1974

106.634 99.011 = 7.623 Bf
Saldo van verrichtingen vóór 1974

70.931- 5.616 = 65.315 Bft
3

a. personeeluitgaven
b. voor de werkingskosten

van onze diensten
c. voor betoelaging van het

verenigingsleven
d. voor de bijstand

aan behoeftigen (C.O.O.)
e. voor afbetaling van onze

schuldenlast
f. uitgaven van het Jaar '74
g. uitgaven op vorige Jaren
h. overdrachten naar

Investeringsfondsen

i. TOTAAL UITGAVEN 1974



Hier komt de aap uit de mouw :
het overschot op onze rekening vindt zijn verklarlng In de besparin
gen op vorige dienstjaren. Deze besparingen worden welbewust en
geprogrammeerd bijgehouden om voor de Edegemse bevolking met
de minst mogelijke belastingschaal de zo groot mogelijke service te
verlenen op het gebied van de toekomstige socio-culturele en recrea
tieve Infrastructuur. Wij denken hier vooral aan de geplande sport
hall, het zwembad, de recreatieterreinen en voetbalstadions in uitvoe
ring, de wandelparken en groenvoorzieningen, de wegenwerken : pro
jecten die, om reden van de lange administratieve lijdensweg, nog
steeds niet In hun eindfase zijn gekomen, doch waarvoor nu reeds
geldplaatsingen zijn gebeurd.
Het saldo van 65.000.000 Bf Is dus niet bedoeld om zo maar In de
kas te lfggen. Integendeel I Het Is één van uw waarborgen om In de
toekomst te genieten van een zo rijk mogelijk gamma van voorzie
ningen, doch waarvoor de bevolking de minst mogelijke belasting
dient blJ te passen.

R. RUMES

PRINS BOUDEWIJNLAAN EN E10

Met verwijzing naar ons Informatieblad nr. 35 van juli 1975, kunnen
wij U thans mededelen dat er schot komt in het dossier cc Prins Bou
dewijnlaan - E-10 », t.w.
1. de herstelling aan de vernielde betonplaten op de Prins Boude

wijnlaan is in uitvoering ;
2. de autobusparking aan de Drie Eikenstraat wordt op het gedeelte

rijksweg door de Staat hersteld, en het gedeelte gemeente
eigendom zal door ons geasfalteerd worden ;

3. op de opgespoten gedeelten van de E10 rijden op dit ogenblik
vele zware vrachtwagens die uitgegraven grondspecie van de
tunnelwerken overbrengen naar de verkeerswisselaar te Kontich ;
daar dit de minst verkeersstorende en snelste manier Is om dit
zware werk uit te voeren, zal voorlopig enig geduld moeten op
gebracht worden ;

4. het voornaamste nieuws Is wel dat de gezamenlijke Inspanningen
van de Burgemeesters van Wilrijk en Edegem, hierbij gesteund
door het Kabinet van de Eerste Minister, bij de Minister van Open
bare werken, tot het bekomen van een versnelde afwerking van de
E10, tot volgend resultaat heeft geleid :
De voorziene 100 miljoen zijn vrij gemaakt, zodat de werken tot
aan de Jules Moretuslei kunnen afgewerkt worden. De voornaam
ste werken hierin begrepen zijn : een brug te Kontich, een over
de Drie Eikenstraat te Edegem, en de afwerking van de baan en
bermen, beplanting en afwatering. Tegen de woonwlfken aan zal

omwille van de geluidshinder een gronddijk met beplantingen worden
voorzien in het lastenboek.

Al deze werken worden nog begonnen in 1975 en zouden in 1976
eindigen.
Wanneer wij zover zijn zal ongetwijfeld de verkeersdrukte op de
Prins Boudewijnlaan, en ook op de Boniverlei, in belangrijke ma
te verminderen.
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GEMEENTERAADSLEDEN
Verwijzend naar de adressenlijst van de gemeenteraadsleden, ver
schenen in het lnlichtingsblad nr. 33 van april 1975, gelieve te noteren
dat de heer E. Claessens, gemeenteraadslid, thans woonachtig is
Opstal 37.

OPENINGSUREN VAN DE GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIEVE DIENSTEN
De burelen zijn voor het publiek toegankelijk :
- de vijf eerste dagen van de week, 's voormlddags, van 9 tot 12 u.

woensdagnamiddag, van 14 tot 16 u. ;
tevens, met uitzondering voor de maanden juli en augustus,

zaterdag van 9 tot 12 u. (Bevolking, Burgerlijke Stand, Secreta-
riaat) ;
le en 3e zaterdag van de maand van 9 tot 12 u. (Techn. dienst) ;

- 1e zaterdag van de maand van 9 tot 12 u. (Ontvangerij).

GEMEENTERAADSZITTING VAN 11 SEPTEMBER 1975

Gunstig advies wordt uitgebracht tot oprichting van een Protes
tantse Parochie te Antwerpen (Zuid) en aangrenzende gemeenten.
De belastingsverordening op de diensters wordt herzien, en in
haar toepassing uitgebreid tot de barknechten. De belasting
1975-1976 bedraagt 5.000 fr.

- Het inschrijvingsgeld voor het gemeentelijke talenpracticum wordt
verhoogd tot 750 fr.
Voor de nieuwe straat in de verkaveling van de S.M. de Ideale Wo
ning, nabij de Molenlei, wordt de benaming « De Wieken » vast
gesteld.

- Volgende standplaatsen voor het stationeren van taxi's op de
openbare weg worden aangeduid : Hovestraat (gemeentehuis),
Philips de Monteplein, Graaf de Fienneslaan tegen Noulaertsplein
en St. Goriksplein.

- Voor de dienstjaren 1975 en 1976 wordt een belasting t.b.v. 7.500
fr. geheven op de taxi's die op de openbare weg stationeren.
Het aanleggen van een voetbalplein ten zuiden van de Romeinse
Put wordt toegewezen aan de prijs van 477.204 fr.
Goedkeuring wordt gehecht aan de verrekening nr. 2 t.b.v.
11.801.588 fr. voor de bouw van een collector in het bekken van
de Kleine en Grote Struisbeek.

- Het bijzonder plan van aanleg nr. 3, wijk Molenveld, wordt be
paald aanvaard.
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Het aanleggen van een fietspad rond hetFort 'V, tussen de FortV
straat en Donk, wordt toegewezen aan de prijs van 1.379.973 fr.
Goedkeuring wordt gehecht aan de eindafrekening t.b.v. 3.045.983
fr. voor het oprichten van 2 schoolpaviljoenen voor de gemeente
school.
De wegen- en rioleringswerken in de Oude Godstraat en de Ede-

gemsestraat worden toegewezen aan de prijs van 46.167.106 fr.
Goedkeuring wordt gehecht aan het gemeentelijk aandeel t.b.v.
17.268.236 fr., BTW inclusief en ereloon, algemene onkosten, ver
rekening van lonen en materialen exclusief.

- Goedkeuring wordt gehecht aan de bijakte nr. 2 tb.v. 250.270 tr.,
BTW exclusief, voor de in oprichting zijnde nieuwe schoolvleugel.
Goedkeuring wordt gehecht aan het ingediende ontwerp - lot I,
bouwwerken, sanitair, brandblusinstallatie- t.bv. 38.957.663 fr.,
voor het oprichten van een sporthal langsheen de Terelststraat.

6e FEEERIEK BASILIEKCONCERT
O.-L.-Vrouw-van-Lourdeskerk - Edegem
10 oktober 1975 te 20 u. 30
Het 2e orgelconcert op 18 september jl. heeft ons weer eens geleerd
dat het oude Sint-Antoniuskerkje, in al zijn antieke facetten op mees
terlijke wijze verlicht door de lichtregisseur Paul Celis, van een
onschatbare waarde is voor kulturele aktiviteiten in onze gemeente.
Zachte kleuren in de variante lichtschakeringen zowel op de vier
harpen als op het orgel hielpen mee tot het scheppen van een serene
stemming.
Wanneer de laatste barokklanken uit het pittige kerkorgel weerklon
ken wist eenieder al dat het volgende concert plaats had op 10 okto
ber e.k. De organist Herman Verschraegen had de deur geopend
naar het 6e Feeëriek Basiliekconcert. De herinnering aan het gracieu
ze harpenspel van het kwartet Mireille Fleur zal nog lang meegedra
gen worden, misschien zelfs tot in de Basiliekkerk.
10 Oktober stelt ons weer voor een kultureel evenement van hoge
artistieke waarde. Het Groot Koperensemble Theo Mertens met vol
ledige percussiegroep staat op het programma met o.m. werken van
Aaron Copland, Henry Purcell, Edward Grieg, Charles Gounod e.a.
hedendaagse komponisten. Naast de befaamde Keurgroep Fllcks
treedt vanzelfsprekend ook het reeds lang vermaard geworden Kin
derkoor De Krekeltjes op o.l.v. Hilde Poppe.
Paul Celis verzorgt weerom de lichtregie en Toon Brouwers is de
recitant.
Kaarten aan 100 fr. zijn vooraf te verkrijgen bij Mevr. Clem Van Duyn
slaeger, Strijdersstraat 75 - tel. 57.00.49. Houders van een Plus-3-Pas
kunnen kaarten verkrijgen aan 50 fr. Om eventuele misbruiken te ver
mijden zal hen aan de ingang van de kerk naast het toegangsbewijs
van 50 fr. ook hun Plus-3-Pas gevraagd worden. De kerk zal op de
avond van het concert geopend zijn van 19.30 u. af - aanvang concert
stipt te 20.30 u.
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THEATER CENTRUM NU OOK TE EDEGEM
IN KULTUREEL CENTRUM

Wenst U te genieten van de rijke verscheidenheid aan toneel-, opera-,
concert- en balletmogelijkheden in Antwerpen ?
Wenst U dan ook gebruik te maken van de uiterst voordelige voor
waarden die het « Theater Centrum » voor U heeft in het leven ge
roepen?

Noteer dan goed wat volgt 1
U wordt lid van het Theatercentrum mits betaling van 100 fr. gezins
lidmaatschapsbijdrage. Hierdoor wordt U automatisch abonnee op
« De Scène » 1975-1976 en krijgt dit maandblad gratis thuisbezorgd.
Met de voordelige theatercheck kan U bij haast alle schouwburgen
en gezelschappen terecht. Deze geven u telkens de mogelijkheid om
vier voorstellingen bij te wonen, waarbij U zelf het programma be
paalt.
De checkboekjes werden daarenboven zo samengesteld dat U naar
smaak en voorliefde toneel, opera, concerten en ballet naar believen
kan combineren.
U kiest uit 7 combinatiemogelijkheden :

check nr. 1: 2 k.n.s. + 1 k.v.o.
+ 1 philharmonisch concert

check nr. 2 : 1 k.n.s. + 1 k.v.O.+ 2 philharmonische concerten
check nr. 3 : 1 k.n.s. + 2 k.v.o.

+ 1 philharmonisch concert
check nr. 4 : 2 k.n.s. + 2 k.v.o.
check nr. 5 : 1 k.n.s. + 3 k.v.o.
check nr. 6 : 3 k.n.s. + 1 k.V.O.
check nr. 7 : 2 k.n.s. + 2 phllharmonische concerten
U kiest niet alleen wat medium en programma betreft, maar ook In
welke rang uw zetel zal staan. Voor vier voorstellingen betaalt U vol
gens de rang : 375,- fr., 470,- fr., 540,- fr.
Ook voor onze kamertonelen werden checkboekjes ontworpen waar
mee u gemakkelijk terecht kan bij het E.W.T. Randstadtheater, het
Fakkeltheater, het Meirtheater, het Nieuw Vlaams Toneel De Waag,
de Vlaamse Kameropera en de Poppenschouwburg Van Campen.
K 1: 3 tonelen (naar keuze) + 1 kameropera of

poppenschouwburg Van Campen
K 2 : 2 tonelen (naar keuze) + 2 kameropera of

poppenschouwburg Van Campen
In deze checkboekjes vindt U eveneens een bijkomende « promotie
check » die U recht geeft op niet minder dan 50 ° reductie voor een
voorstelling in één van de kamertonelen. Prijs : K 1: 370,- fr. en
K 2 : 340, fr.
De theater-checks zijn te verkrijgen In het kultureel centrum, Drie
Elkenstraat 16-18 : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
van 17.30 u. tot 19.00 u.
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ISOLATIEPREMIE
Een koninklijk besluit van 8 augustus 1975 regelt het verlenen van een
staatspremie voor de verbetering van de thermische kwaliteit van de
woningen en hun uitrustingen, die bestonden op 29 augustus 1975.
Met andere woorden, wie door toevoeging of vervanging van materia
len, uitrustingen of apparaten, het energieverbruik voor de verwar
ming van de woning en voor de verwarming van water beperkt, kan
daarvoor een staatspremie aanvragen.
De premie bedraagt 25 % van de gemaakte kosten met een maximum
premie van 25.000 fr., die verhoogd wordt met 2.000 fr. per persoon
ten laste. De kostprijs van de werken moet minstens 20.000 fr. bedra
gen.
Het is niet mogelijk hier alle voorwaarden, waaraan moet voldaan
worden om de premie te kunnen bekomen, weer te geven. Nadere
inlichtingen kunnen verkregen worden bij het Ministerie van Econo
mische Zaken, Dienst van het verbruik, « Isolatie », de Meeussquare
24 te 1040 Brussel. Ook op het gemeentehuis zullen U, in de mate
van het mogelijke, inlichtingen kunnen verschaft worden. De aan
vraagformulieren moeten gevraagd worden bij het Bestuur van de
Huisvesting, Dienst Isolatiepremie, Handelsstraat 123 te 1040 Brussel.
Omdat zowel de eigenaar-bewoner of medeëigenaar-bewoner, de
eigenaar niet-bewoner, als de bewoners krachtens wettelijke of con
tractuele titel, de premie kunnen aanvragen en genieten, kan deze
premieregeling een uitgebreid toepassingsveld kennen. Op korte tijd
kan men ook het geïnvesteerde geld terugwinnen door vermindering
van de uitgaven voor brandstoffen.
Het lijkt ons ook de gelegenheid alle nieuwbouwers erop attent te
maken dat een goede isolatie bij de bouw van een woning niet hoger
dan 2 % van de totale bouwkosten oploopt, en toch volgende voorde
len biedt : één derde besparing aan brandstoffen en een minder
sterke verwarmingsinstallatie 1
Zonder volledig te kunnen zijn, denken wij toch U reeds gedeeltelijk
te kunnen helpen met volgende opsomming van de procédés die voor
de premie in aanmerking komen :
1. De werken die tot doel hebben het kalorieverlies te beperken door

de uitrusting en de plaatsing van :
- waterdichte voegen van verschillende types

tweede of dubbele vensters, dubbele of driedubbele venster
ramen
isolerende materialen op binnen- of buitenwanden van gevels en
muren, boven- en/of onderaan plafonds onder zolders en afda
ken, boven- en/of onderaan vloeren boven kelders, op de lei
dingen en de reservoirs van warme vloeistof (als isolatiemate
riaal worden beschouwd, indien op minstens 3 centimeter dikte
aangebracht : glas- of rotswol, kurk, polystyreenschuim enz.)

2. Uitrusting en plaatsing van kamerthermostaten, buitensonden, aqua
staten, programmaklokken, thermostatische kranen, kaloriemeters,
verdampers, bijzondere thermometers of ander apparaten die aan
wijzingen geven over het rendement van de installaties.

3. In bepaalde gevallen vervangen van een ketel of een gedeelte van
de stookplaatsuitrusting waarvan het rendement, na onderhoud,
schoonmaak en regeling beneden 75 % blijft. Hieraan zijn wel be
paalde bijzondere voorwaarden verbonden.

Zoals reeds gezegd is deze opsomming onvolledig, doch kan U een
richtlijn zijn bij de planning van eventuele werken.
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BUREAU VAN CONSULTATIE EN VERDEDIGING

De raad der Orde van Advocaten bij de balie te Antwerpen brengt
ter kennis, dat zijn Bureau van Consultatie en Verdediging voor het
gerechtelijk jaar 1975-1976 zitting zal houden in het gerechtsgebouw
te Antwerpen (ingang zijdeur rechts Britselei) alle dagen van 17.30
tot 18.30 uur ('s zaterdags uitgezonderd).
Het Bureau ontvangt en informeert alle rechtszoekenden zonder on
derscheid met betrekking tot om het even welk rechtsprobleem.
Rechtshulp wordt echter geheel of gedeeltelijk kosteloos alleen
verstrekt aan mindervermogenden, die doen blijken van hun toestand
door het overleggen van volgende twee bescheiden :
1. getuigschrift van onvermogen afgeleverd door het belastingskan
toor van de woonplaats van de betrokkene, en

2. bevestiging van onvermogen afgeleverd door de heer politiecom
missaris van de afdeling waar de betrokkene woont.

VEILIGHEIDSCAMPAGNE

Op 1, 2 en 3 november a.s. richt de Gezinsraad, onder auspiciën van
het gemeentebestuur van Edegem, en met de medewerking van politie
en verscheidene veiligheidsorganismen, in het Kultureel Centrum,
Drie Eikenstraat 16, een tentoonstelling in over veiligheid in het al
gemeen.
Bedoeling is specifieke rechtlijnen en wenken te geven aan de hand
van een verkeersmaquettetafel van de politie, en dokumentatiemate
riaal van Via Secura, Anti-Gift Centrum en Veiligheidsmuseum. Zo
zal o.m. in beeld en tekst de veiligheid in de kinderkamer en keuken
worden toegelicht.
Meer informatie zal U worden medegedeeld door de inrichtende
organisaties.

BAL VAN DE BURGEMEESTER

Het Comité « Bal van de Burgemeester » heeft besloten het bal te
laten plaatshebben op zaterdag 29 november 1975 te 20 u. 30 in het
O.-L.-V.-van-Lourdescollege.
De opbrengst van het bal zal naar jaarlijkse traditie gebruikt worden
voor sociale en kulturele werken in de gemeenten, en meer in het
bijzonder voor tussenkomsten bij bijzondere omstandigheden die
buiten alle normale voorzieningen vallen.
Meer informatie In een volgend nummer.

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE

De maatschappelijk assistente, Mw. Gerrissen, houdt spreekuur
woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 u. In het Administratief
Gebouw, Kontlchstraat 19, 1e verdieping, vergaderlokaal. Telefonisch
kontakt, zelfde dagen en uren, op het nummer 57 37 67 (toestel nr.
305).
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WEDSTRIJD OVER HET VERKEERSREGLEMENT

Laureysstraat 31, Edegem
Justus Lipsiusstraat 24, Edegem
Timmerdonckstraat 10, Edegem
Ingen. Haesaertslaan 27, Edegem
Renaat de Rudderlaan 16, Edegem
Ter Voortlaan 58, Edegem
Smolders Blockstraat 17, Edegem
Elsenborghlaan 42, Edegem
Elsbos 24/84, Edegem
Ten Boschstraat 22, Edegem
Prins Boudewijnlaan 378, Edegem
Te Nijverdoncklaan 48, Edegem
Ernest Jouretl. 73, bus 5, Edegem
Omer van Ommerplein 13, Edegem
Ter Bochtlaan 21, Edegem
Willem Kerricxstraat 14, Edegem
Mechelsestwg 418, Edegem
Buizegemlei 92, bus 3, Edegem
Grijpegemplein 6, Edegem
Zomerlei 24, Edegem
Adriaan Willaertstraat 50, Edegem

Er waren 164 tijdige inzendingen waarvan 21 juiste antwoorden. De
namen der winnaars zijn :
1. Baetens Franciscus
2. Baetens Irma
3. Cornwell Anne
4. Debisschop Annie
5. De Cock Etienne
6. De Man Jan P.
7. De Vos Ronny
8. Dewilder Ingrid
9. Geeraerts Diane

10. Hendrickx Louis
11. HERMAN André
12. Janssens Karel
13. Janssens-Verbeeck Katharine
14. Laane Luc
15. Maes Lisette
16. Nollet M.
17. Schots Jean
18. Vanagt Jean
19. Van de Perre Viviane
20. Van Noten Walter
21. Van Nuffel Yolande

TELE-ONTHAAL ANTWERPEN

Op de tweede bladzijde « Hulp » van het telefoonboek van de zone
031, staat onderaan vermeld bij de officiële hulpdiensten : TELE
ONTHAAL - 37 92 92.
Dit nummer is een morele 900, waar mensen met moeilijkheden dag
en nacht anoniem met iemand kunnen praten.

Bent U eenzaam ..
Hebt U verdriet ..
Hebt U gewetensconflicten ......
Hebt U het moeilijk in uw huwelijk......
Bent U ziek of moedeloos......
Wilt U er een eind aan maken ......
Ziet U het niet meer ......
Bel dan het nummer 37 92 92, misschien kan men U helpen 1
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr. 38 - november 1975

GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 OKTOBER 1975

- De raad neemt kennis van het verslag van het College van Burge
meester en Schepenen over het bestuur en de toestand van de
gemeentezaken, betreffende het dienstjaar 1974.

- Goedkeuring wordt gehecht aan het algemeen rioleringsplan van
de gemeente.

- Goedkeuring wordt gehecht aan het definitief ontwerp tot het op
richten van een sporthal in de Terelstraat, onderverdeeld als volgt :
lot Il, centrale verwarming en mechanische verluchting, t.b.v.
3.530.005 fr.
lot 111, electriciteit en klankinstallatie, t.b.v. 2.861.733 fr.
lot IV, lift, t.b.v. 666.900 fr.
lot V, sportuitrusting, t.b.v. 1.938.000 fr.

- Goedkeuring wordt gehecht aan het definitief ontwerp tot het aan
leggen van een sportcentrum langsheen de Jan Verbertlei, on
derverdeeld als volgt :
lot 1, algemene aanleg sportvelden, t.b.v. 17.474.163 fr.
lot 2, verlichting, electriciteit en telefonie, t.b.v. 1.875.300 fr.

- Goedkeuring wordt verleend aan de raming van de Antwerpse
Waterwerken, voor verplaatsing van de waterleiding ingevolge de
onvoorziene verbeteringswerken in de Oude Godstraat, t.b.v.
3.092.000 fr.

- Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening der verbete
ringswerken in de Jan Verbertlei, t.b.v. 5.237.568 fr.

- Herstellingswerken in de Doornstraat worden toegewezen, mits
een bedrag van 732.102 fr.

1



NIEUWE ADJUNKT-COMMISSARIS BIJ ONZE POLITIE

Op 31 oktober werd vóór de Burgemeester de eed van politie-officier
afgelegd door de heer Paul Berquin. Hierdoor werd hij opgenomen
in ons korps als adjunkt-commissaris.
De heer Berquin Paul is gehuwd, vader van 3 kinderen, en woont te
Mortsel, St. Hathebrandstraat nr. 5. Geboren op 20-8-39, was hij in
dienst bij de politie te Mortsel. Na zijn middelbare studiën, heeft
hij het brevet behaald van kandidaat-commissaris en adjunkt-commis
saris van politie, eerst bij de provinciale school voor kandidaat offi
cier in Oost-Vlaanderen, en daarna het brevet behaald van dezelfde
graad bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Hij zal vanaf heden onze Commissaris André Caen en Adjunkt
Commissaris Freddy Maes, bijstaan bij het bevel over ons politie
korps.
Het is mede zijn opdracht om op een vakkundige en efficiënte, maar
vooral menselijke manier personen en goederen te beschermen en
te bewaken, en om dienst te verlenen daar, waar mensen hulp nodig
hebben.
Wij wensen de heer Berquin, in naam van de bevolking, hartelijk
welkom, en een succesvolle werking ten bate van onze schone ge
meente.

HUISVUILOPHALNIG

Wij overwegen om in de nabije toekomst het huisvuil te laten afle
veren in plastiek zakken, die voldoen aan al de normen van veilig
heid en milieuzorg. De goedgekeurde zakken worden door de Inter
kommunale I.H.K. gezamenlijk aangekocht en zijn gemerkt met de
letters IHK.
Wij nemen kontakt op met de in aanmerking komende winkeliers in
onze gemeente, om U deze zakken op de voordeligste manier te
bezorgen. Deze zakken, speciaal gemerkt, komen alleen en uitslui
tend in aanmerking om het huisvuil te verzamelen en af te leveren.
De metalen standaardemmers blijven eveneens in dienst.
Buiten deze twee soorten huisvuilhouders zullen geen andere wor
den toegelaten.
De lijst van de handelszaken die aanvaarden om onze zakken tegen
de voordeligste en voor allen identieke prijs te verkopen, zal in een
volgend informatieblad gepubliceerd worden. Wij hopen op 1 januari
1976 met deze nieuwe service aan de bevolking te kunnen vertrekken.

FEESTMARKT VAN 13 JUNI 1975

Door de Algemene Markthandelaarsvereniging werd ons een bedrag
van 14.000 fr. geschonken, zijnde de opbrengst van een succesvolle
avondfeestmarkt.
Dit bedrag werd in dank aanvaard en zal ten goede komen aan een
sociaal werk.
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Bal van de Burgemeester

HET INRICHTEND KOMITEE VAN HET BAL VAN DE BURGEMEESTER
onder het ere-voorzitterschap van

LEO TINDEMANS, EERSTE MINISTER
JAN VAN DEN KERKHOF, WD. BURGEMEESTER

nodigt U vriendelijk uit op het jaarlijks

GEMEENSCHAPSFEEST

in de zalen van het O.-L.-V.-Van-Lourdescollege te Edegem
Rombaut Keldermansstraat

OP ZATERDAG 29 NOVEMBER 1975 TE 21u.OO
(Deuren 20u.30)

Waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan de socio-kul
kulturele werken van de gemeente.

Toegangskaarten zijn te bekomen op
de Gemeentelijke Ontvangerij
Kontichstraat 17
Edegem

of bij de ingang de dag zelf.
Toegangsprijs: 80 F

130 F (voorbehouden plaatsen)
Orkest : Eddy Wood in de grote aula.

Bodega : Hammondorgel J. Evenepoel.

Koffiebar e.a.

GESCHIEDENIS VAN EDEGEM

Wij herinneren eraan dat het boek «Geschiedenis van Edegem», door
Prof. Dr. R. Van Passen, nog steeds verkrijgbaar is aan de prijs van
750 fr. per exemplaar, te betalen bij de Gemeenteontvanger of over
te schrijven op P.R. 000-0009054-33 van het gemeentebestuur Edegem.
Dit werk van ca. 1000 blz. en ruim 120 illustraties, ligt ter inzage op
de gemeentelijke diensten.
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MAATSCHAPPELIJK DIENSTBETOON
Onze maatschappelijke assistente doet de begeleiding van personen
in moeilijkheden. Zij tracht zoveel mogelijk de mensen te helpen in
verband met het invullen van dossiers voor aanvragen van pensioe
nen of tegemoetkomingen van diensten binnen en buiten de ge
meente.
Elke woensdag-namiddag van 14 tot 16 u. heeft onze maatschappe
lijke assistente zitdag : ook op afspraak, schriftelijk of telefonisch
kunnen er contacten gelegd worden : Adres: Maatschappelijke As
sistente - Kontichstraat 19 - 2520 Edegem of tel. 57.01.18.
Dit bericht vervangt dit van vorig gemeenteblad, waarmede andere
uren werden medegedeeld.

MINDER-VALIDEN
Op voorstel van het Coördinatie Comité voor Minder-validen, trachten
wij informatie te verzamelen over sportbeoefening voor gehandicap
ten. Daarom vragen wij aan allen, welke ons hierover zouden kunnen
inlichten, te melden welke mogelijkheden hiervoor bestaan in Edegem
of onmiddellijke omgeving.
Liefst krijgen wij mededeling van de aard van de handicap, de plaats,
dag en uur van de verschillende sport-mogelijkheden.
Ons comité dacht dat het meer verantwoord is van diegenen die
interesse hebben voor zekere sporttakken rechtstreeks de weg te
wijzen naar bestaande organisaties, beter dan zelf te beginnen met
een sportclub voor minder-validen.
Wij rekenen op uw aller medewerking en hopen ieder die het wenst
een kans te kunnen geven om op een volwaardige manier aan sport
te doen. Eén groep in onze gemeente is ons reeds bekend en op ver
zoek sturen wij alle informatie.

VAKANTIEMOGELIJKHEDEN VOOR MINDER-VALIDEN
Door onze zorg om allen die het wensen zoveel mogelijk Informatie
te geven over vakantie, trachten wij alle gegevens te verzamelen,
zowel privé-initiatieven als diensten van de openbare sector.
Wij vragen ons te melden welke mogelijkheden de inwoners van
Edegem kennen, met opgave van toelatingsvoorwaarden, tijd van
verblijf, en onkosten hieraan verbonden. Ook is het wenselijk te we
ten voor welke aard van handicap de verschillende centra openstaan.
Allen die ons informatie geven danken wij daarvoor reeds bij voor
baat.
Zij die inlichtingen wensen over deze vakantie-mogelijkheden, willen
wij er wel op wijzen dat wij reeds een uitgebreide informatie-map
bezitten en graag de nodige informatie doorspelen. Liefst vernemen
wij ook hier over welke persoon het gaat, kind of volwassene en welke
de aard is van de handicap. U begrijpt zeker dat het nutteloos is om
het hele bundel aan iedereen door te sturen.
Wij hopen door deze aktie nogmaals een steentje bij te dragen tot
het welzijn in onze gemeente.
Alle informatie mag gezonden worden aan L. Aerts-Lietaer, Schepen
voor Sociale Zaken en voor Onderwijs, Kontichstraat, 19 - 2520 Ede
gem.
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VEILIGHEIDSCAMPAGNE - GEMEENTEBESTUUR,
SAMEN MET GEZINSRAAD
In de verlopen maanden is er reeds heel wat gebeurd in verband
met de veiligheidscampagne.
Op 29 september was er een geslaagde voordracht van de Heer
Ghijsels, Vrederechter en Voorzitter van Via Secura. Het was een
zeer interessante uiteenzetting over het verkeersreglement. De vra
gen die door de aanwezigen werden gesteld op het einde van de
avond, bewezen dat deze vergadering op zijn plaats was en op tijd
kwam.
Op 1-2-3 november was er onze veiligheidstentoonstelling. Deze
tentoonstelling was het resultaat van een intense samenwerking van
de gemeentelijke diensten en sommige organisaties van buiten de
gemeente. Ook enkele privé-firma's hebben spontaan hun medewer
king verleend. Dit alles samen heeft het succes van de tentoonstel
ling verzekerd.
Er was een ruime belangstelling van jong en oud en unaniem was
het commentaar : « het is de moeite waard » 1 Wij zijn daar blij om.
Wij hopen dat zij die zich de moeite getroostten om een uurtje door
te brengen in ons gemeentehuis, om alles eens rustig te bekijken,
zeker iets zullen hebben bijgeleerd.
Wij drukken de hoop uit dat men thuis nog eens rustig de documen
tatie zal bekijken en eventueel een beetje van levensstijl zal veran
deren in functie van de opgedane kennis. Inderdaad, veiligheid is
een levensstijl, een houding waar wij regelmatig moeten aan wer
ken. Wij kunnen niet zomaar nonchalant handelen. Onze kinderen
houden hun ouders scherp in het oog en onbewust nemen zij ge
vaarlijke of onverantwoorde handelingen van ons over. Ook als wij
gemotiveerd het goede voorbeeld geven door veilig te zijn op straat
en in het verkeer is het voor hen een stimulans om op te letten.
In de woning zijn er tal van kleine dingen die onze aandacht vragen.
De juiste aansluitingen voor electriciteit, voldoende aardingen. De
veilige manier om met stekkers en electrische draden om te sprin
gen. De nodige beveiligingen voor onze allerkleinsten, hun kleine
handjes reiken wel eens meer waar zij niet nodig zijn. Schadelijke
stoffen worden weggeborgen buiten hun bereik, ook geneesmidde
len moeten niet door kinderen genomen worden, het kan levensge
vaarlijk zijn.
Dit en nog veel meer kon men bekijken en bestuderen op onze vei
ligheidstentoonstelling.
Hier volgen de 4 prijzen van de tombola met de inkomticketten :
98.390 : boek - de Geschiedenis van Edegem
98.835 : tinnen schotel
98.195 : glasraampje
98.308 : geschiedenis van Edegem in prentkaarten
De prijzen kunnen afgehaald worden op het secretariaat in het Ad
ministratief Gebouw, Kontichstraat 19 - 2520 Edegem.
De winnaars van de prijskamp op de veiligheidstentoonstelling (in
te vullen formulier) worden later verwittigd.
Het aantal aanwezigen op de tentoonstelling was 840.
198 volwassenen en 199 kinderen tot 12 jaar vulden de prijskamp
formulieren in.
Hierbij wens ik nogmaals allen te danken voor hun inzet en enthou
siaste medewerking.

Schepen Sociale Zaken & Onderwijs.
L. Aerts - Lietaer,

5



VEILIGHEIDSDAG OP 27 SEPTEMBER 1975

Het Bureau voor de Automobielinspectie meldt ons de resultaten van
de controle van vrijwillig aangeboden autovoertuigen.
Van de 45 voertuigen welke geïnspecteerd werden hadden er 34 een
CO-gehalte dat beneden de reglementaire norm van 4,5 % lag; 10
hadden een te hoog CO-gehalte en 1 voertuig dat met een diesel
motor was uitgerust werd op dat stuk niet nagezien.
Betreffende de groot- en dimlichten vertoonden 27 voertuigen tekort
komingen. Hiervan konden er 26 afgesteld worden door de contro
leurs, zodat van de 45 voorgereden voertuigen slechts één met niet
reglementaire verlichting terug in het verkeer werd gebracht.

BERICHT OVER HET PENSIOEN VAN DE
WETTELIJK GESCHEIDEN ECHTGENOTE

Evenals de genothebbenden van het pensioenstelsel der zelfstandi
gen, voorziet thans ook het pensioenstelsel der werknemers in het
recht op pensioen voor de echtgescheiden vrouw, en dit op basis
van de prestaties van de man, voor al de huwelijksjaren tijdens de
welke de man werknemer was.
De echtgescheiden echtgenote mag echter niet herhuwd zijn, niet
vervallen verklaard van de ouderlijke macht of niet veroordeeld om
haar man naar het leven te hebben gestaan.
Dit persoonlijk pensioen gaat in op 60-jarige leeftijd, maar het kan
vervroegd aangevraagd worden vanaf 55 jaar, mits 5% vermindering
per vervroegingsjaar. Wettelijk gescheiden vrouwen die slechts een
gedeeltelijk pensioen genieten op basis van eigen prestaties kunnen
ook belang hebben bij deze nieuwe regeling.
Deze aanvraag om pensioen kan geschieden op de Bevolkingsdienst,
Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, van 9 tot 12 u. op de werk
dagen.

DIRECTE BELASTINGEN -ADRESWIJZIGING

De heer Controleur der Belastingen te Kontich meldt ons dat het
ontvangkantoor en de controle der directe belastingen, voorheen ge
vestigd Gemeenteplein 1, Kontich, overgebracht werden naar de
eerste verdieping van het administratief centrum, Mechelsesteenweg
83, Kontich.
Het Ontvangkantoor behoudt zijn telefoonnummer 57.01 .93.
De controle-heeft een nieuw telefoonnummer : 57.09.72.
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SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE
aan moeders van minder-validen

Bij een gemeenteraadsbesluit. van 6 juni 1974 wordt aan de moeder
of de persoon die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt
van een zwaar fysisch of mentaal gehandicapt kind (minimum 66 %
invaliditeit), dat niet geplaatst is in een instelling, een jaarlijkse toe
lage toegekend van 6.000 fr. als tussenkomst in de bijzondere zorgen
die het kind vereist.

- Als tussenkomst in de bijzondere zorgen, wordt eveneens aan de
moeder (of de persoon die haar vervangt) een toelage van 1.500 fr.
per jaar verleend, voor het zwaar fysisch of mentaal gehandicapt
kind (minimum 66 % invaliditeit) dat hetzij school bezoekt, hetzij
geplaatst is in een instelling en dat minstens 50 0/o van de verlof
periode in familieverband doorbrengt.

- De toelage wordt globaal per jaar toegekend vanaf het ogenblik
dat de verhoogde kinderbijslag wordt uitgekeerd en de uitbetaling
wordt stopgezet op het einde van het kalenderjaar waarin het kind
de leeftijd van 25 jaar bereikt.

- Om de toelage te kunnen genieten dient als bewijs het laatste
strookje van de uitbetaling van de verhoogde kinderbijslag voorge
legd, dat gevoegd wordt bij het aanvraagformulier en voor advies
overgemaakt aan de maatschappelijke assistente.

De aanvragen voor het bekomen van de sociaal-pedagogische toe
lage moeten uiterlijk op 31 december van dit jaar ingediend worden
bij het College van Burgemeester en Schepenen. Gelieve onderstaan
de strook te gebruiken teneinde een aanvraagformulier te bekomen.
Aan de Dienst Bevolking - Administratief Gebouw, Kontichstraat 19
2520 EDEGEM

---------------~--
Naam, Voornaam .

Adres ••••••••••••• ..•••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••uooo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

verlangt een aanvraagformulier te bekomen in verband met de so
ciaal-pedagogische toelage voor minder-validen.
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BETER LEVEN GEVEN

De vzw Solidariteitsaktie Boemerang, organiseert een inzamelaktie
ter stimulering van de bouw van gezinsvervangende tehuizen, omdat
op dit gebied nog een schrijnend tekort heerst.
Deze gezinsvervangende tehuizen zijn bedoeld om alleenstaande vol
wassen gehandicapten op te vangen in een gezinssfeer, waar ze
naast hun primaire behoeften ook terecht kunnen voor al hun psy
chologische problemen.
Vanaf 1969 tot 31 december 1974 kon de v.z.w. door haar aktie reeds
tussenkomen in de bouw van 27 tehuizen en dit voor een totaalsom
van 91.970.714 fr. Nochtans zijn er nog ettelijke miljoenen nodig, wil
de aktie haar doel bereiken : in elk arrondissement een tehuis hel
pen bouwen.
Te Edegem stak inmiddels een aktiegroep van wal, die door een
vignettenverkoop op 20 december e.k. de bouw van deze tehuizen
zal helpen financieren.
Wij zijn overtuigd dat U begaan is met het lot van uw gehandicapte
medemens en deze gelegenheid zult grijpen om daadwerkelijk een
bijdrage te leveren.

Ziehier ons voorstel :
U koopt een aantal (liefst eentje meer dan minder) vignetten die
worden aangeboden
- of U werkt zelf mee aan de organisatie van de aktie ter plaatse en

neemt daartoe kontakt op met de voorzitter van de werkgroep :
Mr. Alizé F.
Ridder Gerardilaan 3- 2520 Edegem
Tel. 49.76.02

- ofwel vult U nevenstaande toezegging in, en krijgt daardoor een
belastingsvermindering wanneer uw bijdrage minimum 1.000 fr.
bedraagt en U daarvoor een attest aanvraagt bij :

Solidariteitsaktie Boemerang
Omroepcentrum van de BRT
Kamer 11 L 44
A. Reyerslaan 52 - 1040 Brussel

DANK BIJ VOORBAAT 1
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Lijst van de door de v.z.w. Solidariteitsactie Boemerang
geopende rekeningen bij flnanclële Instellingen :

000-0442200-74
001-0155000-70
088-0345600-81
140-0535059-74
210-0053850-67
310-0000052-41
427-6105001-69
501-0147820-44
550-3157300-40
622-0192270-49
730-0020550-79
799-5075000-59

Postrekening Brussel
A.S.L.K. Brussel
Gemeentekrediet Brussel
N.M.K.N. Brussel
Generale Bankmaatschappij Brussel
Bank Brussel Lambert - Brussel
Kredietbank Brussel
Bank Brussel Lambert - Brussel
Bank van Parijs en de Nederlanden Brussel
Brugse Bank Brugge
Centrale Raiffeisenkas Leuven
BAC Brussel

----------- ----~--

TOEZEGGING

Hierbij geef ik toestemming aan mijn financiële instelling om ··········-
·······................................................................................... fr. volgens de aangegeven
termijn van mijn rekening af te nemen.
Ik wens deze gift in gelijke delen te spreiden over de volgende maan
den (aankruisen a.u.b.) :

mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec

IN BLOKLETTERS A.U..

naam

adres

woonplaats .

financiële rekening :
bij· .

Handtekening :

te • ···········-·················

WIit u deze kaart alleen invullen en aan de kollektant meegeven of
naar het hoofdsecretariaat in Brussel sturen, wanneer u In 1976 
volgend jaar een bedrag aan de actie wilt geven, dus NIET ge
bruiken ter bevestiging van uw gift of giro NU.
In 1976 ontvangt u een bevestiging van uw toezegging met bijbeho
rend registratienummer.
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UNICEF KAARTENVERKOOP - AGENDA'S 1976

Zoals vorige jaren kan men ook dit jaar kerst- en nieuwjaarswens
kaarten aankopen aan de prijs van 125 fr. per doos van 10 kaarten
met omslag of 150 fr. per doos van 25 minikaarten.
Deze kaarten zijn te verkrijgen op de 2de verdieping van het admini
stratief gebouw, Kontichstraat 19.
Wij steunen mee het mooie Initiatief van Unicef onder het motto
« Groet een vriend - help een kind ».

Wij nemen de gelegenheid te baat om uw aandacht speciaal te vestl
gen op de UNICEF-Agenda 1976. Met 54 kleurreprodukties van schil
derwerken behorende tot de naïeve kunst, is die weekagenda bijzon
der geschikt als relatiegeschenk op het einde van het jaar. De ver
koopprijs bedraagt 150 F. Tweetalige uitgave: Nederlands/Frans.
Deze agenda's zijn eveneens op voormeld adres verkrijgbaar.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr. 39 - januari 1976

JANUARI 1976

In deze januarimaand wensen wij welgemeend en van ganser harte
onze inwoners, vrienden en kennissen, al het goede dat zij van het
nieuwe jaar kunnen verwachten. Wij beloven, zoals het past, ons
verder in te zetten opdat, althans op gemeentelijk vlak, U zich geluk
kig zou voelen in onze Edegemse gemeenschap.
In het afgelopen jaar werd onze gemeente meermaals vernoemd in
de fusiedebatten die gewoed hebben in het Parlement. Het was de
wens van onze ganse gemeenteraad, met gunstig advies van de pro
vinciale overheid, dat onze gemeente zelfstandig zou blijven. Zo is
het ook gebeurd, wij blijven een zelfstandige gemeente.

Het jaar 1975 is voor ons bestuur een druk jaar geweest. Vele
sociale voorzieningen werden voorgesteld en in de gemeenteraad
gestemd. De financies van onze gemeente werden zuinig beheerd,
zonder nadelige gevolgen hiervan op de dienstverlening. Sport, waar
van de Sport+ Aktie een groot sukses werd, kultuur en volksont
spanning kenden een levendige drukte. Onze diensten werden meer
medewerkers toegewezen, om nog beter dienst te kunnen bewijzen.

De dossiers van openbare werken werden verder doorgezet, grote
projekten kenden hun aanvang en afwerking, andere daarvan werden
opgenomen in het lange administratieve proces, en zoveel mogelijk
door persoonlijke kontakten en besprekingen gestimuleerd.

Het nieuwe jaar 1976 betekent het laatste jaar van een bestuurs
periode. Inderdaad, op 1 januari 1971 werd de huidige raad en sche
pencollege aangesteld, op 10 oktober 1976, daarentegen, wordt een
nieuwe raad verkozen.
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De tijd Is snel voorbijgeraasd, het vele dagelijkse- en soms nachte
lijk werk heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt om steeds met de
glimlach te besturen. Wij hebben gepoogd deze gemeente met men
selijke dimensies te beheren, financieel gezond te houden, en aan de
inwoners goede dienst te verlenen. Wij laten het dan ook aan onze
inwoners over om te oordelen of wij hierin geslaagd zijn.
Mijn collega's van het schepencollege, die het dagelijks bestuur
van de gemeente uitmaken, nl. Schepen dan Bonjean, Ronny Rumes
en Luce Aerts-Lietaer, samen met de ganse gemeenteraad, wensen
U het allerbeste voor een gelukkig verblijf in onze gemeente Edegem.
Graag wil ik besluiten met de woorden aan te halen van Eerste
Minister Leo Tindemans (Burgemeester van Edegem - taak die hij
ingevolge zijn ministerschap heeft overgedragen) die, bekommerd
en verantwoordelijk voor het overleven van deze voor het land moei
lijke tijd, aan zijn nieuwjaarswensen toevoegt: « In moeilijke tijden
kent men zijn vrienden ».

Moge 1976 een goed jaar worden l

Hartelijke wensen !
J. van den Kerkhof,
Wn. Burgemeester.

OPENBARE WERKEN 1975

In het afgelopen jaar werd enorm werk verzet in de sektor openbare
werken. Een massa dossiers werden in voorbereiding behandeld door
het Schepencollege, en na onderzoek door de raadscommissies, op
de agenda van de gemeenteraad geplaatst om gestemd te worden.
Ter opfrissing geven we U een beknopt overzicht van enkele dossiers
welke aangevangen en/of volledig afgewerkt werden :

uitbreiding gemeentelijke stapelplaats
- bouw nieuwe schoolvleugel, -refter, -paviljoenen

verbeteringswerken aan straten, herdallering van voetpaden
aanleggen fietspad aan Fort V, tussen Kerkplein en Donk
verbeterings- en rioleringswerken Oude Godstraat
oprichting zwembad

sporthal
sportcentrum Jan Verbertlei

pomp- en zuiveringsstation Struisbeek
aankoop prachtig eigendom Strijdersstraat
- aankoop brandweermateriaal.
Deze dossiers vertegenwoordigen miljoenen, en voor vele werd staats
en provinciale toelage toegekend.
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GEMEENTERAADSZITTING VAN 20 NOVEMBER 1975

- De rekening van de C.O.O. djr. 1974 wordt goedgekeurd op vol
gende totalen :

In rechten: gewone V-dienst bulten- algemeen
dienst gewone dienst totaal

Vastgestelde rechten 77.584.919 45.368.992 11.960.618 134.914.529
Vastgelegde uitgaven 77.459.048 43.578.960 10.853.478 131.891.486
Ontvangsten overschot 125.871 1.790.032 1.107.140 3.023.043

In geld: gedane gedane saldo
ontvangsten uitgaven

Gewone dienst (zonder V-dienst) 66.290.908 69.908.176 - 3.617.268
Buitengewone dienst 11.040.567 10.681.620 358.947
Dienst voor order 14.509.972 11.937.319 2.572.653

Totaal
Verpleegtehuis V-dienst

Algemeen totaal

91.841.447 92.527.115 - 685.668
20.496.869 42.589.873 -22.093.004

112.338.316 135.116.988 22.778.672

Voor de oprichting van de gemeentelijke sporthal in de Terelst
straat worden volgende werken toegewezen aan diverse firma's :
a) lot 1 - bouwwerken en afwerking, sanitaire uitrusting, brand
blusinstallatie - aan de prijs van 50.040.782 fr.

b) lot Il - installatie centrale verwarming en mechanische ver
luchting - aan de prijs van 4.446.328 fr.

c) lot 111 - elektriciteit en klankinstallatie- aan de prijs van
2.329.124 tr.

d) lot IV - lift - aan de prijs van 760.152 fr.

- Vereiste machtiging wordt aangevraagd tot verwerving voor open
baar nut van de wegbedding in de verkaveling Losweg en in
« Aan de Hoeve deel Ill ».

- Goedkeuring wordt gehecht aan de verrekening nr. 3 in meer voor
de bouw van een collector in het bekken van de Grote en Kleine
Struisbeek t.b.v. 363.325 fr., waarvan 31.246 fr. ten laste van de
gemeente Edegem.

- Het snoeien van bomen In verschillende straten van de gemeente
wordt toegewezen aan de prijs van 490.200 fr., BTW incl.
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GEMEENTERAADSZITTING VAN 11 DECEMBER 1975

Een reglement houdende invoering van een adoptiepremie wordt
gestemd.
- Vier politiereglementen worden vastgesteld, houdende :

a. verbod verkeer in de Herfstlei, richting Zomerlei, van Boniverlel
naar Zomerlei

b. verbod stilstaan en stationeren vóór de gemeentegebouwen
Kontichstraat 17 en 19

c. stationeerverbod in de Parklaan, zijde parochiaal- en jeugd
centrum

d. verbod alle verkeer, uitgezonderd fietsers, op wandel- en
fietspad tussen Parklaan en Donk.

De collegebeslissing, houdende aankoop van een dienstwagen
Fiat, t.b.v. 128.620 fr., wordt bekrachtigd.

-- Het definitief ontwerp voor het zwembad wordt goedgekeurd,
waaronder:
a. lot 1 - ruwbouw en afwerking - 33.072.971 fr.
b. lot Il - sanitaire inrichting, ontsmetting, centrale verwarming,

mechanische verluchting, waterzuivering - 13.365.528 fr.
c. lot lil - elektrische installatie, muziek- en oproepinstallatie 

2.000.137 tr.
d. lot V - zwembaduitrusting - 832.679 fr.
Het facultatief gebruik van polyethyleenzakken voor de ophaling
van huisvuil wordt goedgekeurd.

De begroting van de C.0.0. djr. 1976 wordt goedgekeurd op vol-
gende totalen :

Gewone dienst :
- ontvangsten
- uitgaven
- overschot
Totale toelage van de gemeente: fr. 19.599.358
Buitengewone dienst :

ontvangsten
uitgaven
overschot

99.560.558
99.560.558

0

2.423.255
2.071.000
352.255

Dienst voor order :
ontvangsten
uitgaven
overschot
- De gemeentebegroting

totalen:
Gewone dienst :
- ontvangsten :

uitgaven :
- boni:

16.447.591
16.447.591

0
djr. 1976 wordt vastgesteld op volgende

153.271.091
152.690.383

580.708
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Buitengewone dienst :
ontvangsten
uitgaven :
- boni:

95.503.808
95.264.400

239.408

Dienst voor Order: ontvangsten
uitgaven

14.576.000
25.376.000

Voor het djr. 1976 worden 700 opcentiemen op de onroerende
voorheffing geheven.
- Een aanvullende gemeentebelasting wordt gevestigd op de per

sonenbelasting. Deze bedraagt 5 % van het gedeelte der perso
nenbelasting verschuldigd aan de Staat.
- Een jaarlijkse belasting wordt ingevoerd op de aanplakborden

voor publiciteitsdoeieinden. Deze bedraagt 100 fr./m2 of gedeelte
van een m2 oppervlakte van het bord.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 DECEMBER 1975

De gewijzigde lastvoorwaarden voor het uitvoeren van de loten 1,
Il en II van het pomp- en zuiveringsstation in het bekken van de
Grote en Kleine Struisbeek, worden goedgekeurd.
De werken worden toegewezen aan diverse firma's, aan de prijs
van:
a) lot I - opvoerinrichtingen - 8.800.338 fr.
b) lot II - mechanische uitrusting - 52.491.614 fr.
c) lot III - elektrische uitrusting - 30.905.108 fr.
Naar aanleiding van de aanleg van de Oude Godstraat, wordt de
Bestendige Deputatie verzocht de begroting 1976 ambtshalve aan
te passen.
Een lening van 8 miljoen wordt aangegaan bij het Gemeentekre
diet van België als eerste schijf in het eigen aandeel in de werken.

REINIGINGSDIENST - FACULTATIEF GEBRUIK VAN
POLYETHYLEEN ZAKKEN VOOR DE OPHALING VAN HUISVUIL

Onze Gemeenteraad heeft in zitting van 11.12.75 besloten dat voortaan
voor het ophalen van huisvuil volgende recipiënten worden toege
laten:
1. De standaardemmers - volgens het model dat sedert Jaren In

gebruik is in onze gemeente;
2. polyethyleen zakken met de opdruk I.H.K.
De standaardemmers kunnen zoals vroeger bekomen worden bij
het personeel van de Relnigheldsdienst bij de gewone ophaalbeurten
voor het gewone huisvuil.
De polyethyleen zakken zijn verkrijgbaar bij de kleinhandelaars die
zich tot heden opgaven om deze zakken te verkopen. Deze lijst zal
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In een volgend nummer vervolledigd worden. De zakken zijn verpakt
in bundeltjes van 20 zakken, (speciale sluiting wordt bijgeleverd) en
de verplichte verkoopprijs in de winkels bedraagt 65 fr. voor 20 zak
ken, hetzij 3,25 fr. per stuk.

Waarom worden polyethyleen zakken toegelaten,
en alleen deze gemerkt I.H.K. ?
Meerdere inwoners, vooral woonachtig op appartementen drukten
de wens uit om in plaats van de metalen standaardemmers plastiek
zakken te gebruiken voor het verzamelen van huisvuil.
Daar het huisvuil echter verbrand wordt in de verbrandingscentrale
van de I.H.K. moeten wij de zekerheid hebben dat geen voor het
leefmilieu schadelijke gassen vrijkomen bij deze verbranding. De
door de I.H.K. voor alle gemeenten van het kanton aangekochte
polyethyleen zakken voldoen aan deze voorwaarde. Zij zijn gemakke
lijk herkenbaar met het opschrift I.H.K.

Mogen wij nog uw aandacht vestigen op volgende punten :
U gelieve de huisvuilzakken steeds goed te sluiten. Zo komt het

huisvuil droog in de verbrandingsinstallaties hetgeen uiteraard een
betere en goedkopere verbranding toelaat.

Voorwerpen waardoor de huisvuilzakken kunnen scheuren of die
het personeel van de ophaaldienst kunnen kwetsen of besmetten,
mogen niet zonder beschermende verpakking bij het huisvuil gevoegd
worden. Een stuk krantenpapier heeft iedereen wel bij de hand.

1e LIJST DER KLEINHANDELAARS - waar 1.H.K. zakken kunnen
bekomen worden.

Bernard Van Orleyplein 4
Bernard Van Orleyplein 7
Doelveldstraat 1
Doelveldstraat 10
Drie Eikenstraat 8
Drie Eikenstraat 131
Hazeschransstraat 32
Heldenstraat 6

Hovestraat 12
Hovestraat 21
Hovestraat 31
Hovestraat 48
Hovestraat 49
Mechelsesteenweg 260
Noulaertsplein 14
Onafhankelijkheidstraat 133
Pastoor Moonslaan 32
Parklaan 87

Van Suetendael Adolf
Artiflora
Daniels Ludovic
Clauwens Joseph
Loquet Franciscus
Doe het Zelf (M. Van Genechten)
Van Gijsel Hennie
Wasserij St. Antonius PVBA
(Gebr. De Weerdt)
Bazar Suzy
Van Bauwel Vital
Wassalon 't Klaverke 4.
Supermarkt JAWA p.v.b.a.
Floralux
Cotens Gebroeders
Boek- en Dagbladhandel Pallieter
Blereau Roger
Costermans Maria
PVBA HeMa
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Philips de Monteplein 1
Sorbrechtshofstraat 33
St. Goriksplein 6
St. Goriksplein 8
Ten Boschstraat 10
Trooststraat 44

Struyf Leon
Boekhandel Molenveld
Drogisterij Peeters
Boekhandel P. Geys
Voeten Julia
Marivoet Willy

Kleinhandelaars die eveneens huisvuilzakken wensen te verkopen en
bij vergissing geen schrijven van het Gemeentebestuur zouden ont
vangen hebben, worden vriendelijk verzocht zich in verbinding te
stellen met het secretariaat, Kontichstraat 19, tel. 57 01 18, binnen
post 404.

ADOPTIEPREMIE
Met ingang van 1.1.75 verleent de gemeente Edegem aan de gezin
nen, gevestigd in de gemeente, een toelage bij de adoptie van een
kind:
800 fr. voor het eerste kind in een gezin

1000 tr. voor het tweede kind in een gezin
1200 fr. voor het derde en volgende kinderen in een gezin.
Deze toelage wordt toegekend aan de adopterende ouder{s), die een
kind adopteren of wettigen door adoptie, in zover dat het betrokken
kind geen wettig, natuurlijk, erkend of adoptief kind is van de
adoptant(en), en in zover een aanvraag wordt ingediend binnen de
twee maanden na de overschrijving in de registers van de Burger
lijke Stand van de adoptie of wettiging door adoptie.
De uitvoering van deze beslissing wordt jaarlijks afhankelijk gesteld
van de goedkeuring door de hogere overheid van het krediet dat in
de gemeentebegroting voorzien wordt.
Aanvragen voor het jaar 1975 kunnen ingediend worden tot 15.3.76
op de bevolkingsdienst, Administratief Gebouw, Kontichstraat 19.

OPENBAAR VERVOER
De onderhandelingen om de wijk Buizegem van openbaar vervoer te
voorzien vorderen moeizaam.
Als eerste fase bekwamen we van Miva dat met ingang van 22.1.76
autobuslijn 32 verlengd wordt tussen 7 en 19u00 tot de St. Antonius
kerk {hoek Drie Eikenstraat-Strijdersstraat).
De onderhandelingen om te komen tot een verdere uitbreiding gaan
intussen verder.

BEDELING VAN TAKSPLATEN
1. Edegem-Elsdonk, In het parochiecentrum Elzenhof, Kerkplein,
donderdag 12 februari 1976 van 2 tot 4 uur.
2. Edegem-Centrum, In de hal van het administratief gebouw,
Kontlchstraat 19, woensdag 11 februari 1976 van 2 tot 4 uur.
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De vertrektijden voor de verlengde autobuslijn zijn de volgende :
Weekdienst
Vertrek Centraal Station :
6.35, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45,

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.05, 12.30, 12.50, 13.10, 13.30,
13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30,
16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 18.30
Vertrek St. Antoniuskerk :
7.08, 7.28, 7.43, 8.03, 8.23, 8.53, 9.23, 9.53, 10.23,
10.53, 11.23, 11.53, 12.23, 12.43, 13.08, 13.28, 13.48, 14.08,
14.28, 14.48, 15.08, 15.28, 15.48, 16.08, 16.28, 16.48, 17.08,
17.28, 17.48, 18.08, 18.28, 18.48, 19.08
Zaterdagdienst
Vertrek Centraal Station :
6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.12, 12.36, 13.00, 13.24, 13.48,
14.12, 14.36, 15.00, 15.24, 15.48, 16.12, 16.36, 17.00, 17.24,
17.48, 18.12, 18.36
Vertrek St. Antoniuskerk :
7.23, 7.28, 7.43, 7.58, 8.27, 8.57, 9.27, 9.57, 10.27,

10.43, 11.23, 11.53, 12.23, 12.46, 13.10, 13.34, 13.58, 14.22,
14.46, 15.10, 15.34, 15.58, 16.22, 16.46, 17.10, 17.34, 17.58,
18.22, 18.46, 19.13

Zondagdienst
Vertrek Centraal Station :
9.30, 10.20, 11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15,

14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15
Vertrek St. Antoniuskerk :
9.58, 10.48, 11.28, 12.08, 12.48, 13.23, 13.53, 14.23, 14.53,

15.23, 15.53, 16.23, 16.53, 17.23, 17.53, 18.18, 18.43.

GROEN EN BEPLANTING - LENTEBLOEMEN

Zoals U hebt kunnen vaststellen is men begonnen op een vakkundige
manier de bomen te snoeien in onze woonwijken. De nieuwe aan
plantingen en het vervangen van de afgestorven bomen zal eveneens
in dit winterseizoen worden voortgezet.
Wij danken onze medeburgers, en ook de jongeren, voor het respekt
dat werd opgebracht voor onze beplantingen.
Mogen wij dan ook bijzondere aandacht vragen voor onze bloem
schalen die op verscheidene plaatsen van de gemeenten zijn blijven
staan tijdens de winter. Het is namelijk zo dat al deze schalen zijn
beplant met bloembollen, die een ientetooi moeten brengen In de
gemeente. Wij vragen bijzondere zorg voor deze bloemschalen, die
wel eens « betrapt » worden, waardoor men de jonge scheuten ver
nielt.
Wij zijn ervan overtuigd dat U wil medewerken aan deze zorg voor
een mooie gemeente.
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BRANDWEER

Tijdens het voorbije stormweder werd door onze brandweer in
31 noodgevallen opgetreden. De efficiënte en snelle werkmethode
van onze vrijwillige brandweer is een waarborg voor al diegenen die
dringende hulp nodig hebben. Het optreden van de brandweer in onze
gemeente is gratis. Roep ze tijdig, liever dan te laat. Elke minuut in
een noodsituatie telt. De brandweer komt liever voor een dreigend
gevaar, dan te laat. De brandweer is tot uw dienst 1
Oproepnummers : liefst 900 - of politie 906 - of 57.03.55.

AKTIE « BETER LEVEN GEVEN »

Natuurlijk is U benieuwd naar de resultaten van de aktie « Beter
Leven Geven » ten voordele van de bouw van gezinsvervangende
tehuizen voor gehandicapten.
Vooreerst willen we echter deze gelegenheid benutten iedereen van
harte te danken voor zijn bijdrage.
U is er zich van bewust dat zulke aktie maar een sukses wordt wan
neer een kleine groep kan gevonden worden die bereid is in een
zeer beperkte tijdspanne een massa werk te verrichten. Het plaatse
lijk aktiecomité en bijzonder zijn voorzitter verdienen dan ook alle
lof. Zij slaagden erin een hele groep medewerkers te verzamelen en
gedurfde initiatieven tot een goed einde te brengen; daarvan was U
getuige.
De showavond met bodega, verkoop van kunstwerken en het lied van
de Guldentop leverden samen 76.712 fr. op. Onze dank gaat hier naar
alle artiesten, de verenigingen die de bodega op volle toeren lieten
draaien, diegenen die de kunstwerken verzamelden, de orgelist, en
vooral onze Edegemse kunstenaars die gratis werken ter beschikking
stelden.
De vignetten-verkoop, gecoördineerd door de jeugdraad en met mede
werking van de jeugdverenigingen bracht de som op van 127.140 fr.
De kerstkransaktie was goed voor 12.200 fr. De gezellige jeugdnamid
dag kende het gehoopte sukses en bracht 11.758 fr. in de kas. De
initiatieven van onze jeugdverenigingen brachten dus samen 151.098
fr. op. Een welverdiend proficiat ! Het was het leeuwenaandeel !
Giften van personen en verenigingen steunden de aktie met 5.650 fr.
Van harte dank 1
Tijdens de voetbalwedstrijd werden ettelijke doelpunten gescoord,
gezamenlijk ten bedrage van 12.040 fr. Vooruit met de sport 1
De voor- en naverkoop van vignetten en kalenders deed nog 18.180 fr.
rollen.
De kosten voor deze aktie bedroegen 17.610 fr., welke gedragen wer
den door de gemeenschap, in casu het gemeentebestuur.
Wij zijn verheugd dat velen zich inspanden om deze aktie tot een
sukses te laten uitgroeien en danken dan ook iedereen die zijn deel
bijdroeg. Deze 271.530 fr. werd overgemaakt aan de vzw. Solidari
teitsaktie Boemerang, die er borg voor staat dat uw steun optimaal
zal aangewend worden voor het gestelde doel.
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GEMEENTELIJK INSTRUKTIEZWEMBAD

In het teken van Sport+
Verwerf het Trim-kenteken
3.000 m. - 5.000 m. - 10.000 m. - 25.000 m. zwemmen à rato van mini
mum 100 m. en maximum 500 m. per dag.
Zwemmen voor het Trlm-aktle kenteken betekent :

een betere gezondheid
fitheid
veiligheid
- zwemmen tegen cholesterol
- zwemmen tegen stramheid en veroudering

Zwemmen voor goede longen, voor een sterk hart, lenige spieren
en een gezonde huid.

Controlekaarten à 5 fr. aan de kassa
De trim-aktie zwemmen wordt ingericht door de Nederlandstalige
Raad van de Belgische Bond van Zweminrichtingen onder de auspi
ciën van het Ministerie van Nederlandse Cultuur.

TOEPASSING HUURWET 10.4.1975 vanaf 1.12.1975

Het K.B. van 13.11.1975 (B.S. 15.11.1975) bepaalt de coëfficiënten in
uitvoering van art. 4 van de wet van 10.4.1975.
Deze coëfficiënten worden voor de periode van 1 december 1975 tot
30 november 1976 bepaald op:
1. 1,16 voor de huurovereenkomsten afgesloten vóór 1.1.1975 (en

onderworpen aan de bepalingen van art. 4, al. 1, 1° en al. 5 van
de wet).

2. 1,13 voor de huurovereenkomsten afgesloten tussen 1.1.1973 tot
en met 30.11.1975 (en onderworpen aan de bepalingen van art. 4,
al. 1, 2° en al. 3 van de wet).

3. 1 (1,00) voor de huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1.12.1973
(en onderworpen aan de bepalingen van art. 4, al. 1, 2° en al. 5
van de wet).

Dit betekent :
A. Voor de woningen met hoog kadastraal Inkomen blijven dezelfde

regels gelden als vermeld in de wet van 10.4.1975.
B. Voor de woningen met laag kadastraal Inkomen is, voor de perio

de van 1.12.1975 tot en met 30.11.1976 het volgende vastgelegd:
1. de Huurprijs blijft ongewijzigd tot en met 30.11.1976:

a) indien reeds sinds 1.12.1974 de toegelaten verhoging was
toegepast.

b) indien het contract (al of niet geïndexeerd) werd afgesloten
op 1.12.1973 of later.

c) indien een contract met een vaste prijs voor een bepaalde
duur afgesloten, slechts vervalt na 30.11.1976.
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2. De huurprijs mag verhoogd worden volgens de coéfflclänten
In de huurwet vervat :
a) indien de eigenaar - ondanks het feit dat hij er recht op

had - sinds 1.12.1974 de huurprijs niet verhoogd heeft,
of minder verhoogd heeft dan hem toegelaten was.

b) indien een contract van bepaalde duur en met vaste prijs,
vervalt tussen 1.12.1975 en 30.11.1976, mits het afgesloten
was vóór 1.12.1973.

DEZE REGELS GELDEN OOK ALS HET GAAT OM EEN NIEUWE
HUURDER.

PENSIOEN KAN ONTVANGEN WORDEN VIA DE POSTREKENING

De uitbetaling van het pensioen toegekend door de RIJKSKAS VOOR
RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN kan thans geschieden op de
postrekening en dit voor arbeiders, bedienden, mijnwerkers, zeeman
nen en zelfstandigen.
Er zijn twee mogelijkheden :
1. Betreft het een GEZINSPENSIOEN dan moet de postrekening op

naam van beide echtgenoten staan.
Voor het afhalen van gelden van de postrekening is de handteke
ning van BEIDE echtgenoten nodig.

2. Betreft het een pensioen als ALLEENSTAANDE of WEDUWE, dan
moet de postrekening op naam van de gerechtigde staan, die
alleen geld kan afhalen.

De aanvraag om overschrijving van het pensioen langs de postcheck
dienst kan uitsluitend door belanghebbende gebeuren bij de instelling
die deze pensioenen uitbetaald :

RIJKSKAS VOOR RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN
ZUIDERTOREN 1060 BRUSSEL

VERMINDERD TARIEF BIJ DE MAATSCHAPPIJ
VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

Voor arbeiders en tewerkgestelden met leercontract
Het gemeentebestuur kan getuigschriften afleveren die een vermin
dering toekennen bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Ver
voer te BRUSSEL aan de arbeiders en gecontroleerde leerjongens
(meisjes).
De rechthebbenden dienen een verklaring van de werkgever voor
te leggen waaruit blijkt dat zij als arbeider of arbeidster zijn tewerk
gesteld en een uittreksel uit de individuele rekening voorleggen.
Voor hen die met een leercontract verbonden zijn moet een verkla
ring voorgelegd worden afgeleverd door een erkend secretariaat voor
het leercontract.
Op vertoon van deze documenten kan de verminderingskaart worden
aangevraagd op de Bevolkingsdienst, Administratief Gebouw, Kontich
straat 19, op de werkdagen van 9 tot 12 uur.
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BAL BURGEMEESTER 1975

Het Bal van de Burgemeester d.d. 29 november 1975, waarvan de
opbrengst ten goede komt van de socio-kulturele werken en van alle
noodgevallen die niet voorzien zijn in welkdanige officiële hulpver
lening, is een hartversterkend sukses geworden. De 750 aanwezigen
in de grote aula van het O.-L.-V.-van-Lourdescollege, hebben zich in
een aangename vriendschappelijke kring kunnen thuisvoelen. De
aanwezigheid van de Eerste Minister met zijn dame heeft zeker iedere
aanwezige gewaardeerd, vooral de eenvoudige manier waarop deze
hoge gasten ieder der aanwezigen hebben begroet als goede beken
den. De financiële netto opbrengst was in verhouding 1 115.000 fr. 1
Wij danken de vele medewerkers die dit resultaat hebben mogelijk
gemaakt, ook de vele handelaars van Edegem die een groot lot
prijzen hebben geschonken voor de tombola, en eveneens de firma's
die ons prijzen hebben ter beschikking gesteld.
Eerste Minister Leo Tindemans, Burgemeester, en wn. Burgemeester
Jan van den Kerkhof, danken allen die aan het grote sukses hebben
medegeholpen.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA

31 oktober 1925

31 oktober 1925

9 januari 1926

16 januari 1926

12 december 1925

De Burgemeester en de Schepen van Sociale Zaken hebben onder
staande feestelingen bezocht, de gelukwensen van Zijne Majesteit
de Koning en de Gemeenteraad overgemaakt, en hen een gemeente
lijk geschenk overhandigd.
50 Jaar huwelijk

Goovaerts Emilius-Michiels Juliette
Herfslei 68
- Van Dessel Carolus-Torfs Irma

Mechelsesteenweg 7
Aerenhouts Franciscus-Cuypers Justina
Patronaatstraat 9
Cuypers Franciscus-Verhaert Maria
Kontichstraat 164
- Mees Joannes-Van Steen Rosalia

Terlindenlaan 15/6
Familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het gemeen
tebestuur, dienst secretariaat, ongeveer een maand vóór de viering
in te lichten.

ALGEMENE HERZIENING VAN DE KADASTRALE INKOMENS

Door het Bestuur van het Kadaster, Controle Mortsel, werd ons mede
gedeeld dat de komende maanden huisbezoeken zullen afgelegd wor
den te Edegem, teneinde de kadastrale inkomens te herzien.
De inwoners kunnen aan de ploegleider, indien gewenst, het aanstel
lingsbewijs vragen.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr 40 - maart 1976

GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 FEBRUARI 1976

- Een lening t.b.v. 11.318.000 fr. wordt aangegaan bij het Gemeente
krediet van België tot dekking van het eigen gemeenteaandeel in
de onkosten voor aanleg van de Oude Godstraat.

- Een speciale toelage van 50.000 fr. wordt uitgetrokken op de be
groting 1976 ten bate van het Rampenfonds van de Provincie
Antwerpen (betr. overstromingen Ruisbroek).
De leden van Gemeenteraad en Schepencollege staan als bijdrage
een zitpenning af.

De gemeentebelastingen 1976 op drijfkracht en tewerkgesteld
personeel worden vastgesteld als volgt :
200 fr. voor de eerste 5 kwt en 240 fr. voor de 6e en volgende
200 fr. voor de eerste 5 personeelsleden en 240 fr. voor 6e en
volgende.

- Voor de gemeentelijke visvijver aan de Romeinse Put op Buize
gem wordt de beheersvorm, een politiereglement ter zake en het
vergunningsrecht vastgesteld.

- Drie politiereglementen op het verkeer worden vastgesteld, nl. :
a. stilstaan en stationeren verboden vóór de gemeentegebouwen

In de Kontichstraat;
b. beperking snelheid tot 30 kmJu. in de Rogier van der Weyden

straat, tussen de Adrien de Geriachestraat en de Rombaut
Keldermansstraat ;

c. eenrichtingsverkeer in de Pieter Van den Bemdenlaan, vanaf
de Jachtlaan naar de Adolf Queteletlaan.
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- De aanleg van een plein in de Kontichstraat, vóór de nieuwe vleu
gel van de gemeenteschool, wordt toegewezen aan de prijs van
247.722 fr.

- Het snoeien van bomen in de gemeente wordt toegewezen aan de
prijs van 122.550 fr. De aannemer van deze werken heeft reeds
3/4 van de snoeiingswerken uitgevoerd in 1975. Deze toewijzing
geldt voor het resterende 1/4 bomen.

- Na goedkeuring van het lastenboek, wordt de levering en plaat
sing van de uitrusting voor de nieuwe turnzaal van de gemeente
school toegewezen aan de prijs van 510.291 fr.

- Het uitvoeren van verbeterings- en onderhoudswerken (voorname
lijk herieggen van betontegels en rechten van boordstenen) in
verschillende straten wordt toegewezen aan de prijs van
1.390.458 fr.

-. Na goedkeuring van het gewijzigd definitief ontwerp tot het op
richten van een zwembad in de Vrijwilligersstraat - lot 1, ruw
bouw en afwerking -worden de werken toegewezen aan de prijs
van 33.086.447 fr.

- I.v.m. de aanleg van de Oude Godstraat wordt het plaatsen en
vervangen van lichtpunten toegewezen aan het geraamd bedrag
van 2.190.287 fr., en aanpassingswerken aan hoog- en laagspan
ningsleiding aan het geraamd bedrag van 467.783 fr.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 FEBRUARI 1976

- Goedkeuring wordt gehecht aan de statutenwijziging van de
I.H.K.

- De gemeenteraadsbesllssing van 20.11.75, houdende toewijzing
van lot Il van de oprichting van de sporthal - centrale verwar
ming en mechanische verluchting - wordt herzien.

Een nieuwe toewijzing geschiedt aan de som van 4.718.652 fr.
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WEER EENS

worden we gekonfronteerd met opengebroken voetpaden.

De Regie van Telegraaf en Telefoon heeft in 1974 bepaalde aanvragen
gedaan tot het vergroten van haar aansluitingscapaciteit op ons
grondgebied.

Deze toelatingen werden gegeven eind 1974. Nu eerst worden deze
werken uitgevoerd. Hierdoor worden volgende straten opengelegd :

Fort V straat

Sterrenlaan

Ullensstraat

de Burletlaan

Pastoor Moonslaan

Parklaan

Kerkplein

Jachtlaan

Mariënlaan

Prins Boudewijnlaan

Hazeschransstraat

Ter Tommenstraat

Den Leeuwenberghstraat

Den Eeckhofstraat

Molenveldlaan

Timmerdonckstraat

Sorbrechtshofstraat

Drie Eikenstraat

Pieter Van den Bemdenlaan

Papenblok

Jozef de Veusterstraat

Adolf Queteletlaan

Omer Van Ommerplein

Pieter Van Malderenplein

Eugenio Pacellilaan

Elsenborghlaan

Jan Ockeghemstraat

Ten Bogaerdeplein

Te Nijverdoncklaan

Smolders Blockstraat

Hendrik Kennisstraat

Ferdinand Verbiestlaan

Ingenieur Haesaertslaan

De voorlopige sluiting van de gleuven heeft voor gevolg dat de uit
gebroken tegels door de R.T.T.-arbeiders slechts « schots en scheef»
terug worden aangebracht. Voor de definitieve herstellingswerken,
circa 8000 m2, worden de nodige maatregelen genomen opdat deze
snel zouden verlopen. Daar de verhoging van het aantal telefoon
aansluitingen uiteindelijk ook de dienstverlening aan de bevolking
ten goede komt, zullen de inwoners wel begrip kunnen opbrengen
voor deze tijdelijke ongemakken 1
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VISWATER BUIZEGEM

Vanaf 1 april 1976 wordt het viswater op Buizegem opengesteld voor
de vissers van Edegem, die over een gemeentelijke vergunning be
schikken.
Deze is te verkrijgen op de dienst Ontvangerij, onder volgende voor
waarden:
« JAARVERGUNNING A : (individuele vergunning - rechtverlenend
dagelijks kleine hoeveelheid gevangen vis, vastgesteld in het politie
reglement, mede te nemen) 
a) inwoners minder dan 62 j. : 500 fr.;
b) inwoners 62 jaar of ouder : 250 fr.
Kinderen tot en met 15 jaar, vergezeld van vader/moeder, hebben
gratis visverlof mits zij ingeschreven zijn op de visvergunning van
vader/moeder.

JAARVERGUNNING B: (afgeleverd aan de leden van de erkende
clubs).
Tot het bekomen van de vergunningen B wordt door de erkende clubs
een ledenlijst voorgelegd.
De thans erkende vissersclubs zijn :
- Om ter Grootst
- P.R.E.D.
- vissersclub van Hansen Transmissions International. »
Het spreekt vanzelf dat deze visvergunningen gereglementeerd zijn.
Een politiereglement ter zake werd opgesteld, en zal aan ieder ver
gunninghouder ter hand worden gesteld. Vissen zonder vergunning
betekent « stropen », en zal bekeurd worden.
Wij hopen dat ieder zich zal houden aan de voorschriften zodat onze
gemeentelijke visvijver een nieuwe ontspanningsmogelijkheid moge
bieden voor onze vissers, en na korte tijd een werkelijke ontmoe
tingsplaats moge worden voor alle sportieve vissers.

POSTGEBOUW EDEGEM II - BUIZEGEM

Met genoegen kunnen wij U mededelen dat vanaf 1 april het nieuwe
hulppostkantoor, Ernest Jouretlaan 1, wordt opengesteld.
Dit kantoor is toegankelijk op alle werkdagen ('s zaterdags gesloten)
van 9 tot 12u.30 en van 14 tot 17u.00.
Alle postverrichtingen kunnen uitgevoerd worden.
Deze nieuwe dienstverlening op Buizegem zal zeker worden op prijs
gesteld.
Edegem beschikt nu over drie postkantoren :
hoofdgebouw in de Drie Eikenstraat, en hulppostgebouwen, waar
alle verrichtingen kunnen uitgevoerd worden, in de Hazeschransstraat
en Ernest Jouretlaan.
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OPENBAAR VERVOER

Van M.1.V.A. werd verkregen dat sedert 22.1.76 tussen 7 en 19u.00
autobuslijn 32 verlengd wordt tot aan de St. Antoniuskerk (hoek Drie
Eikenstraat-Strijdersstraat).

Wij geven hierna het trajekt van autobuslijn 32, alsmede de vertrek
tijden van de verlengde autobuslijn :

Trajekt lijn 32 :

Drie Eikenstraat - Prins Boudewijnlaan - Elisabethlaan - Grote Steen
weg - Statiestraat - Boomgaardstraat - Belgiêlei - Quellinstraat 
CENTRAAL STATION.

Vertrektijden verlengde lijn :

Weekdienst
Vertrek Centraal Station :
6.35, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45,

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.05, 12.30, 12.50, 13.10, 13.30,
13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30,
16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 18.30
Vertrek St. Antonluskerk :
7.08, 7.28, 7.43, 8.03, 8.23, 8.53, 9.23, 9.53, 10.23,

10.53, 11.23, 11.53, 12.23, 12.43, 13.08, 13.28, 13.48, 14.08,
14.28, 14.48, 15.08, 15.28, 15.48, 16.08, 16.28, 16.48, 17.08,
17.28, 17.48, 18.08, 18.28, 18.48, 19.08
Zaterdagdienst
Vertrek Centraal Station :
6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.12, 12.36, 13.00, 13.24, 13.48,
14.12, 14.36, 15.00, 15.24, 15.48, 16.12, 16.36, 17.00, 17.24,
17.48, 18.12, 18.36
Vertrek St. Antoniuskerk :
7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 8.28, 8.58, 9.28, 9.58, 10.28.

10.43, 11.23, 11.53, 12.23, 12.46, 13.10, 13.34, 13.58, 14.22,
14.46, 15.10, 15.34, 15.58, 16.22, 16.46, 17.10, 17.34, 17.58,
18.22, 18.46, 19.08
Zondagdienst
Vertrek Centraal Station :
9.30, 10.20, 11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15,

14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15
Vertrek St. Antonluskerk :
9.58, 10.48, 11.28, 12.08, 12.48, 13.23, 13.53, 14.23, 14.53,
15.23, 15.53, 16.23, 16.53, 17.23, 17.53, 18.18, 18.43.
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RADIOFOTOGRAFISCH BEVOLKINGSONDERZOEK

Door de Nationale Dienst voor Preventieve Geneeskunde wordt in
onze gemeente, met medewerking van het gemeentebestuur, een
radiografisch bevolkingsonderzoek ingericht, ter opsporing en be
strijding van de tuberculose.

We geven hierna de data, plaatsen en uren van deze onderzoeken :

Molenveld zaal De Schrans, Molenveldlaan 2
maandag 10 en dinsdag 11 mei
zaal Elzenhof, Kerkplein 3
woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 mei

wijkschool, Buizegemlei
maandag 17 mei

Centrum Gemeenteschool, Kontichstraat
dinsdag 18, woensdag 19, donderdag 20
en vrijdag 21 mei

van 14u.30 tot 17u.00 en van 17u30 tot 20u.00.
Wij vestigen de aandacht op het groot belang van deze doorlichtin
gen, wat betreft het persoonlijk welzijn alsmede het belang voor de
medemensen.

Neem deze kans te baat !

SPORT+ AKTIE 1976 = SPORTREAL

Wat? Gedurende 3 maanden 1 uurtje per week vrijmaken voor de
sport die je zelf verkiest.

Hoe ? Zo snel mogelijk je gratis deelnemingskaart afhalen bij
Mw. Goossens-Luyckx, Bloso-gangmaakster, Oude Godstraat
107, Edegem, tel. 57 07 32.

Waarom ? Voor je gezondheid natuurlijk 1

Een volledig ingevulde en ondertekende kaart geeft recht op de
« SPORT REAL BADGE ».

PROVINCIALE FIETSELING

In samenwerking met de B.R.T. richt Bloso een fietstocht in teneinde
de kwaliteit en uitgestrektheid van onze fietspaden na te gaan.
Voor deze spontane provinciale blikvanger houden we 16 mei 1976
vrij 1
Verdere gegevens komen U later ter ore ; indien je echt te nieuws
gerig bent, neem dan kontakt op met onze sportgangmaakster.
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MENEERKE VAN BUIZEGEM

De Inwoners van Buizegem hebben de gewoonte op de vooravond
van mei de folklore te gedenken. Zo zullen we nogmaals meemaken
dat het inmiddels berucht geworden cc Meneerke » hoog en droog zal
opgehangen worden om te boeten voor zijn kwalijk genomen aktivi
teiten.
Vrijdagavond 30 april zal meneerke dus worden opgehangen, en om
de gebeurtenis te vieren worden oude en vergeten spelen terug
bovengehaald op zaterdag 1 mei.
Een en ander zal uitgebreid kunnen besproken worden tussen pot
en pint tijdens de bovengenoemde dagen.

DE BIJZONDERE TEGEMOETKOMING VOOR MINDER-VALIDEN

De bijzondere tegemoetkoming voor minder-validen, uitgekeerd door
het Ministerie van Sociale Voorzorg aan personen die een andere
handicap hebben dan een lichamelijk gebrek, bv. : geestelijk gehandi
capten, personen die aan vallende ziekte lijden of aan hartkwalen,
aan sclerosis multiplex, reumalijders, enz., werd tot dusver maar
toegekend wanneer men 100 % arbeidsongeschikt was.
Dit percentage werd verlaagd tot GS % en personen die menen daarop
aanspraak te kunnen maken dienen een aanvraag te richten aan het
gemeentebestuur, dienst Bevolking. Indien deze aanvraag gebeurt
vóór 1 juli 1976 heeft zij uitwerking vanaf 1 januari 1976. De toeken
ning ervan is zoals steeds afhankelijk van het onderzoek van het
inkomen.

REINIGINGSDIENST

Aanvullende lijst van kleinhandelaars bi] wie I.H.K.-huisvuilzakken
kunnen verkregen worden (in aansluiting met lijst verschenen in ons
infoblad nr 39 - januari 1976).
- Adrien de Gerlachestraat 24, Vets Ferdinand
- Hazeschransstraat 30, dagbladhandel H. Dockx
- Lentelei 28, Verhuist Jozef
- Noulaertsplein 16, Firens Julius
- Onafhankelijkheidstraat 156, Allemans Julia
- Sterrenlaan 197 (hoek Ullensstraat), J. Van Bakel
- Strijdersstraat 11, Vereycken Romania
Wij herinneren er nogmaals aan dat voor de ophalingen van het ge
wone huisvuil slechts twee soorten recipiënten mogen gebruikt wor
den : - de metalen emmers van ons standaardtype
- de plastieken zakken met het merk I.H.K.

Alle andere verpakkingen worden niet opgehaald.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr. 41-mei 1976

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 MAART 1976

- In verband met de bouw van een collector in het bekken van de
Kleine en Grote Struisbeek wordt goedkeuring gehecht aan de
staat van meer-uitgaven voor herzieningen t.b.v. 8.764.787 fr. en
de gewijzigde verrekening in min t.b.v. 189.927 fr.
- Voor de bouw van een zwembad in de Vrijwilligersstraat worden

volgende loten toegewezen :
a) lot Il - sanitar, ontmetting, centrale verwarming, mechanische

verluchting en waterzuivering - aan de prijs van 12.935.248 fr.
b) lot Il - elektrische uitrusting, muziek- en oproepinstallatie 

aan de prijs van 1.533.783 fr.
De werken tot ombouwen van de garage-bergplaats in het politie
gebouw, Kontichstraat 17, tot refter worden toegewezen aan de
globale prijs van 268.848 fr.
De uitrusting van de nieuwe klassenvleugel met schoolmeubelen
wordt toegewezen aan de prijs van 498.933 fr.
De aanpassingswerken aan de bestaande lavatory van de gemeen
teschool worden toegewezen aan de prijs van 212.963 fr.
Goedkeuring wordt gehecht aan de verrekening nr 3 in meer t.b.v.
76.688 fr. voor de uitbreidingswerken aan de gemeenteschool.
De levering van de sportuitrusting voor de sporthal, welke zal op
gericht worden in de Terelststraat, wordt toegewezen aan de glo
bale prijs van 2.405.515 fr.
Het aannemingskontrakt voor onderhoud van aanplantingen, gras
perken en pleintjes wordt verlengd voor 3 onderhoudsbeurten.
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GEMEENTEBEGROTING 1976

Sluitende begroting met laagste belastingvoeten uit de Antwerpse
provincie, bij een meer dan drievoudige uitgavenstijging sinds 1968,
jaar waarin deze belastingen laatst werden aangepast.
Tijdens de Sint-Niklaaszitting van de gemeenteraad (december 1975)
werd de begroting 1976 goedgekeurd.
De Gewone Dienst (regelmatig weerkerende verrichtingen)
gaf volgende cijfers weer :

Inkomsten
Uitgaven

Batig saldo

153.271.091 Bf
152.690.383 Bf

580.708 Bf

De Buitengewone Begroting (Investeringsverrichtingen)
vertoonde het volgende beeld :

Inkomsten
Uitgaven

Batig saldo

95.503.808 Bf
95.264.400 Bf

239.408 Bf

Op zichzelf genomen zeggen deze cijfers uiteraard niet veel, tenzij
dat de inkomsten de uitgaven overtreffen.
Een vergelijking met de cijfers uit de rekeningen 1971 leert ons veel
meer over de werkelijke evolutie van onze gemeente, gesteld zijnde
dat de berekeningen de werkelijke vertaling zijn van het gemeentelijk
beleid. Deze evolutie komt best naar voor door de cijfers te groepe
ren per dienstverlenende sector en de resultaten te belichten in de
gewone als in de buitengewone dienst.
GEWONE DIENST (x 1.000 Bf)
Uitgaven per functie 1971 - 1976

Reke Begro stijging "/ Oh verhouding
Functie ning ting 71- 76 totaal

1971 1976 1971 1976
1. Dienstverlening
a bevolking :
Adm., Politie, 13.801 40.100 + 190 % 24% 26 %
Brandweer

2. Openbare werken
Wegenis 16.951 28.530 + 68% 30 % 19%

3. Gemeentelijk
Onderwijs 3.682 12.600 + 242% 6% 8%

4. Volksontwikkeling
Kultuur, Recreatie 1.628 23.680 + 1.355 % 3% 16%

5. Sociale zaken
Onderstand 8.902 22.760 + 156 % 16% 15%

6. Milieuzorg 11.660 25.020 + 114%/ 21% 16%
----

7. Totaal uitgaven 56.624 152.690 + 169% 100 % 100%
-
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Als eerste beschouwingen mag gesteld worden :
dat de uitgaven over deze periode méér dan verdrievoudigd zijn,
zulks zonder belastingaanpassing te overwegen.
dat de sterkste groei terug te vinden is in cc Volksontwikkeling »
kultuur, ontspanning, sport) (15 x) en cc Onderwijs» (3,4 x).
dat de rubrieken cc Dienstverlening », « Sociale Zaken », en in min
dere mate cc Milieuzorg » eveneens een uitgavenstijging van het
driedubbele kennen.
dat de uitgaven voor cc Wegenis » een minder sterke groei kennen
ten voordele van de andere functies.

Het procentueel aandeel van voornoemde rubrieken in het totale uit
gavenbeeld, wordt onder invloed van de verschillende groeikracht
over deze periode gevoelig gewijzigd. Het resultaat ervan vindt U
terug in beide rechtse kolommen van de tabel.
Verhoudingsgewijs blijven cc Dienstverlening », « Onderwijs », « So
ciale Zaken » en cc Milieuzorg » ongeveer dezelfde prioriteit behouden,
terwijl cc Volksontwikkeling » over deze tijdspanne plots van 3 % naar
16 % springt in ruil van cc Openbare Wegenis» die voor praktisch
hetzelfde percentage zijn aandeel verminderd weet.
Terwijl de Gewone Dienst merendeels de vastlegging der uitgaven
verhaalt, welke historisch vaststaan of worden beslist in verleden of
heden, verklaart de Buitengewone Dienst (Investeringen) ons hoe de
uitgaven-evolutie voor de toekomst qua infrastructuur mag verwacht
worden.
Samengevat zien de investeringsuitgaven er als volgt uit :

Buitengewone Dienst - Begroting 76 - Uitgaven (x 1.000 Bf)
Functie Bedrag

1. Dienstverlening 1.970
2. Openbare Werken 26.150
3. Onderwijs 1.975
4. Volksontwikkeling 56.930
5. Milieuzorg 8.240

·f totaal
2%

27 %
2%

60 %/
9%/

6. Totaal 95.265 100%

In woorden omgezet betekent dit dat ook voor de naaste toekomst de
grootste aandacht blijft bestaan voor de cc Recreatieve sector» (groen
voorziening, ontspanning, sport, kultuur) en cc Milieuzorg » (waterzui
vering en afvalverwijdering).
Vertaald in termen van gemeentebeleid beduiden deze cijfers dat de
gemeenteraad welbewust heeft gekozen voor een grotere aandacht
en besteding aan zogenaamde « tertiaire uitgaven » (o.a. recreatie),
wetende dat de « primaire infrastructuur» (o.a. wegenis) en secun
daire behoeften (o.a. onderwijs op gemeentelijk vlak) reeds op een
goed niveau zijn tegemoetgekomen.
Dit wil tegelijkertijd zeggen dat de levensstandaard van onze gemeen
te in deze zes jaar behoorlijk is verhoogd en het gemiddeld welzijns
peil van onze bevolking sterk Is opgetrokken, gezien de tertiaire be
hoeften intenser worden aangevoeld dan voorheen.
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Uiteraard betekent deze prioriteitenverschuiving in geen geval dat
andere sectoren (vb. sociale hulpverlening) hierdoor minder aandacht
krijgen. Integendeel I deze stegen ook met het drievoud, maar ken
den reeds zwaardere uitgavenposten in het verleden, daar waar de
tertiaire uitgaven praktisch nihil waren.
In concrete Edegemse termen betekent dit dat :
- onze invalswegen (Hovestr., Drie eikenstr., Kontichstr....) alsmede

de lokale wegen goed verzorgd zijn. Er rest ons nog de verbre
ding van de Oude Godstraat (begroting 75) en de overlaging van
enkele lokale wegen.

- onze onderwijsinfrastructuur naast de bestaande netten als mo
dern uitgebouwd mag heten.

- onze sociale voorzieningen (COO en ziekenhuis) en bijzondere
betoelaging van minder bedeelden als progressief mogen aanzien
worden.

- onze gemeentelijke dienstverlenende sectoren (administratie, po
litie, brandweer) tot ver uit de omtrek als modern uitgerust ge
kend zijn.

- onze milieuzorg o.v.v. waterzuivering (collectors en zuiveringssta
tions, verbrandingsovens) met medewerking van het provinciebe
stuur vooruitgaat op behoudsgezinde opinies.

- de planning voor recreatieve uitrusting, zowel voor jong en oud,
actief of op rust gesteld, voor ambitieus geldt. Naast de bestaande
infrastructuur (zwembad, parken, robbedoes-terreinen, visvijver,
speelterreinen, cultuurcentrum, discotheek...) wordt nu in het bij
zonder gewerkt aan :

. Sporthal (begroting 75)

. Zwembad (begroting 1976)
Sportcomplex Buizegem
. . . aankoop grond 1973
.•. installatiedossier bij hogere overheid)
Recreatieterreinen Fort V (onderhandelingen)
Cultureel Centrum (plannen beëindigd)
Collectief groen (elke begroting)

Hiernaast dient eveneens de zorg voor groenvoorziening in onze ge
meente te worden onderstreept. Het jaarlijks onderhoud van groen
kost ons voor 1976 140 Bf per inwoner, zonder rekening te houden
met bijplantingen, sportaccomodaties of grondaankopen welke als
investeringen gelden.
Het mag dus wellicht als verantwoord aanzien worden dat er meer
aandacht besteed wordt aan de tertiaire sector, en de gemeenteraads
leden opteren voor een prioriteitenverschuiving ten voordele van deze
uitgaven. Dit geeft blijk dat onze bevolking in haar « welvaart » reeds
een aardige stap vooruit heeft gezet tegenover de vorige decennia
en zulks begrotingsgewijs gesproken, zonder dat dit in verhouding
aan elke belastingbetaler één frank meer heeft gekost.

R. Rumes,
Schepen Financiën.
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VERBREDING EN AFWERKING OUDE GODSTRAAT
Deze verbindingsweg tussen Mortsel en Edegem is reeds enige tijd
een werkterrein, vooral op de zijstroken.
De gas-, waterleidingen, elektriciteitskabels en telefoonleidingen zijn
verlegd naar hun definitieve plaats.
De aannemer der wegenwerken is de firma Blondé-Van Steenbeek
van Boechout.
Deze wegenwerken vangen aan vanuit Mortsel op datum van 10 mei.
Hierdoor zal het verkeer in de Oude Godstraat meer dan gewone
hinder ondervinden. Ook de verlichting wordt voorlopig teruggebracht
tot enkele lichtpunten op de kruispunten en aansluitstraten.
Er zal gezorgd worden dat zoveel mogelijk de bereikbaarheid der
huizen door de veiligheidsdiensten verzekerd blijft.
Het beëindigen der werken, met normale weersomstandigheden,
wordt voorzien tegen 1 oktober 1976.
Wanneer de werken beëindigd zijn, zal de baan bestaan uit een rij
vlak van 8,60 m breedte, met aan beide zijden een parkeerstrook van
1,73 m., hiernaast eveneens een kleine veiligheidsstrook van 55 cm
breedte, met fietspad, telkens 1,50 m. breed, en de voetpaden.
Hoge lichtmasten met geel licht zullen de baan bij nacht verlichten,
en rond elke lichtpaal wordt een aanplanting aangebracht.
In afwachting van de eindafwerking vragen wij aan de bewoners van
deze belangrijke weg begrip voor de technische problemen die dit
werk medebrengt, en enige maanden geduld op te brengen. Het re
sultaat zal dat geduld waard zijn.
Wij danken U bij voorbaat voor deze medewerking en begrip.

ONZE GEMEENTESCHOOL
Zaterdag 24 april werd de onlangs afgewerkte nieuwe vleugel van de
gemeenteschool overgemaakt aan onderwijzerskorps en leerlingen.
Deze plechtigheid werd bijgewoond door Eerste Minister Leo Tinde
mans, de leden van de Gemeenteraad en C.O.O., de ouders van de
leerlingen, en een aantal genodigden die op een of andere manier
betrokken waren bij de voorbereiding van de dossiers en de bouw
werken.
Het nieuwe gedeelte bestaat uit een turnzaal van 11 op 20 m., voor
zien van modern, praktisch en sterk turnmateriaal, en een opschik
plaats met kleedkamer.
Vijf klassen, een boekerij-bureel en een opbergruimte staan ter be
schikking. Een hygiënisch verantwoorde toiletruimte vervolledigt het
geheel.
De volledige bouw met inrichting kost ongeveer 23,5 miljoen, waar
van 60 l subsidie uit het Fonds voor Provinciale en Gemeentelijke
Schoolgebouwen.
De bouwwerken werden aangevangen op 23 april 1975, en de voor
lopige aanvaarding had plaats op 15 april 1976.
Een gedenkplaat, die door Eerste Minister Tindemans werd onthuld,
herinnert aan de datum der ingebruikneming.
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GEVAARLIJKE SPELEN

In de maand maart werd onze brandweer op eenzelfde dag tweemaal
binnen de 30 minuten gealarmeerd.
De brandmeldingen waren bestemd voor twee druk bewoonde bouw
werken.
Gezien de ernst van deze meldingen was gans het korps in alarm
toestand, en al de hulpdiensten van politie en rood kruis stonden
paraat.
De beide meldingen bleken vals alarm te zijn.
In de maand april hebben wij kort na elkaar twee valse oproepen ge
kend op de dienst 900.
Daar de eerste brandoproep een duidelijk misdadig opzet laten ver
moeden, is het tweede geval toch even ernstig, al zijn de daders hier
gekend, nl. twee kinderen die blijkbaar uit avontuurlijke aandrang
hebben gehandeld.
iedereen weet dat valse oproepen zeer zwaar kunnen gestraft wor
den, en dat de huidige detektiemethoden dikwijls de daders aandui
den. Maar erger is het feit dat door vals alarm gans het veiligheids
apparaat in beweging wordt gebracht, dat op dat ogenblik misschien
eider noodzakelijk is om mensen en goederen reëel te helpen.
Wij weten dat ieder weldenkend burger ons wil helpen om sommige
misdadige elementen, of kinderen welke vaak onbewust handelen, te
beletten deze foutieve daden te stellen.
Wij hopen dat deze mededeling kan helpen om deze onduldbare prak
tijken uit te schakelen.

J. van den Kerkhof,
Wn. Burgemeester.

OFFICIELE INHULDIGING GEMEENTELIJK VISWATER
BUIZEGEM OP ZATERDAG 12 JUNI 1976

De plechtige officiële inhuldiging van het viswater op Buizegem wordt
gevierd met de inrichting van een viswedstrijd.
Al de houders van een gemeentelijke visvergunning kunnen eraan
deelnemen.
De inschrijvingen voor de prijskamp kunnen gebeuren op zondag 12
juni vanaf 14.00 uur.
Wij verwachten ook vele wandelaars, om eens te komen kijken naar
dit rustige sportgebeuren.
Visvergunningen kunnen nog steeds verkregen worden bij de gemeen
teontvanger, Kontichstraat 17, boven politiebureel, tijdens de bureel
uren.

VERKEERSVOORLICHTING VOOR DE SCHOLIEREN

Door onze politie werden in de loop van de maand januari verkeers
lessen gegeven inzake de voetganger in het verkeer.
Deze cyclus, in het bijzonder voor de 4e, 5e en 6e studiejaren, had
vooral tot doel de voetgangers bewust te maken van hun rechten en
plichten als weggebruikers, en hen voor te lichten omtrent hun kwets
baarheid ten overstaan van het snel rijdend verkeer.

6



Mede om die reden werd in de scholen van Edegem een film vertoont,
die aan de schoolgaande jeugd de diverse mogelijkheden toonde, om
zich meer zichtbaar te maken op de rijbaan tijdens de duisternis.
De ouders worden hierbij dan ook uitgenodigd de adviezen die hun
kinderen, ingevolge deze verkeersvoorlichting, aan hen doorgeven,
in de mate van het mogelijke te willen toepassen.
Enkele toepassingen zijn :
- Lichtweerkaatsende strips op schooltassen,
- onder de schoenen (tussen hiel en zool),
- onder de kraag van jas, overjas of regenjas,
- aan een koordje in de zakken (die er zonodig kunnen uitbengelen),
- als armband gebruikt.
Een tweede actie die thans in de scholen wordt doorgevoerd, bestaat
erin de fietsen te controleren op hun technische eisen. Ook voor dit
initiatief wordt de medewerking van de ouders gevraagd opdat ze
hun kinderen de gelegenheid zouden geven in te gaan op het verzoek
van de politie, om hun fietsen technisch in orde te stellen.
De projecten die voor dit jaar nog op stapel staan, vóór dat de zomer
vakantie een aanvang neemt zijn :
- een cyclus van verkeerslessen over de fietser in het verkeer,
- practische lessen in het verkeerspark der Ing. Haesaertslaan,
- en voor de jongsten de bekwaamheidsproef voor de jonge fietsers.

OPENBARE MARKT

Op 11 juni 1976 van 18.00 uur tot 22.00 uur wordt op het gemeente
plein een verlichte feestmarkt ingericht door de Algemene Markt
handelaarsvereniging, met medewerking van het gemeentebestuur.

GEMEENTELIJK INSTRUCTIEZWEMBAD

Zwemlessen :
De grote vakantieperiode staat voor de deur. Een blakende zon, verre
trektochten en felle reizen trekken ons aan. Wijdse zeeën en dure
zwembaden in het buitenland spreiden hun charme over ons uit. Hoe
heerlijk is het dan ook lustig rond te spartelen in het zacht blauwe
water.
Het gemeentelijk instructiezwembad helpt U hierbij de schrik van het
water te overwinnen, U te leren bewegen op een zeer ongedwongen
manier en U te laten zwemmen als een kikvors.
Daarom geven wij nog een laatste reeks zwemlessen vooraleer de
grote trektocht begint. De lessen nemen een aanvang in mei en ein
digen op donderdag 24 juni 1976.
Groot of klein, man of vrouw, jongens of meisjes, een laatste kans
wordt U geboden. Kom eens langs of telefoneer even naar het num
mer 57.03.54. Graag staan wij U te woord 1
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Openingsuren :
Tijdens de schoolperiode : Di :

Wo:
Do:

17u00-20u00
13u30--20u00
19u00-20u00

Vr: 16u15 20u00
Za: 9u0012u30 en 13u3017u00
Zo: 9u00-13u00

Tijdens de vakantieperiode :
De ganse week :

Za:
Zo:

9u0020u00 zonder onderbreking
9u0017u00
9u00-13u00

Verloren voorwerpen
In het gemeentelijk instructiezwembad bevinden zich talrijke voor
werpen die door de kinderen achtergelaten werden, van het kleinste
zwembroekje tot waardevolle voorwerpen.
Deze gevonden voorwerpen kunnen aldaar afgehaald worden.

GEVONDEN VOORWERPEN
Volgende voorwerpen werden gevonden, en kunnen door de eige
naars, via de politie van Edegem, worden terugbekomen tussen 8 en
17 uur of na telefonische afspraak tussen voormelde uren.

Wollen handschoenen met muts.
- Kindergeldbeugeltje met geld.

Vlaggestok met vlag.
Regenjas met kap.

- Oorring met parel.
- Lichte regenjas en overjas met handschoenen en tas.

3 sleutels aan ringetje.
Jeansvest.
Lederen geldbeugel.
Geweven handtas.
Sleutelhanger met drie sleutels.
das.
Sleutelzakje met twee sleutels.

- Blazer met wollen kraag.
Hanger met autosleutel.
Windjasje (KW).

- Gouden kinderringetje.
- Gouden herenhorloge.

Oorhanger.
- Halsketting.

Gouden cachetring.
- Landmetersdriepoot.

Regenpelerine met kap.
- 1 biljet van 20 fr.
- Badpak met muts en handdoek.
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VERLOREN VOORWERPEN
Van volgende voorwerpen werd bij de politie van Edegem het verlies
gemeld.
- Polsuurwerk « Embassy » nr. 998936.
- Werkkoffer met loodgietersmateriaal.
- Medaille (kreeft} met gouden kettinkje.
- Zilveren armband.
- Uurwerk Pontiac (zilver}.
De vinders ervan worden verzocht deze voorwerpen terug te bezorgen
aan de Politie voor overhandiging aan de respectievelijke eigenaars.

PENSIOEN OP 64 JAAR MOGELIJK VOOR WERKNEMERS ZONDER
VERMINDERING - MITS LOOPBAAN VAN 45 JAAR
Dit geldt voor hen die na de oorlog altijd werknemers zijn geweest,
of die slechts 1 of 2 jaar geen werknemer geweest zijn. Bovendien
moeten er vóór de oorlg ook bepaalde stortingen voor het pensioen
zijn gedaan.
Vereisten:
a) vanaf 1.1.46 gedurende alle jaren in orde zijn met de pensioen

stortingen,
b) voor de personen geboren in 1912 - tenminste 5 pensioenstortingen

op hun activa hebben in de periode 1926 /m 1938.
Voor de volgende geboortejaren zal dit evolueren als volgt :
geboortejaar pensloenjaar aantal te bewijzen

Jaren tussen 26-28
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0

c) indien er maximum 2 ontbrekende jaren zijn na 1945, dan kunnen
deze aangevuld worden met de jaren vóór de 19-jarige leeftijd.

Ingangsdatum :
Met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1975. Werknemers die vanaf
1 juli vervroegd pensioen op 64 jaar zouden genomen hebben mits
aftrok van 5 % en die in de voorwaarden hierboven aangehaald ver
keren, kunnen een aanvraag om herziening indienen vóór 1 juli 1975
op de Bevolkingsdienst, Administratief Gebouw, Kontichstr. 19. De
beslissing inzake het rustpensioen voorleggen a.u.b.
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BERICHT AAN DE BEWONERS VAN APPARTEMENTEN
MET EEN POSTBUSNUMMER
De personen die een appartementsgebouw betrekken en een apart
postbusnummer bezitten dat nog niet vermeld staat op hun identiteits
kaart, worden verzocht de identiteitskaart te laten vervolledigen op
de BEVOLKINGSDIENST, Administratief Gebouw, Kontichstr. 19, de
vijf werkdagen van 9 tot 12 u.
Tevens worden zij verzocht, indien zij van appartement verwisselen
in een zelfde gebouw, dit aan te geven op de hierboven vermelde
dienst.

RADIOFOTOGRAFISCH BEVOLKINGSONDERZOEK

Elsdonk

Centrum

Buizegem

Door de Nationale Dienst voor Preventieve Geneeskunde wordt in
onze gemeente, met medewerking van het gemeentebestuur, een
radiografisch bevolkingsonderzoek ingericht, ter opsporing en be
strijding van de tuberculose.
We herinneren hierna de data, plaatsen en uren van deze onderzoe
ken:
Molenveld zaal De Schrans, Molenveldlaan 2

maandag 10 en dinsdag 11 mei
zaal Elzenhof, Kerkplein 3
woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 mei
wijkschool, Buizegemlei
maandag 17 mei
Gemeenteschool, Kontichstraat
dinsdag 18, woensdag 19, donderdag 20
en vrijdag 21 mei

van 14u30 tot 17u00 en van 17u30 tot 20u00.
Wij vestigen de aandacht op het groot belang van deze doorlichtin
gen, wat betreft het persoonlijk welzijn alsmede het belang voor de
medemensen.
Dit onderzoek kan tevens gelden als verplicht jaarlijks onderzoek in
zake voeding (K.B. 17/3/71).
- Dit geldt voor winkeliers en handelaars in voedingswaren, herber

giers, uitbaters en personeel van spijshuizen en frituren, landbou
wers met melkkoeien enz.
Getuigschrift aanvragen tijdens onderzoek.

Neem de kans te baat !

MAATSCHAPPELIJK DIENSTBETOON

De maatschappelijk assistente houdt spreekuur op woensdag van 14
tot 16 uur in het Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, 1ste ver
diep (vergaderzaal).
Andere afspraken zijn mogelijk mits schriftelijke of telefonische aan
vraag. Tel. 57.37.67.
Een ieder kan op de sociale dienst beroep doen voor problemen of
informatie op het vlak van wetgeving, huisvesting, arbeid, gezondheid
en gezin.
Speciale aandacht wordt gegeven aan de mindervaliden. De Sociale
Voorzieningen voor deze bevolkingsgroep zijn nl. zo complex dat be
langhebbenden er vaak niet van op de hoogte zijn of er te weinig ge
bruik van maken wegens de administratieve moeilijkheden.
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SPECIAAL VOOR AL WIE GRAAG FIETST !
Fletseling
Fietspaden-aktie met medewerking van het gemeentebestuur - Bloso
en B.R.T.

zondag 16 mei 1976.
13.00 uur stipt aan de Basiliek, Hovestraat, Edegem.
fietsend naar Ekeren en terug over een totale afstand
van 50 km, met een korte rustpauze te Ekeren.

Aankomst 18.00 uur op het gemeenteplein te Edegem.
Begeleiding van een bezemwagen en van een verzorgingswagen van
het Rode Kruis Afdeling Edegem.
Kinderen van minder dan 12 jaar die aan deze fietstocht deelnemen
moeten vergezeld zijn van een verantwoordelijke persoon van meer
dan 18 jaar oud.
Nadere inlichtingen bij Mevr. Goossens-Luyckx, Bloso-gangmaakster,
Oude Godstraat 107, Edegem - tel. 57.07.32.
Fortenfiets route
Door de B.R.T. werd ons medegedeeld dat, in het kader van de B.R.T.
Fietspadenactie, op zondag 23 mei e.k. tussen Edegem en Lillo een
fortenfietsroute zal ingereden worden.
Startplaats aan het Fort V te Edegem.
Meer concrete informatie zal U worden medegedeeld via radio en t.v.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA
De Burgemeester en de Schepen van Sociale Zaken hebben onder
staande feestelingen bezocht, en gelukwensen van Zijne Majesteit
de Koning en de Gemeenteraad overgemaakt, en hen een gemeen
telijk geschenk overhandigd.
50 jaar huwelijk

Cassiers Michael - De Groot Carolina
Hovestraat 18 B 4 juni 1926
- Stobbaerts Alfons - De Vocht Joanna

Lentelei 25 10april 1926
Familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het ge
meentebestuur, dienst secretariaat, ongeveer een maand vóór de
viering in te lichten.

AFHALEN VAN POSTSTUKKEN EN POSTCOLLl'S
Wij vestigen de aandacht van de inwoners op het feit dat er in onze
gemeente thans drie postkantoren zijn.
Wanneer de postbode U een bericht laat, dat bepaalde stukken, zoals
aangetekend schrijven, assignaties vanaf 30.001 fr. enz., kunnen
afgehaald worden op het postkantoor, gelieve op deze berichtgeving
dan na te zien tot welk kantoor u zich dient te wenden :
Postkantoor 1 : Drie Eikenstraat nr. 17
Postkantoor II : Hazeschransstraat nr. 37
Postkantoor 111 : Ernest Jouretlaan nr. 1
Tevens wordt ons door de Posterijen gemeld, dat postcolli's uitslui
tend kunnen afgegeven worden in het hoofdkantoor, Edegem 1.

11

Datum
Vertrek
Afstand



VERKEERSREGLEMENT

De bevolking wordt eraan herinnerd dat vanaf 1 mei 1976 het nieuwe
verkeersreglement in werking treedt.

Door de Hoge Raad van de Verkeersveiligheid werd een duidelijke
en geïllustreerde brochure via de post aan allen bezorgd.
De weggebruikers worden ten stelligste aanbevolen de nodige tijd te
nemen om ze aandachtig door te lezen.
De zaken die dan nog als onduidelijk overkomen kunnen steeds bij
de plaatselijke politie worden besproken en verklaard.

De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op :
1. De aanduiding van de bebouwing.
2. Smalle rijstrook op rijbaan (witte onderbroken streep) als fiets

paden beschouwd.
3. Militaire politie die verplaatsing van militaire colonnes regelt is

bevoegd persoon.
4. Plaats op de rijbaan :
- rechts innemen zodra omstandigheden het toelaten ;
- in bebouwde kom, de rijstrook die aan de bestemming beant

woordt indien :
a. rijbaan met 1 richtingsverkeer + in rijstroken ;
b. rijbaan met 2 richtingsverkeer + 4 rijstroken of meer

(minstens 2 in iedere richting).

5. Snelheidsbeperkingen + afstand tussen voertuigen
rekening houden met de snelheid + voldoende veilige afstand
behouden met voorligger ;

- voertuigen + slepen met hoogst toegelaten gewicht van meer
dan 7,5 ton en autobussen beperkt tot 90 km p/u. ;

- buiten de bebouwde kom afstand houden van ten minste 50 m.
tussen voertuigen en slepen waarvan lengte meer dan 7 m.
bedraagt.

6. Voorrang en vrijmaken van kruispunten :
- bestuurder met voorrang die gestopt heeft verliest voorrang

wanneer zijn voertuig opnieuw in beweging komt ;
- men mag geen kruispunt oprijden wanneer men waarschijnlijk

op het kruispunt moet stoppen en men het dwarsverkeer
hindert.

7. Inhalen:
- het feit dat men in de bebouwde kom in de ene rijstrook snel

ler rijdt dan in de andere wordt niet als inhalen beschouwd ;
- bij zijdelingse verplaatsing, hoe klein ook, tot inhalen is men

verplicht dit met richtingaanwijzer kenbaar te maken ;
- bij het terug innemen van zijn plaats eveneens ;
- inhalen is verboden op kruispunten waar rechts voorrang

heeft, of men zelf voorrang heeft of niet ;
(aan een T-kruispunt zal men slechts mogen inhalen indien
men krachtens een voorrangsbord voorrang heeft).

(Vervolg van deze tekst verschijnt in het volgend nummer van ons gemeenteblad)
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr 42 - juni 1976

27 MEI 1976

Op uitnodiging van de Oberbürgermeister van de stad Aken, mochten
wij, samen met enkele tientallen landgenoten, aanwezig zijn in de
kroningszaal van het Stadhuis te Aken, bij de overhandiging van de
cc Karel De Grote Prijs» aan onze Eerste Minister Leo Tindemans.

Tussen de meer dan duizend genodigden uit alle hoeken van het
vrije Europa, hebben wij geluisterd naar de toespraken van de Bur
gemeester van de stad Aken, de heer Kurt Malengré, de Minister van
Buitenlandse Zaken van West-Duitsland, de heer Hans Genscher, en
een drager van de Karel De Grote Prijs, de heer Minister Roy Jenkins
uit Engeland.

Wij hebben met fierheid gehoord dat, na drie jaar onderbreking,
deze waardevolle onderscheiding, toegekend aan een persoon die
voor de eenheid van Europa een waardevolle bijdrage levert, werd
toegewezen aan onze Eerste Minister Leo Tindemans, eerste burger
van onze gemeente.

De toespraak van onze Eerste Minister, na de vererende inontvangst
neming van het kenteken, was vervuld met dank voor de erkenning,
waardering van de lovende toespraken en bezorgdheid voor het moei
lijk tot eenheid groeiende Europa.

Uit zijn toespraak deze enkele regels :
« In Europa, en dat zal onze samenleving blijvend onderscheiden van
andere delen van de wereld, moet de zorg domineren dat maat
schappelijke vooruitgang en ekonomische ontwikkeling ten goede
moeten komen aan de gehele menselijke gemeenschap, met speciale
aandacht voor de zo geheten marginale groepen en achtergebleven
regionen ».

1



De heer Eerste Minister besloot zijn toespraak met het volgende :
« Deze generatie heeft in onnoemelijke pijn en smart de weg naar het
Europese ideaal gevonden. Europa moet werkelijkheid worden, niet
met de volgende, maar met deze generatie ».

Samen met Schuman, Adenauer, de Gasperi, Spaak, Jenkins behoort
Leo Tindemans nu tot de dragers van de Karel De Grote Prijs.
In dezelfde week waarin Tindemans deze eervolle prijs toegekend
werd, hebben wij langs de nieuwsmedia vernomen dat hem het Ere
doctoraat van de Londense Universiteit werd toegekend, een titel die
zelden of nooit aan een burger van niet Britse nationaliteit werd
toegekend.
Als landgenoten, maar ook als Edegemnaars, verheugt het ons dat
Leo Tindemans erkenning verwerft van zijn boven het gewone uitstij
gende persoonlijkheid en werk.
Langs deze weg willen wij samen met de breeddenkende meerder
heid van onze Edegemse bevolking hartelijk proficiat wensen aan de
Heer Eerste Minister Leo Tindemans bij het verwerven van de Karel
De Grote Prijs als verdienstelijke Europeeër.

J. van den Kerkhof,
Wn. Burgemeester.
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GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 MEI 1976

De heer J. Billion legt de ·eed van gemeenteraadslid af en wordt
in deze funktie aangesteld ter vervanging van Mw. Van duynslae
ger-Verberght, ontslagnemend wegens verhuis naar een andere
gemeente.
De collegebeslissing d.d. 27.1.76, houdende aankoop van een foto
kopieerapparaat voor de politiediensten t.b.v. 119.500 fr. + 18 %/
BTW, wordt bekrachtigd.
Een politiewagen Ford Taunus wordt aangekocht aan de prijs van
173.653 fr.

- Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp voor lot 4 burger
lijke bouwkunde voor het bouwen van een pomp- en zuiverings
station in het bekken van de Kleine en Grote Struisbeek. Het
aandeel van Edegem in deze werken bedraagt 8.544.000 fr.
De schilderwerken aan de brandweerkazerne, Herfstlei 41 het
kultureel centrum, Drie Eikenstraat 16, en het tentoonstellingsge
bouw, Strijdersstraat 14, worden toegewezen aan de respectieve
lijke prijs van 32.741 fr., 195.282 fr. en 146.900 fr.
De collegebeslissing d.d. 10.2.76, houdende toewijzing van herstel
lingswerken aan beplanting en uitrusting van privaat terrein op de
Prins Boudewijnlaan t.b.v. 178.695 fr., ingevolge beschadigingen
aangebracht bij het uitvoeren van rioleringswerken, wordt bekrach
tigd.
De nivelleringswerken van een stuk grond, bestemd als sport- en
speelterrein en gelegen achter de S.V. Cova, Prins Boudewijnlaan,
worden toegewezen aan de prijs van 305.520 fr.

Voorlopige goedkeuring wordt gehecht aan het onteigeningsplan
van het pomp- en zuiveringsstation van de Edegemse Beek. Er
wordt overgegaan tot het onderzoek van commodo en incommodo.
Een stuk wegoverschot, voortkomend van verlaten bedding van
de Doelveldstraat, wordt uit de hand verkocht aan de prijs van
233.008 fr. Er wordt overgegaan tot het onderzoek van commodo
en incommodo.
Goedkeuring wordt gehecht aan de eindafrekening t.b.v. 21.787.570
fr. van de verbouwings- en uitbreidingswerken aan de gemeente
school, Kontichstraat 21.

- Voor het recreatieterrein aan de Romeinse Put worden twee sport
lokalen aangekocht :
sportlokaal viswater: 1.461.138 fr.
sportlokaal voetbalterrein : 1.934.798 fr.

De herstellingswerken aan de St. Antoniuskerk worden toegewe-
zen aan het globaal bedrag van 293.003 fr. · · · · ·

De collegebeslissing d.d. 3.2.76, houdende aankoop van 500 stan
daard vuilnisemmers bij de firma Bammens te Maarssen (Ned.)
aan de prijs van 145.435 fr., wordt bekrachtigd.
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ALARMSIRENES

Enige weken geleden werd de stilte meermaals gestoord door het
inwerkingtreden van de alarmsirenes. Dit werd veroorzaakt door de
stoornis in het nationale alarmnet, dat ononderbroken intakt moet
blijven.

De diensten van de R.T.T. hebben getracht de stoornis zo haast
mogelijk te verhelpen. Deze herstelling is spijtig genoeg gepaard
gegaan met verscheidene kortsluitingen die de sirenes op onmoge
lijke ogenblikken hebben ingeschakeld.

Wij verontschuldigen voor de storing die ongewild hierdoor voor
onze inwoners is ontstaan.

VAKANTIETIJD 1976

Binnen enkele dagen breken de maanden juli en augustus aan. Voor
de meesten van onze inwoners betekent dit vakantietijd.

Enkele aanbevelingen :
1. Zorg ervoor dat onze huisdieren - honden, katten, vogeltjes -
indien U op vakantie gaat, goed kunnen verzorgd worden, ofwel
bij vrienden, of in voorlopige bewaring. Neemt U ze mee op reis,
liefst dan in comfortabele voorwaarden, met de nodige verluchting
in de auto, en geef ze regelmatig te drinken.
Onze vrienden de dieren kunnen niet praten, maar wel lijden. Laat
ons dit voorkomen.

2. Schrijf een briefje aan de politie, indien U een tijdje met vakantie
gaat, met vermelding van uw adres te Edegem, uw vakantieadres,
en desgevallend wie moet verwittigd worden indien bijzondere
meldingen moeten bezorgd worden.

3. Verwittig op bescheiden wijze de postdienst voor gebeurlijke op
sparing of doorzending van briefwisseling.

4. Sluit alle stroom- en gasleidingen vanaf het meterbord.

5. Laat zo weinig mogelijk blijken dat uw huis niet bewoond wordt.
Laat geen meldingen aan voordeur of bel dat U niet thuis bent.

6. Vraag een goede buur een oogje in het zeil te houden.

7. Wees voorzichtig tijdens uw reis, geniet van al het schone, kom
veilig terug, maak mensen en Uzelf gelukkig en tevreden tijdens
uw verlof. Dit wensen wij U van harte !
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VEILIGHEID EN RUST IN DE VAKANTIE

Vanaf 1 juli tot eind augustus, zullen wij door middel van gepaste
borden weer aandacht vragen voor een voorzichtige rijgewoonte in
onze binnenstraten.
Opnieuw doen we beroep op uw medewerking om tijdens de verlof
maanden de snelheid in de woonzones te minderen tot 20 km/u.
Rij veilig, rij rustig, rij met aandacht, beperk vrijwillig uw snelheid
tot een veilige vaart !
Deze oproep geldt ook voor alle motorbestuurders en bromfietsers.

De bezitters van muziektoestellen, welke vaak muziek met lawaai ver
warren, moeten beseffen dat geburen tot ver in de omtrek worden
gestoord door het zware doffe geluid dat wordt geproduceerd door
hun geluidsbronnen. Weet dat niet allen uw muziekkeuze kunnen
waarderen, en terecht hierdoor in hun vakantierust gestoord worden.
Demp uw toestellen, de buren mogen door uw geluidsproduktie niet
gestoord worden, en U bewijst Uzelf een dienst door de kans te ver
minderen van vroegtijdige doofheid.
Medewerking betekent hier milieuzorg, en daaraan beweren toch veel
mensen te willen medewerken.

GEMEENTELIJK TENTOONSTELLINGSGEBOUW
STRIJDERSSTRAAT 14

Op zondag 13 juni werd met een korte plechtigheid de tuin van het
gemeentelijk tentoonstellingsgebouw, Strijdersstraat 14, opengesteld
voor het publiek.
Deze tuin werd volledig ingericht door de Koninklijke Tuin- en Land
bouwmaatschappij Edegem, en de volière werd met tientallen exo
tische vogels bevolkt door de Vogelkundige Kring St. Franciscus.
Beide verenigingen leverden prachtig werk.
Inwoners die graag een kijkje gaan nemen, kunnen dat 's zaterdags
en 's zondags van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u.

GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE WILRIJK,
BIJAFDELING EDEGEM
Kultureel Centrum, Drie Eikenstraat 16 - tel. 57 42 01

De gemeentelijke muziekacademie organiseert op 28 juni a.s. te
20.00 u. in zaal De Basiliek, Hovestraat 69, Edegem, haar EINDE
JAARSPLECHTIGHEID schooljaar 1975-76.
De leerlingen van de instrumentklassen brengen enkele korte muzi
kale fragmenten, waarna de proclamatie zal plaatsvinden.
Alle muzikaalvoelenden en sympathisanten van harte welkom !
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KINDEROPVANGDIENST

Naar aanleiding van een behoeftepeiling in verband met kinderkrib
ben, peutertuinen, onthaalgezinnen en andere vormen van kinderop
vang in december 1974 gedaan door de gemeentelijke gezinsraad,
kwam tot uiting dat het merendeel van de in Edegem wonende vrou
wen tot 30 jaar opteerde voor een kinderopvangdienst.
Op 7 oktober 1975 startten wij in Edegem met een vormingscyclus
voor onthaalgezinnen met het doel later over te gaan tot de oprichting
van een kinderopvangdienst. Op de zes bijeenkomsten van deze
eerste reeks mochten wij regelmatig op 30 aanwezigen rekenen.
Op zaterdag 22 mei werd deze eerste cyclus afgesloten met een ge
spreksnamiddag waaraan, naast de onthaalgezinnen, ook de ouders
die kinderen wensen te plaatsen deelnamen. Besloten werd in okto
ber 1976 een tweede cyclus te starten met onder andere de volgende
onderwerpen : de relatie tussen ouders en onthaalgezinnen, seksua
liteitsbeleving bij kleine kinderen, de psychologische ontwikkeling van
het kind, kinderverzorging, enz ...
Indien alle moeilijkheden en problemen in verband met R.M.Z. en
belastingen kunnen opgelost worden vóór het einde van dit jaar, zal
begin 1977 gestart worden met de werkelijke kinderopvangdienst.
Belangstellenden kunnen steeds inlichtingen over de vormingscyclus
of over de kinderopvangdienst inwinnen bij de dienst Bevolking,
A. De Roeck, Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, 2520 Edegem.
(Tel. 031/57.08.35)

L. Aerts - Lietaer
Schepen van Sociale Zaken en Onderwijs

GESCHIEDENIS VAN EDEGEM

Wij herinneren er aan dat de « Geschiedenis van Edegem » nog
steeds verkrijgbaar is op de gemeenteontvangerij, aan de prijs van
750 fr.
Dit lijvig boek, geschreven door Prof. Dr. R. van Passen, is een
prachtig geschiedkundig dokument en naslagwerk waaraan elk ge
interesseerde een waar genoegen kan beleven.

RIJKSWACHT

Van de Rijkswacht Brigade Kontich ontvingen wij mededeling dat
hun administratieve diensten sedert 1 juni j.1. werden overgebracht
naar Holle Weg 64 te Kontich-Kazerne, tel. (031) 57 00 02.
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MAATSCHAPPELIJK DIENSTBETOON

Hiermede delen wij mede dat de maatschappelijk assistente in verlof
is tot en met 1 juli.
Na deze datum houdt zij terug spreekuur elke woensdag van 14 tot
16 uur in het Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, 1e verdieping.
Andere afspraken zijn mogelijk mits schriftelijke of telefonische aan
vraag. Tel. 57.37.67.

Eenieder kan op de sociale dienst beroep doen voor problemen of
informatie op het vlak van wetgeving, huisvesting, arbeid, gezondheid
en gezin.

Speciale aandacht wordt gegeven aan de mindervaliden. De Sociale
Voorzieningen voor deze bevolkinsgroep zijn nl. zo complex dat be
langhebbenden er vaak niet van op de hoogte zijn of er te weinig
gebruik van maken wegens de administratieve moeilijkheden.

OPHALING GROOT HUISVUIL - 21 JULI

De ophaling van het groot huisvuil, die normaal moet geschieden op
woensdag 21 juli 1976, Nationale Feestdag, wordt verplaatst naar
dinsdag 20 juli 1976.

HONDENVRIENDEN : EVEN UW AANDACHT 1

Ergens lazen wij : « Verstandige mensen werpen hier niets weg
de anderen is het verboden ». Dit wil een oproep zijn tot de eigenaars
van een hond. Mogen wij U beleefd doch dringend verzoeken uw
lieve huisdieren op de wandeling niet toe te laten om de stoepen
te bevuilen of de voorhofjes van uw medeburgers. Wij zijn er van
overtuigd dat met een kleine inspanning, iedereen tevreden kan zijn.

Ook is het nuttig er aan te denken dat kinderen en soms ook vol
wassenen werkelijk angst hebben van dieren. Het is reeds gebeurd
dat een kindje onverhoeds de rijweg overliep zonder uit te kijken,
uit angst voor een hond. De kinderen weten niet steeds dat uw lieve
lingsdier niet gevaarlijk is. Wij zijn ervan overtuigd dat, als U een die
renvriend bent, U ook begrip kan opbrengen voor mensen die schrik
hebben van dieren. Denk er aan dat honden op de openbare weg aan
de leiband moeten gehouden worden.

Dank voor uw aandacht.
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GEVONDEN VOORWERPEN

Volgende voorwerpen werden gevonden, en kunnen door de eige
naars, via de politie van Edegem, worden terugbekomen tussen 8 en
17 u. of na telefonische afspraak tussen voormelde uren.
- sleutelhouder met 5 sleutels - brillezakje met bril (2)
- pennezak - damesvest
- kabel - zwart poedeltje
- sleutelhanger met sleutel - wit hondje
- sleutelbos (2) bril
- metalen armband - aluminiumbuizen
- windjas (2) - rijwiel (5)
- zonnebril

GEMEENTELIJK INSTRUCTIEZWEMBAD

Tijdens de verlofperiode (juli-augustus) is het gemeentelijk instructie
zwembad toegankelijk voor het publiek.
De ganse week : 9u00 tot 20u00 zonder onderbreking

zat. : 9u00-17u00
zo. : 9u00-13u00

Voor groeperingen (bv. jeugdgroepen) worden speciale inkomprijzen
voorzien.
Tijdens de verlofperiode worden geen zwemlessen gegeven. Deze
worden nochtans hervat tijdens de schoolperiode {september).

GEMEENTELIJKE DISCOTHEEK
Kultureel Centrum, Drie Eikenstraat 16, 1e verdieping

Wegens jaarlijks verlof gesloten gans de maand juli.

KULTUURRAAD

De Edegemse Kulturele Raad,ging van start op 25 maart 1976.
Op het ogenblik zijn reeds 31 verenigingen of diensten lid van de
kulturele raad.
De raad werkt hard aan haar binnenhuisreglement en kultuurkalender,
en zal zo haast mogelijk de erkenningscommissie installeren die de
toetredingsaanvragen zal behandelen.
Verenigingen die wensen lid te worden kunnen steeds de toetredings
voorwaarden bekomen op het gemeentesecretariaat.

ZATERDAGDIENST GEMEENTEADMINISTRATIE

Tijdens de vakantieperiode juli-augustus zijn de administratieve dien
sten, naar jaarlijkse gewoonte, niet verzekerd.
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VERLOREN VOORWERPEN

Van volgende voorwerpen werd bij de politie van Edegem het verlies
gemeld.

Hondenmedaille n 51812
uurwerk

- bril met donker montuur
veiligheidssleutels 411 Mazda

- Pontiac n° 85182 (zwarte wijzerplaat)
bril met dik montuur
bos sleutels (Ford Taunus)
Autonummerplaat V.984V
Ring met 2 VW-sleutels

- 3 yalesleutels
goudkleurige armband « Louis »
2 yalesleutels + fietssleutel aan ring
rode sleutelhanger « 13» met bos sleutels

- groene aktentas
borstspeld « vlinder » (grootte 5 fr. stuk)

- bagagerek voor auto
bruin sleutelzakje met 4 sleutels, 2 yalesleutels
autonummerplaat OZ241
damesuurwerk « Vendal » met ronde wijzerplaat
blauwe zak met rolschaatsen, broekje en blouse
bruin sleutelzakje met veer « Bry. EBC» en 2 sleutels
sleutelring met 6 sleutels.

De vinders ervan worden verzocht deze voorwerpen terug te bezor
gen aan de politie voor overhandiging aan de eigenaars.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA

De Burgemeester en de Schepen van Sociale Zaken hebben onder
staande feestelingen bezocht, gelukwensen van Zijne Majesteit de
Koning en de Gemeenteraad overgemaakt, en hen een gemeentelijk
geschenk overhandigd.

50 Jaar huwelijk
Colen Arthur - Mulkens Maria
Mariahof, Hovestraat 163 15.5.1926

Van Criekinge Carolus - Jansen Bertha
Trooststraat 28 22.5.1926

Familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het ge
meentebestuur, dienst secretariaat, ongeveer een maand vóór de
viering in te lichten.
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Vervolg van tekst i.v.m. Verkeersreglement infoblad nr., 41

8. Veranderen van richting :

- wanneer men naar rechts wil moet men zo dicht mogelijk bij
de rechterrand van de rijbaan blijven, tenzij afmetingen van het
voertuig noodzaken eerst even naar links te gaan alvorens
naar rechts af te slaan (hierbij geen gebruik maken van links
pinklicht om misverstand te voorkomen bij achterliggers of
tegenliggers) ;
- is de rijbaan in rijstroken verdeeld dan mag men deze van zijn

bestemming kiezen ;
de wegbebakening om eerst naar rechts uit te moeten wijken
vervolgens om links af te slaan blijft van kracht tot 1.1.1978
daar waar dit van toepassing is.

9. Stoppen op overwegen

De overweg mag niet meer worden opgereden wanneer het ver
keer van die aard is, dat men waarschijnlijk zal hoeven te stoppen.

10. Autosnelwegen en Autowegen

voertuigen die minimum snelheid van 70 km/u niet kunnen be
reiken zijn op autosnelwegen niet toegelaten.
Defecte of in ongeval betrokken wagens (op sleep) mits zij zo
vlug mogelijk de autosnelweg verlaten.
Autowegen door bijzondere borden aangeduid laten auto's en
motorrijwielen toe, zonder dat een minimum snelheid voorzien
is. Er kunnen kruispunten op voorkomen.

11. Stilstaan en parkeren

niet meer toegelaten een voertuig links in de rijrichting te
plaatsen (zelfs wanneer rechts onmogelijk of verboden is)
stilstand + parkeerverbod :
- op minder dan 5 m. voor voetgangersoversteekplaatsen
- op minder dan 20 m. voor verkeerslichten en borden, bepaald

in art. 24- niet van toepassing voor voertuigen van maximum
1,65 hoog;

- op de rijbaan nabij de top van helling of bocht met onvol
doende zichtbaarheid.

Parkeerverbod :
- op de middenste rijbaan van een openbare weg met drie rij
banen;
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- buiten de bebouwde kom langs de linkerkant van de rijbaan
van een openbare weg met twee rijbanen ;

- 15 m. langs weerszijden van een autobushalte ;
- op rijbaan met richtingsverkeer in bebouwde kom met onvol
doende breedte ;

buiten de bebouwde kom mag zowel op gelijkgrondse als op
eender welke berm geparkeerd worden, mits 1 m. ruimte voor
voetgangers te laten ;

- waar parkeermeters staan zal men die toestellen hoeven te be
dienen. Borden zijn daar niet meer noodzakelijk.

12. De lichten :

- Voormistlichten mogen gebruikt worden bij mist, sneeuwval of
felle regen.

- Achtermistlichten, slechts bij mist of sneeuwval.

13. Valhelm :

dient verplichtend gedragen door passagiers en bestuurders van
bromfietsen vanaf 1/10/1976.

De helmen, volgens de oude normen (merk NBM 626 Benor 1913)
mogen tot 1/1/1982 gedragen worden en niet meer verkocht wor
den vanaf 1/10/1976.

14. Fietsers :

fietsers en bromfietsers mogen buiten bebouwde kom, bij gebrek
aan fietspaden, rechts in de richting de gelijkgrondse bermen rij
den, zonder gevaar te vormen voor de voetgangers.

Zij moeten achter elkaar rijden buiten de bebouwde kom bij na
deren van voertuigen.
Witte reflector zowel als de gele of oranje zijn op de fietsen ver
plichtend (vanaf 1/1/1978).

15. De banden :

De banden op personenwagens en deze voor dubbel gebruik die
nen verplicht van dezelfde structuur te zijn (radiaal of diagonaal)
op dezelfde as. Is de vooras met radiaal banden uitgerust dan
moet de achteras dit eveneens zijn.
Opnieuw ingesneden banden zijn niet meer toegelaten. Spijker
banden zijn niet toegelaten, tenzij uitzondering van Minister van
Verkeer voor barre weersomstandigheden.

Voor wat de verkeerstekens en de wegmarkeringen betreft,
slechts een summiere opsomming :
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1. Verkeerslichten

Aanvulling met groene, oranje en rode pijlen :
het knipperen van het groen licht is slechts een aanwijzing, zonder
verplichting (B.V. voor voetgangerslicht)

2. Gevaarsborden

verschillende borden werden uit de internationale conventie over
genomen:

- borden inzake voorrang : het 8-hoekige bord komt in de plaats
van de ronde « STOP »

verbodsborden :
rechts geplaatst of boven de rijbaan.
Zij kunnen van een onderbord voorzien worden, met eventueel
de afstand waar verbod aanvangt.
2 nieuwe borden zijn « toegang verboden voor a) bromfietsers ;
b) bestuurders van voertuigen of slepen met aangeduid gewicht.

Gebodsborden
Blauwe borden met witte pijlen worden aangepast aan de interna
tionale modellen.

- Stilstaan + Parkeerverbod :

Geldend vanaf het bord tot aan volgend kruispunt : niet meer dan
20 m ervoor aangeduid met onderbord met zwarte pijl waarvan
pijl omhoog wijst. Eindigd het verbod of gebod nog voor volgend
kruispunt dan zal dit aangeduid worden met een afstand of met
een zwarte pijl op onderbord die omlaag wijst. Het herhalingsbord
voor een lange afstand is een onderbord met een pijl die gelijk
tijdig omhoog + omlaag wijst.

De parkeerborden «P» worden aangevuld om het toelaten van
parkeren te reglementeren b.v. Verplicht op rijbaan, deels op berm
of op trottoir, op berm of trottoir, uitsluitend voor...

Het beurtelings parkeren geschiedt voortaan halfmaandelijks, het ver
anderen tussen 19.30 en 20 u.

Het bord « halfmaandelijks-parkeerverbod » boven het bord « begin
bebouwde kom » is geldig op alle rijbanen aldaar.

De borden tot het afbakenen der blauwe zone worden vervangen door
deze internationaal van kracht.

De palen van de nieuwe borden zullen oranje-geel geschilderd zijn
om het nieuwe tijdens de overgangsperiode aan te duiden.

12



- AANWIJZINGSBORDEN

nieuwe borden zijn voorzien ·voor:

bord met éénrichtingsverkeer

bord dat autoweg aanduidt

bord voor oversteekplaats voetgangers

oranjekleurige borden met symbolen ter aanduiding van bepaalde
werken.

3. De wegmarkeringen zullen voortaan wit geschilderd zijn.

De gele onderbroken lijn kan werkelijke rand rijbaan aanduiden of
op trottoirband parkeren verbieden.

Een volle witte overlangse lijn mag onder geen beding meer vanaf
1.1.1978 worden overschreden.

Een gedeelte van de rijbaan kan door middel van twee evenwijdige
witte onderbroken strepen voorbehouden worden aan bromfietsers
en fietsers.

Deze zijn reglementair gelijkgesteld met fietspaden.
Oranje spijkers kunnen ingeval van werken kanaliseren en heffen
de witte lijnen op.

De rand van de rijbaan kan aangebracht worden met een witte
doorlopende streep, ter verduidelijking of om de plaats af te bake
nen voorbehouden om te parkeren (uitz. veiligheidsstrook op auto
snelweg.)

Dwarsmarkering : er zijn 2 soorten :

a) doorlopende streep : waar de bestuurders moeten stoppen in
gevolge verkeerslicht of stopbord.

b) witte driehoekjes: waar zo nodig moet gestopt worden om
voorrang te verlenen.
Oversteekplaatsen voor voetgangers, fietsers en bromfietsers zijn
ook wit gekleurd.
Voetgangers moeten ze gebruiken indien zij op minder dan 30 m.
aanwezig zijn.

Indien pijlen op de grond geschilderd zijn is de bestuurder in elk
geval verplicht de richting te volgen, evenals deze op de aanwijzings
borden vooraf aangekondigd en op de rijstroken aangebracht.

Bij rijstrook verminderingspijlen moet de bestuurder deze rijstrook
verlaten.
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TALENPRACTICUM

Zoals vorige jaren trachten wij op voorhand het aantal inschrijvingen
te kennen voor de verschillende lessenreeksen.
Allen die belangstelling hebben vragen wij beleefd doch dringend
nevenstaand formulier in te vullen en zo spoedig mogelijk terug te
sturen, zodat wij nu reeds afspraken kunnen maken met de leer
krachten.

Voorloplge samenstelling lessenrooster :

Maandag
Engels 8.30-10.00 u.

10.00-11.30 u.
19.00-20.30 u.
20.30-22.00 u.

1e groep
2e groep

vervolmakingsjaar
vervolmakingsjaar
2de jaar
vervolmakingsjaar

Dinsdag
Ned. vr. frans-
sprekenden 13.15-14.30 u. gevorderden

14.30-16.00 u. beginners

Duits 19.00-20.30 u. 1e jaar

Engels 20.30-22.00 u. 3e jaar

Woensdag
Duits 19.00-20.30 u. 2e jaar

Donderdag
Frans 8.30-10.00 u. 3e jaar

10.00-11.30 u. vervolmakingsjaar
20.30-22.00 u. 3e jaar

Vrijdag
Spaans 19.00-20.30 u. 3e jaar

Personen die belangstelling hebben voor lessen gesproken taal welke
niet in voormelde lessenrooster zijn opgenomen, verzoeken wij hier
van melding te willen maken op nevenstaand inschrijvingsstrookje.

In de mate van het mogelijke zal de opgegeven lessenreeks ingericht
worden.

Er worden 25 lessen van 1 1/2 u. per reeks gegeven aan de inschrij
vingsprijs van 900 fr. per reeks. Het lesboek valt ten laste van de
leerling.

Een reeks lessen kan gestart worden indien er minimum 18 inschrij
vingen voor die reeks geboekt worden.
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VREEMDE TALEN:

Mr. Mw.

Adres:

wenst volgende taal te leren spreken :

FRANS - DUITS - ENGELS - SPAANS - NEDERLANDS VOOR FRANS

SPREKENDEN (keuzetaal onderlijnen a.u.b.)

Eventueel andere taal :

.................. leerjaar

Gelieve deze strook te zenden aan het Gemeentebestuur van Edegem,
t.a.v. Mw. Aerts-Lietaer, Schepen van Sociale Zaken en Onderwijs.

------------ ----~--
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr 43 - augustus 1976

Indien u ons nog niet kent, hebben wij het genoegen ons voor te stellen

GEMEENTELIJKE SCHOOL ANDREAS VESALIUS

Kontichstraat 21, Edegem

Een school waar een TEAM leerkrachten samen bouwt aan een
eigentijdse onderwijsinstelling.
Wij stellen de algemene menselijke vorming voorop.

- Wij trachten de open geest, die de school nu kenmerkt, te bewaren.

Onderwijs voor iedereen
Het normale leerplan is afgestemd op de middelmatig begaafden.
Degenen die boven of onder het gemiddelde komen, moeten
bijzondere aandacht krijgen.
DE MEESTBEGAAFDEN krijgen extra taken of zwaardere opdrachten.
DE MINSTBEGAAFDEN worden individueel of in kleine groepen ge
volgd. We eisen van hen hoge kwaliteit voor een taak die de
KERNLEERSTOF behelst.

WIJ KUNNEN GEEN MIRAKELEN VERRICHTEN ...
MAAR. .. We leveren een extra inspanning voor de kinderen met
enige leermoeilijkheid.

INHAALKLASSEN voor kinderen met lichte achterstand.
KLAS VOOR INDIVIDUEEL ONDERWIJS voor kinderen met lichte
leermoeilijkheden. Een speciale leerkracht helpt de kinderen ge
durende enkele uren, terwijl ze voor de andere vakken gewoon in
hun klas blijven.
DE LOGOPEDIST verbetert lichte afwijkingen bij het spreken.



Schoolbus
Kosteloos, voor kinderen die veraf wonen.

Contact ouders-school
Wij streven bewust naar een zeer nauw contact met de ouders.
De school staat steeds voor hen open, op gelijk welk moment zijn ze
welkom, suggesties en opbouwende kritiek worden dankbaar aan
vaard.
Uitingen van dit contact zijn :

ouderavonden per leerjaar
halftrimestrieel en zeer overzichtelijk rapport
observatierapport.

Evaluatie
Er worden in de school geen examens gehouden. Wij volgen de richt
lijnen van hedendaagse pedagogen :
voortdurende controle van de leerlingen. Alle taken, testen en toetsen
bepalen de cijfers op de puntenkaart.
Einde zesde leerjaar KANTONNAAL EXAMEN met OFFICIEEL
GETUIGSCHRIFT.

Sport en creatieve vrijetijdsbesteding
komen in ruime mate aan bod op de vrije woensdagnamiddag.
AVE, de sportclub van de gemeentelijke school is een bloeiende
organisatie ten voordele van de leerlingen.
Zwemmen is ingeschakeld in het lessenrooster.

Het onderwijs is volledig kosteloos
Nochtans bieden we de kinderen aan

vernieuwde en luchtige gebouwen
moderne leermiddelen
degelijke handboeken, waarin de kinderen zelf mogen werken.
alle schriften en schoolbehoeften die noodzakelijk zijn.
voor elk kind een gelijkwaardige prijs op het einde van het school
jaar.
prachtige schoolreizen per leerjaar.
2-daagse voor het zesde leerjaar.
Indien het de wens van de ouders is, bos-, zee- of sportklassen
voor het zesde leerjaar.
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Het gemeentelijk onderwijs biedt alle waarborgen
Omdat :

een dynamisch team van toegewijde leerkrachten er oprecht het
beste van wil maken.
- hoge kwaliteit van onderwijs
- stijlvolle doch eigentijdse opvoeding
- sfeer scheppen waarin het kind zich veilig voelt, en zonder com
plexen graag naar school komt.

leerlingen die onze basisschool verlaten, in gelijk welke
inrichting, op hetzelfde peil blijven als in de gemeentelijke school.
Tenminste als ze de richting kiezen die met hun mogelijkheden
overeenstemt.
het bestuur van de gemeente heel dat streven onderschrijft, en
met volle enthousiasme de school steunt en begeleidt.

Lestijden
Maandag, dinsdag, donderdag : 8u30 - 11u40

13u30 - 16015
Vrijdag : 8u30 - 11u40 en 13u30 - 15u50
Woensdag : 8u30 - 11u15
Mogelijkheid tot blijven eten in de school.

NIET VERPLICHTE DIENSTEN VANAF HET 4de LEERJAAR :
Geleide studie : dagelijks op de hele klasdagen van 16u20 tot 17u10
(vrijdag : 15u55 tot 16u45)
Franse les : elke voormiddag van 11u45 tot 12u10
(woensdag 11u20 - 11u45).
Lich. opv. door gespecialiseerde leerkracht in nieuwe modelgymzaal.

De gemeentelijke school is een Christelijk confessionele school met
de mogelijkheid tot volgen van lessen volgens de verschillende
levensopvattingen (zedenleer - erkende godsdiensten).

Schoolhoofd : J. CONINX, FI. Geverstraat 51, tel. 57.47.00
Het schoolhoofd is ter beschikking in de school of in het schoolhuis,
Kontichstraat 5, tel. 57.52.93.

Speciale zitting voor inschrijving en Inlichtingen
Donderdag 1 juli tot vrijdag 9 juli
Maandag 16 augustus tot dinsdag 31 augustus.
in de school - tel. 57 .56.76.
Tijdens deze momenten is de school open.
Kom gerust kijken. Vooral de nieuwste vleugel is een bezoek waard.
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GEMEENTELIJKE SPORTHAL - EERSTE STEENLEGGING

Op 4 september 1976 te 11u00 wordt door de heer Leo Tindemans,
Eerste Minister, de eerste steen gelegd van onze sporthal op het ter
rein in de Terelststraat, tegen de Strijdersstraat, achter de tuin van
het Kultureel Centrum.
Wij zijn blij U dat te kunnen melden en hopen dat velen zullen aan
wezig zijn om deze heuglijke gebeurtenis mee te vieren.
Na een lange administratieve weg hebben wij op 16 juni 1976 de defi
nitieve belofte van toelage bekomen van Mw. R. De Backer, Minister
van Nederlandse Kultuur, de aanbesteding had plaats op 6
november 1975 en kort na het bouwverlof omstreeks 15 augustus zal
met de werken worden aangevangen.
De voltooiing van deze sporthal wordt voorzien binnen de 300 werk
dagen.
Dit zal eens te meer een realisatie zijn die veel sportbeoefenaars zal
verheugen.

SEPTEMBER KERMIS

Zoals alle jaren gaat het eerste weekend van september onze najaars
kermis door.
Dit brengt elk jaar in het centrum van onze gemeente heel wat leven
en plezier voor jong en oud. Buiten de traditionele kramen en molens
zijn er de optochten van de muziekmaatschappijen die om beurt de
processiemis op kermiszondag verzorgen.
Ook is er in september de jaarmarkt. Elk jaar is de maandag van de
jaarmarkt een speciale dag. Graag zag men hier weer die traditie van
vroeger uitgroeien tot een manifestatie waarbij de ganse bevolking
zich betrokken voelt.
Met dit doel hebben de Edegemse zelfstandigen, in samenwerking
met het gemeentebestuur, tal van initiatieven genomen om het ge
heel te laten uitgroeien tot een groot sukses.
Wij raden U allen aan de speciale affichen te raadplegen waarop alle
manifestaties zullen vermeld worden.
Als slot van de feestelijkheden wordt een groot vuurwerk voorzien.

TENTOONSTELLINGSGEBOUW STRIJDERSSTRAAT 14

Door de Kon. Tuin- en Landbouwmaatschappij Edegem werd de tuin
van het Tentoonstellingsgebouw Strijdersstraat 14 volledig heraan
gelegd. De volière werd hersteld en bevolkt met tientallen exotische
vogels door de Vogelkundige Kring St.-Franciscus.
Kom een kijkje nemen, elke zaterdag, zon- en feestdag van 10 tot 12
en van 14 tot 18 uur.
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GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE WILRIJK,
BIJAFDELING EDEGEM

Gevestigd Kultureel Centrum, Drie Eikenstraat 16, Edegem
tel. 57 42 01

Disciplines notenleer klarinet
saxofoon
dwarsfluit
trompet
bazuin

piano
viool
gitaar

Minimumleeftijd : 8 jaar

Onkosten
Inschrijvingen

Inlichtingen

Afzonderlijke cursussen voor volwassenen
het onderwijs is geheel kosteloos
1,2 en 3 september van 17 tot 20u00
Ook de leerlingen die reeds de lessen aan
de muziekacademie gevolgd hebben dienen
heringeschreven
Gemeentesecretariaat
Tel. 57 01 18
(binnenpost 404 - R. Van Dijck).
Vanaf 1 september op het nr 57 42 01
muziekacademie - (na 17u30)

GEMEENTERAADSZITTING VAN 8 JULI 1976

Volgende werken aan het tentoonstellingsgebouw Strijdersstraat
14 worden toegewezen :

1. verbouwingswerken t.b.v. 209.646 fr.
2. veranderingswerken aan de verwarmingsinstallatie t.b.v.

175.514 fr.
3. veranderingswerken aan de elektrische installatie t.b.v.

165.607 fr.
Voor de bouw van een collector In het bekken van de Grote en
Kleine Struisbeek worden goedgekeurd :

1. de verrekening nr 3, met verantwoordingsnota en bijlage
voor werken in meer t.b.v. 208.957 fr., waarvan 17.970 fr.
ten laste van de gemeente.
(herziening beslissing G.R. 20/11 /75);

2. de bijakte en verrekening nr 4, zonder financièle weerslag,
I.v.m. het vervangen van de gewapend betonnen koker door
een duiker in gegolfd plaatstaal;

3. staat van meeruitgaven voor herzieningen t.e.m. de 25e
loonstaat. t.b.v. 27.818.766 fr.
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Het onteigeningsplan voor de pomp- en zuiveringsstation op het
Edegemse Beek met bijhorende toegangsweg wordt bepaald
goedgekeurd.
Besloten wordt het afgeschafte gedeelte van de buurtweg nr 8
langsheen de Terelststraat uit de hand te verkopen aan het glo
baal bedrag van 208.959 fr.
Vereiste machtiging wordt aangevraagd tot verkoop van de helft
van de scheidingsmuur tussen de woningen Kontichstraat 5,
schoolhuis, en Kontichstraat 7, aan de prijs van 114.982 fr.
Het aanleggen van een basketbalterrein in betontegels naast de
Gemeenteschool wordt toegewezen aan de prijs van 371.640 fr.
Een bijkomende uitvoering van 6500 m2 herdalleringswerken
wordt toegewezen aan de prijs van 1.390.458 fr. (Buizegem - Zuid
en fietspad Kontichstraat).

- Volgende politiereglementen op het verkeer worden goedgekeurd :
1. parkeerverbod in Fort V straat langs pare zijde;
2. parkeerverbod in Kontichstraat, langs onpare zijde, vanaf

Trooststraat tot aan J. Notéstraat, en langs pare zijde vanaf
J. Notéstraat tot aan Trooststraat tenzij mits gebruik van
parkeerschijf ;

3. invoeren éénrichtingsverkeer in de P.V.d. Bemdenlaan, van
de Jachtlaan naar de A. Queteletlaan.

Gunstig advies wordt verleend aan de beslissing van de kerk
fabriek O.L.V.-van-Lourdes en St.-Antonius, houdende vaststelling
van de rekening van klerk aan meester, opgemaakt tussen de
heren G. Ducés, aftredend schatbewaarder, en J. Op de Beeck,
aantredend schatbewaarder.

189.376.858
133.701.398

Ontvangsten
Uitgaven :

De Gemeenterekening djr. 1975 wordt goedgekeurd op volgende
bedragen :

In geld:
Gewone dienst

In rechte :
Saldo gewone dienst :
Saldo buitengewone dienst :

Buitengewone dienst

Dienst voor order :

Globaal

Ontvangsten
Uitgaven :

Ontvangsten

Ontvangsten

Saldo:
80.712.965
55.899.819
Saldo:
38.787.390
25.166.581
Saldo:
308.877.213
214.767.798
Saldo:

55.675.460

24.813.146

13.620.809

94.109.415

53.824.130
6.054.721
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De begrotingswijziging nr 2 Gewone Dienst wordt vastgesteld op
volgende totalen :

Ontvangsten 2.237.681
Uitgaven : 2.733.955

Nieuw Saldo : 34.434
en de begrotingswijziging litt. A Buitengewone Dienst op :

Ontvangsten 3.150.000
Uitgaven : 3.363.348

Nieuw Saldo : 26.060
Besloten wordt een lening aan te gaan bij het Gemeentekrediet
van België t.b.v. 43.247.000 fr., tot dekking van het gemeente
lijk aandeel in de oprichting van de Sporthal - loten I en ll.
De levering en plaatsing van een meldtafel voor de gemeentelijke
politie wordt toegewezen aan de prijs van 250.136 fr.
Het gemeentelijk politiereglement wordt aangevuld met clausules
i.v.m. verbod van zwemmen of baden in de vijvers van de gemeente
lijke recreatieoorden.
Het inschrijvingsgeld voor 25 lessen in het talenpracticum wordt
vastgesteld op : 900 fr. - indien min. 18 inschrijvingen

1500 fr. - indien 10 à 17 inschrijvingen

TALENPRACTICUM
De bedoeling van het talenpracticum is vooral vreemde talen te leren
"spreken". Hierbij worden vanzelfsprekend ook begrippen van meer
voudsvorming, vervoeging van werkwoorden e.d., kortweg begrippen
van grammatica ingeoefend.
Wij wensen aan belangstellenden een dienst te bewijzen, hen de
mogelijkheid te geven van vroeger gestudeerde talen opnieuw in de
praktijk te leren aanwenden, of voor diegenen die nog geen talen
gestudeerd hebben zich te leren uitdrukken In een vreemde taal naar
keuze.
Er worden geen proeven afgenomen of diploma's gegeven, het talen
practicum beantwoordt aan de behoefte van velen om gewoon eens
een korte tijd (11/2 u.) zich te herbronnen bij een leraar, die de door
de leerling gekozen taal kan onderwijzen met behulp van moderne
apparatuur.
De nieuwe reeksen vangen aan op 20 september 1976.
De inschrijvingsprijs bedraagt 900,- fr. voor een reeks van 25 lessen,
met een minimum aantal inschrijvingen van 18. Indien het aantal
leerlingen per klas minder is dan 18, maar niet minder dan 10, bestaat
de mogelijkheid een cursus in te richten mits verhoogd lesgeld van
1.500,- fr.
Voor meer inlichtingen kan men eventjes vorig gemeentelijk informa
tieblad inkijken of anders kan men telefonisch terecht op het secre
tariaat, gemeentehuis, Kontichstraat 19, 2520 Edegem, tel. 57.01.18,
dienst talenpracticum.
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GEMEENTELIJKE BRANDWEER OPEN-DEURDAG
OP 5 SEPTEMBER 1976

Naar jaarlijkse gewoonte heeft op zondag 5 september 1976 de
Nationale Brandweerdag plaats.
Ter gelegenheid daarvan worden op genoemde datum van 9 tot 17u00
de gebouwen van de plaatselijke brandweer, Herfstlei 41, opengesteld
voor het publiek.
Wenst U informatie over de brandweer, bekijkt U graag het brandweer
materiaal eens van dichtbij, noteer dan goed 5 september.

BEJAARDENRAAD

Alle gepensioneerden worden nu reeds van harte uitgenodigd op een
reuze ontspanningsnamiddag ingericht door de Bejaardenraad op
zaterdag 30 oktober 1976 te 14u30 in het O.L.V.-van-Lourdescollege,
Rombaut Keldermansstraat.
Wij brengen alle gepensioneerden een namiddag vol plezier.
De groep van de Accordeonmaatschappij zal deze namiddag opluis
teren met een show "Een reis rond de wereld", met dans en muziek,
waar iedereen deugd zal aan beleven.
Zoals vorige jaren kan men zich een inkomkaart aanschaffen bij de ver
schillende bonden of ook in het Administratief Gebouw, Kontichstraat
19, in de hall bij onze telefonist.
Deze kaart kost 10 fr. en heeft als enige bedoeling te weten hoeveel
mensen er zullen aanwezig zijn zodat wij een voldoende aantal koffie
koeken kunnen bestellen.
Zoals vorige jaren zal ook dit jaar een autobus worden Ingelegd voor
diegenen die slecht te been zijn of een grote verplaatsing moeten
maken. De uren van de busdienst worden op de inkomkaarten ver
meld.
In ons gemeenteblad van september wordt deze uitnodiging herhaald
Wij weten dat vele gepensioneerden op reis gaan en wij zouden niet
graag hebben dat sommigen onwetend blijven van dit feest.

BERICHT AAN DE ZELFSTANDIGEN

Het Rijksinstituut voor de Soclale Verzekeringen der Zelfstandigen
heeft ten gerieve van de zeffstandigen zitdagen ingericht waarop alle
problemen in verband met het sociaal statuut van de zelfstandigen,
ziekteverzekering, pensioenen en bijdragen, gezinsbijslagen, enz.
kunnen worden besproken.
Deze zitdagen gaan door te KONTICH, In de raadszaal van het ge
meentehuis, iedere eerste donderdag van de maand, telkens van 14 u
tot 16 uur.
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THEATERCENTRUM ANTWERPEN : seizoen 1976-1977

Reeds vele jaren is het Theatercentrum in en om Antwerpen aktief.
Doel ? steeds meer mensen overtuigen dat de Antwerpse gezel
schappen goede gezelschappen zijn en knappe vertoningen brengen.
Hoe wordt U lid van het Theatercentrum en hoe werkt het systeem
van de theaterchecks ?
A. 1. U betaalt éénmaal per jaar een bescheiden gezinscontributie

van 100, fr.

2. Samen met dit lidgeld schaft U zich een theatercheckboekje
aan.
In elk boekje zitten vier toegangstickets. Het theatercheck
boekje is zo samengesteld dat zowel het gesproken toneel als
het muzikale genre aan bod komen.
Maar leest U verder. U wordt werkelijk een overvloedig menu
aangeboden.
a. officiële schouwburgen
(K.N.S., K.V.O. en Philharmonische Concerten)
zeven combinaties :
check nr 1 : 2 k.n.s. +- 1k.v.o. + 1 philharmonisch concert
check nr2:1k.n.s. + 1 k.v.o.+2philharmonischeconcerten
check nr 3 : 1k.n.s. + 2 k.v.o. + 1 philharmonisch concert
check nr 4 : 2 k.n.s. + 2 k.v.o.
check nr 5 : 1k.n.s. + 3 k.v.o.
check nr 6:3 k.n.s. + 1 k.v.o.
check nr 7 : 2 k.n.s. + 2 philharmonische concerten
Naargelang van de gekozen rang betaalt U
B-rang : 375,- fr.
C-rang : 470, fr.
D-rang : 540,- fr.

b. kamertonelen
Hier kan U terecht bij : Fakkeltheater, Meirtheater, E.W.T.
Randstadtheater, N.V.T. De Waag, de Vlaamse Kameropera,
Poppenschouwburg Van Campen, Merksems Kamertoneel.
twee combinaties :
check nr1 3 tonelen (naar keuze) + 1 kameropera of pop

penschouwburg Van Campen.
check nr 2 een promotiecheckboekje. Dit geeft slechts toe

gang op donderdag- en zondagavond voor het
Merksems Kamertoneel, de Vlaamse Kameropera
Fakkel-en Meirtheateren E.W.T. Randstadtheater.
Er is slechts een beperkte voorraad.

Naargelang van de check betaalt U
K1 : 370,- fr.
K2 : 280,- fr.
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c. kamertonelen + officiële schouwburg
Deze nieuwe en bijkomende combinatie kan slechts bij de vaste
rang B in de officiële schouwburgen gebruikt worden.

Formule : 2 kamergezelschappen (naar keuze) + 2 k.n.s. of
k.v.o. (B-rang)

Prijs 370,-- fr.
Wat de kamertheaters betreft, kan U hier opnieuw kiezen tussen
de bovenvernoemde gezelschappen (punt 2b).

B. 1. Een lid van het Theatercentrum ontvangt maandelijks "De Scène"
tegen een sterk gereduceerde prijs, mits aankoop van een
theatercheckboekje.
Dit belangrijk informatieblad geeft op ± 32 bladzijden alle
inlichtingen over het toneel-, opera-, concert- en balletleven in
Vlaanderen. Het tijdschrift is rijk geïllustreerd en een handige
gids voor alle geinteresserden.

2. de leden van het Theatercentrum worden uitgenodigd op de
nevenactiviteiten en

3. kunnen gebruik maken van de reductiechecks die zij in het
theatercheckboekje vinden. De reducties gelden o.m. voor het
Koninklijk Jeugdtheater, Elckerlijc-Genootschap en Reizend
Volkstheater.

Waar kan U voor het Theatercentrum terecht :
1. bij het secretariaat van het Theatercentrum, Jan van Rijswijcklaan

28, 2000 Antwerpen, tel. 031/37.61.82
2. bij uw gemeentebestuur

- overdag : gemeentesecretariaat, Adm. Gebouw, Kontichstraat 19
2e verdieping, tel. 57. 01.18 (binnenpost 404 - R. Van Dijck)

- 's avonds tussen 18 en 19u30 op het secretariaat van de gemeen
telijke muziekacademie, Kultureel Centrum, Drie Eikenstraat 16,
tel. 57.42.01

GEVONDEN VOORWERPEN

Volgende voorwerpen werden gevonden, en kunnen door de eigenaars
via de politie van Edegem, worden terugbekomen tussen
8u00 en 17u00 of na telefonisch afspraak tussen voormelde uren
- handtas - fietsen (3)
- zakje met sleutels (6) - sleutelzakje
- kettinkje - hond bruin "braque"
- tabakzak + tabak - fietstaksplaat
- uurwerken (3) - som geld
- sleutel (1) - bruin hondje met wit
- etui + sleutejs (4) - bruin hondje met pluimstaart
- 6 doosjes kogels 22
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VERLOREN VOORWERPEN

Van volgende voorwerpen werd bij de Politie van Edegem het verlies
gemeld :
- immatriculatieplaat van Honda
- bruine portefeuille
- polis levensverzekering
- stempelkaart juni
- zwart lederen brieventas
+ 4000 fr.

- sleutelhanger in leder
met gouden letter

- reispas
- bankkaart (3)
- brieventas met
treinabonnement

- handtas met 2 portefeuilles
- lederen portefeuille
- reispas
- bankkaart
- zwart lederen portefeuille (3)
- autosleutels
- zwart lederen brieventas
met inhoud (8)

- rood lederen brieventas
met inhoud

- rood lederen portefeuille
+ inhoud

- taksplaatje hond

- handtas met gereedschap
- blauwe netzak met brievenhouder
- lederen brieventas
- chequeboekje
- portefeuille + 1000 fr. + zegels
- brieventas met taksbriefje fiets
- handtas
- geldbeugel met 10.000 fr.
+ loterijbriefje

- geel zakje met 3 gewone sleutels
- zwart plastiek brieventas
- bruin lederen brieventas
- rood lederen foto-etui
- inschrijvingsbewijs
- zwart skai zakje met sleutels
- donker bruine portefeuille+ inhoud
- fietsplaat 324257/76
- handtas met bescheiden
- controlekaart R6
- rijbewijs
- bruin lederen brieventas
+ inhoud (2)

- brieventas + inhoud
- zwarte portefeuille

De vinders ervan worden verzocht deze voorwerpen terug te bezorgen
aan de politie voor overhandiging aan de eigenaars.

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE

Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, 1e verdieping
Met ingang van 1 september a.s. worden de zitdagen van de maat
schappelijk assistente, welke tot hiertoe steeds plaats hadden de
woensdagnamiddag van 14 tot 16u00, verplaatst naar donderdag
namiddag van 14 tot 16u00.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 Xx per jaar) nr. 44 - september 1976

GEMEENTEREKENING 1975

MEER KOOPKRACHT VOOR ONZE BEVOLKING
BIJ MINIMALE BELASTINGEN

De gemeenterekeningen 1975 werden begin juli ingediend met vol
gende kenmerken :
1. Sluitende rekening bij verdrievoudiging der normale uitgaven in

5 jaar tijd,
2. Gelijkblijvende belastingen sinds 1966,
3. Een batig rechtensaldo van 60 miljoen BF,
4. Maximaal benutte overheidstussenkomst,
5. Leenvermogen bij het Gemeentekrediet circa 500 miljoen BF.
Hierdoor wordt wederom beantwoord aan de vijf polen van het finan
cieel beleid om ons investeringsprogramma waar te maken.

rc 1

REKENINGEN IN
EVENWICHT

l

Il

LEENVERMOGEN
500.000.000

Wordt vervolgd op blz 10



WERKEN

PERSONEEL

~O~,-OCL.A''qn

-1})>r

«,o o

Zo werkte voor het jaar 1975
onze gemeente op financieel
gebied.



OKTOBER 1976

Op 10 oktober worden onze burgers opgeroepen tot het vervullen van
de stemplicht, ter aanduiding van het gemeentebestuur dat in funktie
gaat op 1.1.77.
Ik wil hier een beroep doen op alle partijen en hun verantwoorde
lijken, om tijdens de aanloop- en propagandaperiode van de verkie
zingen te vermijden dat door aanplakken of andere aktiviteiten scha
de zou berokkend worden aan partikuliere of openbare eigendom
men ; wij denken hier speciaal aan lichtpalen, afsluitingen en ver
keersborden, die bij gebeurlijke beschadiging de oorzaak van onge
vallen kunnen worden.
Door het gemeentebestuur worden voldoende speciale borden voor
zien, waarop voor iedere partij een vak is voorbehouden, met boven
aan een nummer.
Wij zijn er van overtuigd dat dank zij de democratische zin van de
partijverantwoordelijken en hun respekt voor iedere mening gevolg
zal gegeven worden aan deze oproep.
Laat ons toe al hetgeen te vermijden dat de vriendschap onder onze
burgers zou kunnen verstoren, en alle besmeuring en overplakking uit
te sluiten, opdat onze gemeente onmiddellijk na 10 oktober haar
normaal uitzicht zou hernemen.
Wij danken allen die in deze geest de kiesperiode met « grote burger
zin » zullen doormaken.

J. van den Kerkhof,
Wn. Burgemeester.
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KINDEROPVANGDIENST

Wij vernamen van het Ministerie van Volksgezondheid dat de onthaal
moeders niet zouden beschouwd worden als arbeidsters of zelfstan
digen, zodat de mogelijkheid bestaat dat wij nog dit jaar een kinder
opvangdienst kunnen oprichten.

Zoals reeds gemeld in ons inlichtingsblad van juni, starten wij eind
september - begin oktober met onze tweede reeks bijeenkomsten van
de vormingscyclus voor onthaalgezinnen.

Belangstellenden (ouders die kinderen willen plaatsen en kandidaat
onthaalmoeders) voor het volgen van deze tweede reeks worden
vriendelijk verzocht vóór 25 september kontakt op te nemen met de
dienst Bevolking, A. De Roeck, Administratief Gebouw, Kontichstraat
19, 2520 Edegem (tel. 031-57.08.35).

Diegenen die de eerste reeks bijeenkomsten bijwoonden, zullen
automatisch worden ingeschreven voor de tweede reeks.

Het volgen van deze vormingscyclus is volledig vrij en kosteloos.

BEJAARDENRAAD

Alle gepensioneerden worden van harte uitgenodigd op een reuze
ontspanningsnamiddag ingericht door de Bejaardenraad op zaterdag
30 oktober 1976 te 14u30 in het O.L.V.-van-Lourdescollege, Rombaut
Keldermansstraat.

Wij brengen alle gepensioneerden een namiddag vol plezier.

De groep van de Accordeonmaatschappij zal deze namiddag opluis
teren met een show « Een reis rond de wereld », met dans en muziek,
waar iedereen deugd zal aan beleven.

Zoals vorige jaren kan men zich een inkomkaart aanschaffen bij de
verschillende bonden of ook in het Administratief Gebouw, Kontich
straat 19, in de hall bij onze telefonist.

Deze kaart kost 10 fr. en heeft als enige bedoeling te weten hoeveel
mensen er zullen aanwezig zijn zodat wij een voldoende aantal koffie
koeken kunnen bestellen.

Zoals vorige jaren zal ook dit jaar een autobus worden ingelegd voor
diegenen die slecht te been zijn of een grote verplaatsing moeten
maken. De uren van de busdienst worden op de inkomkaarten ver
meld.
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TALENPRACTICUM
De lessen vangen aan op maandag 20 september. Er is reeds een
redelijk aantal inschrijvingen en wij verwachten dat volgende lessen
zeker zullen starten :
Maandag
Engels 8.30-10.00 u.1° groep vervolma-

kingsjaar M. Ogiers
10.00-11.30 u.2° groep vervolma-

kingsjaar M. Ogiers
19.00-20.30 u. 2e jaar M. V.d. Sande
20.30-22.00 u. vervolma-

kingsjaar M. V.d. Sande
Dinsdag
Ned./franssprek. 13.15-14.30 u. gevorderden M. Pensaert
Duits 19.00-20.30 u. 1e jaar M. Smets
Engels 20.30-22.00 u. 3e jaar M. V.d. Sande
Woensdag
Duits 19.00-20.30 u. 2e jaar M. Smets
Engels 20.30-22.00 u. 1e jaar M. V.d. Sande
Donderdag
Frans 8.30-10.00 u. 3e jaar

19.00-20.30 u. 1e jaar
20.30-22.00 u. 3e jaar M. Cornille

Vrijdag
Spaans 19.00-20.30 u. 1e jaar M. Bryssinck
Wij vragen de leerlingen die ingeschreven zijn zich op de voor hen
bepaalde dag en uur tijdig aan te melden, teneinde hun inschrijvings
geld te voldoen.
Wij hopen alle cursisten terug te mogen ontmoeten en wensen hen
alvast veel studiegenot.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA
De Burgemeester en de Schepen van Sociale Zaken hebben onder
staande feestelingen bezocht, gelukwensen van Zijne Majesteit de
Koning en de Gemeenteraad overgemaakt, en hen een gemeentelijk
geschenk overhandigd.

50 JAAR HUWELIJK
Swennen Guillaume-Termonia Adriana, Terlindenlaan 7

Dietvorst Christianus-Pals Maria, Pastoor Moonslaan 2

Vaes Josephus-Chretien Emma, Timmerdonckstraat 35

3.8.26

9.8.26

21.8.26

Familieleden van jubilarissen worden verzocht het gemeentebestuur,
dienst secretariaat, ongeveer een maand vóór de viering in te lichten.



BELANGRIJKE MEDEDELING AAN ONZE BEVOLKING :
FORT V - OPENDEURDAG

Het College van Burgemeester en Schepenen van Edegem heeft
de eer al onze medeburgers uit te nodigen op een bezoek aan het
Fort V, tijdens de opendeurdag op zaterdag 18 september van 9 tot
17u00.
Vanzelfsprekend zullen wij een veilige weg aanduiden om alle onge
vallen te vermijden, daar vele plaatsen onmogelijk kunnen betreden
worden.
Een wandeling langs de aangeduide weg in dit prachtige natuur
domein is werkelijk de moeite waard.
Wij hopen dat vele medeburgers van deze gelegenheid zullen ge
bruik maken, om kennis te maken met dit 32 ha grote Fort, dat binnen
kort, dank zij de inspanning van de gemeentebesturen die forten op
nun grondgebied hebben, en de steun van de provincie en de rege
ring, aan onze gemeente zal toegewezen worden.
Door de inbreng en medewerking van ministeries en provincie is het
sok financieel draagbaar geworden voor Edegem.
Wij zijn er Van overtuigd dat de kans om het Fort V te bezoeken en
de aanstaande overdracht onze medeburgers zal verheugen.

E10 en PRINS BOUDEWIJNLAAN

Nu de grote werken aan de E10 eindelijk ook op het grondgebied van
onze aemeente ziin hervat. o.a. de brug over de Drie Eikenstraat
verleggen van grondberm, en de aanleg van de verharding, kan de
uiteindelijke verbetering van de Prins Boudewijnlaan in het vooruit
zicht gesteld worden. De vroeger verstrekte mededelingen van het
Ministerie van Openbare Werken kunnen met de huidige stand van
zaken nog moeilijk gehaald worden, maar alles laat voorzien, nu de
ganse E10 tot op haar uitvloeiingspunten te Antwerpen zal afgewerkt
worden, dat de grote miserie van de bewoners van de Prins Boude
wijnlaan eerlang zal beëindigd worden.
Het gemeentebestuur heeft met alle middelen waarover het beschikt
aangedrongen bij de hogere overheid, om zo snel mogelijk tot een
ontlasting van de normale hoofdwegen in onze gemeente te komen.

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE
Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, 1e verdieping
Met ingang van 1 september a.s. werden de z,tdagen van de maat
schappelijk assistente, welke tot hiertoe steeds plaats hadden de
woensdagnamiddag van 14 tot 16u00, verplaatst naar donderdagna
middag van 14 tot 16u00.
Afspraken kunnen schriftelijk gemaakt worden of telefonisch op het
nr 57 37 67 (donderdagnamiddag).
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OPENBAAR VERVOER

Van M.I.V.A. werd verkregen dat sedert 22.1.76 tussen 7 en 19u.0O
autobuslijn 32 verlengd werd tot aan de St. Antoniuskerk (hoek Drie
Eikenstraat-Strijdersstraat).

Wij geven hierna ter herinnering het trajekt van autobuslijn 32, als
mede de vertrektijden van de verlengde autobuslijn :

Trajekt lijn 32 :
Drie Eikenstraat - Prins Boudewijnlaan - Elisabethlaan - Grote Steen-
weg - Statiestraat - Boomgaardstraat - Belgièlei - Quellinstraat 
CENTRAAL STATION.

Vertrektijden verlengde lijn :

Weekdienst
Vertrek Centraal Station :
6.35, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45,

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.05, 12.30, 12.50, 13.10, 13.30,
13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30,
16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 18.30
Vertrek St. Antoniuskerk :
7.08, 7.28, 7.43, 8.03, 8.23, 8.53, 9.23, 9.53, 10.23,

10.53, 11.23, 11.53, 12.23, 12.43, 13.08, 13.28, 13.48, 14.08,
14.28, 14.48, 15.08, 15.28, 15.48, 16.08, 16.28, 16.48, 17.08,
17.28, 17.48, 18.08, 18.28, 18.48, 19.08
Zaterdagdienst
Vertrek Centraal Station :
6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.12, 12.36, 13.00, 13.24, 13.48,
14.12, 14.36, 15.00, 15.24, 15.48, 16.12, 16.36, 17.00, 17.24,
17.48, 18.12, 18.36
Vertrek St. Antoniuskerk :
7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 8.28, 8.58, 9.28, 9.58, 10.28.

10.43, 11.23, 11.53, 12.23, 12.46, 13.10, 13.34, 13.58, 14.22,
14.46, 15.10, 15.34, 15.58, 16.22, 16.46, 17.10, 17.34, 17.58,
18.22, 18.46, 19.08
Zondagdienst
Vertrek Centraal Station :
9.30, 10.20, 11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15,

14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15
Vertrek St. Antoniuskerk :
9.58, 10.48, 11.28, 12.08, 12.48, 13.23, 13.53, 14.23, 14.53,

15.23, 15.53, 16.23, 16.53, 17.23, 17.53, 18.18, 18.43.
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GEVONDEN VOORWERPEN

Volgende voorwerpen werden gevonden, en kunnen door de eige
naars, via de politie van Edegem, worden terugbekomen tussen 8u00
en 17u00, of na telefonische afspraak tussen voormelde uren.
fiets sleutelhanger (2)
gehaakte netzak + boeken
handtas
geldbeugel (2)
sleutelzakje
rokje
sleutels
kostuum

etui + sleutels
bril
ring
regenzeil
uurwerk
portefeuille
hond

VERLOREN VOORWERPEN

Van volgende voorwerpen werd bij de Politie van Edegem het verlies
gemeld.
zwart namaak lederen brievenhouder
zwart lederen portefeuille
licht bruine portefeuille
zwarte brieventas
zwarte portefeuille
zwart lederen brieventas met inhoud
rood lederen portefeuille inhoud
sleutelbos
trouwboekje
portemonnaie in plastiek + 2000 Fr.
bruin lederen portefeuille
taksplaat bromfiets
handelaarsinschrijvingsboekje
vervoervergunning
tussenvervoervergunning
bruin lederen brieventas + Inhoud
visvergunning
zwart lederen portefeuille
handtas in bruin leder
polsuurwerk met chroomband
rode brieventas
zwart lederen brieventas
geldbeugel

8

portefeuille + 1300 Fr.
fiscaal kenteken
portefeuille + 4500 Fr.
+ 60 Franse Frank

portefeuille in bruin leder
+ inhoud

immatriculatiekaart
valhelm
zwart lederen brieventas
brievenhouder + inhoud
lichtbruine simili handtas
zwart lederen brieventas
horloge pontiac, aan ketting
zwart lederen brieventas
zwart lederen portefeuille
plaat moto
brieventas met Inhoud
brieventas + 2000 Fr.
nummerplaat ARR 365
brieventas met inhoud
brieventas met 3000 Fr.



PROVINCIAAL VEILIGHEIDSINSTITUUT ANTWERPEN

Door het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen werd ons mede
gedeeld dat in hun gebouwen, Jezusstraat 28 te Antwerpen, een
gans hernieuwde en aangepaste tentoonstelling wordt ingericht over
het thema cc Veiligheid in de Ondernemingen », naast onderwerpen
als « Veiligheid in het Huisgezin » en cc Veilig Verkeer ».

Deze tentoonstellingen staan open alle dagen vanaf 10u00.

Geleide bezoeken kunnen aangevraagd worden op de nrs 031/33.17.24
en 33.29.13. Deze bezoeken kunnen, indien tijdig aangevraagd, afge
wisseld worden met filmvoorstellingen, lessen over speciale onder
werpen enz.
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Terwijl de vorige cijfers U een beeld vormden van de financiële
kringloop voor het jaar 1975, hadden wij U eveneens een idee willen
geven van de evolutie der Jaarlijkse gewone uitgaven over een pe
riode van 5 Jaar - 1971-1975 (rekeningen) - en zulks voor enkele
Interessante posten.

1971 1975 Stijging
1) Kultuur en Ontspanning 1.476.000 9.023.000 x 6,1
2) Brandweer 311.000 1.720.000 X 5,7
3) Onderwijs 3.682.000 9.623.000 X 2,6
4) Groenonderhoud

en milieuzorg 11.417.000 21.896.000 X 2
5) Maatschappelijke

welzijnszorg (C.O.O.) 6.948.000 17.480.000 X 2,5

Ondanks deze stijgingen, die voor de rekeningen in totaal een ver-
drievoudiging betekenen, bleven onze begrotingen en rekeningen in
evenwicht.

Zelfs met minimale belastingen !

Sluitende rekeningen maken het voor het gemeentebestuur ook
mogelijk het verenigingsleven te betoelagen voor hun jaarlijkse wer
king. Hierna een vergelijkende tabel van deze cijfers.
Toelagen 1971 1975
Jeudverenigingen 136.000 332.000
Sportverenigingen 155.000 229.000
Geboortepremies 142.000 261.000
Voorhuwelijkssparen 216.000 478.000
Sociale toelagen 135.000 300.000

Zoals U kunt waarnemen, blijven deze cijfers op de andere niet ten
achter.
Een en ander van deze gegevens in ogenschouw nemende, hopen
wij dat U het eens bent met onze financiële politiek om de verdere
ontplooiing van Edegem waar te maken.

R. Rumes
Schepen van Financiën

OPENBARE WERKEN

In ons informatieblad nr 33 van april 1976, gaven wij een overzicht
van de dossiers van openbare werken die in ontwerp-, uitvoerings- of
afwerkingsstadium waren.
Hieronder de huidige stand, begin september 1976 :

(wordt vervolgd op blz. 12)
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Werden uitgevoerd :
Bijplaatsen straatkolken.
Herdalleringswerken 1975/76 (3/4 uitgevoerd).
Heraanleg parkeerstrook Hovestraat.
Beplantingen 1975/76.
Snoeien van bomen 75/76.
Aanleg parking hoek Terelststraat-Strijdersstraat.
Aanleg basketbalterrein gemeenteplein.
Aanleg van plein voor school
Aanleg basketbalterrein school.
Overlagen met microbeton Volhardingsstraat/Wattiezplaats.
Uitbreiding gemeentelijke lagere school.
Uitbreiding politiegebouw
Oprichten van 4 geprefabriceerde klaslokalen.
Uitbreiding gemeentelijke stapelplaats.
Doortrekking Parklaan/Donk.
Voetbalterrein recreatiezone Buizegem (aanleg uitgevoerd)

(beplanting nog uit te voeren)

In uitvoering :
Oude Godstraat
Collector Grote en Kleine Struisbeek
Sporthal (eerste steen gelegd op 4 september 1976)

In aanbesteding :
Grote Dries
Pomp- en zuiveringsstation Grote en Kleine Struisbeek
Sportlokaal bij recreatieve zone Buizegem-Zuid
Sportlokaal bij visvijver Buizegem-Zuid
Zwembad

In ontwerp:
Sportcomplex Jan Verbertlei

lot 1 algemene aanleg
lot 2 verlichting, elektriciteit en telefonie

In aanleg:
2 voetbalterreinen Prins Boudewijnlaan (achter Produco).

Voor al deze werken moesten door de afdeling « Openbare Werken »

onderhandelingen gevoerd worden met ministeries en provinciebe
stuur, ontwerpen moesten in het Schepencollege gebracht worden,
besproken worden in de Commissie voor Openbare Werken en uitein
delijk beslist in de Gemeenteraad.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr. 45- november 1976

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De nieuwe gemeenteraad zal vanat 1.1.1977 samengesteld zijn uit
25 raadsleden, wijl er vroeger slechts 17 raadsleden zetelden.
De hiernavolgende tabel geeft een beknopt overzicht :

Aantal zetels Verhoging Aantal zetels
0p 31.12.76 op 1.1.77

C.V.P. 11 +5 16

v.u. 4 +1 5

B.S.P. 2 +1 3

P.V.V. - +1 1

De verschillende partijen behaalden :

Aantal Aantal Percentages
stemmen stemmen

op 11.10.70 op 10.10.76 11.10.70 10.10.76

C.V.P. 5.923 7.605 55,3% 55,6%
v.u. 2.344 2.828 21,9% 20,7%

B.S.P. 1.799 1.791 16,8 % 13,1 %

P.V.V. 643 1.153 6 % 8,5%

K.P. - 293 - 2,1 %

Aantal
geldige 10.709 13.670 100,0% 100,0%
stemmen

Verschil

+0,3%
1,2%
3,7%f

+2,5 %
+2,1%

0



GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 OKTOBER 1976

De begrotingswijziging nr. 3 gewone dienst en litt. B buitenge
wone dienst begroting 1976 worden goedgekeurd ; de gestemde
wijzigingen geven volgend beeld :

A. Gewone dienst :

Overschot na vorige 8.W.
Ontvangsten B.W. nr 3
Uitgaven B.W. nr 3

Nieuw overschot

B. Buitengewone dienst :

Overschot na vorige 8.W.
Ontvangsten B.W.
Uitgaven 8.W.

Nieuw overschot

+ 34.434
+ 969.733
-991.795

+ 12.372

+ 26.060
+ 25.696.509
25.614.127

+ 108.442

- De begroting van de Kerkfabriek H. Familie 1977 wordt gunstig
geadviseerd.

De beslissing van de C.0.0., houdende verhuring van een eigen
dom Buizegemlei, wordt gunstig geadviseerd.

Vereiste machtiging wordt aangevraagd om de wegbedding der
Ullensstraat, sectie A nr 53/w, gratis afgestaan door de N.V. Exten
sa van Antwerpen, te verwerven voor openbaar nut.
Herziet de gemeenteraadsbeslissing van 18.3.1976, en hecht goed
keuring aan de nieuwe staat van meeruitgaven t.b.v. 122.669 fr.,
voor herzieningen vanaf de 14e t.e.m. de 20ste loonstaat, voor
de bouw van een collector in het bekken van de Kleine en Grote
Struisbeek.
Een perceeltje achtergrond in de Oude Godstraat wordt verkocht
aan de prijs van 51.000 fr.

- De riolerings- en wegenwerken voor de aanleg van de Grote
Dries en voltooiing van de Romeinse Put, worden toegewezen aan
de prijs van 5.041.710 fr.

Een lening van 1.910.000 fr. wordt aangegaan bij het Gemeente
krediet van België.

- Een gedeelte grond gelegen langsheen de Terlindenlaan, eigen
dom van de S.M. De Ideale Woning, wordt verworven voor open
baar nut.
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- Goedkeuring wordt gehecht_ aan de verrekening nr 3 in min t.b.v.
182.733 fr. voor het uitvoeren van riolerings- en wegenwerken in
straat L, gelegen tussen Kerkplein en Donk.

- De levering van lichte stookolie voor de verwarming van de ge
meentegebouwen, stookseizoen 1976/77, wordt toegewezen aan
de B.V. Mobil Oil Brussel.

- Goedkeuring wordt gehecht aan de prijsopgaven t.b.v. 113.041 fr.
en 12.631 fr., voor respectievelijk vergroten van het sportlokaal
gelegen aan het voetbalterrein Romeinse Put, en vervangen van
glas door glasalsandwichpanelen in de raamgehelen van het sport
lokaal gelegen aan de visvijver Romeinse Put.

- Volgende werken aan de St. Antoniuskerk worden toegewezen :
1° bijkomende herstellingswerken t.b.v. 186.122 fr.
2° herstelling uurwerkwijzerplaten t.b.v. 108.300 fr.
3° vernieuwing luifel boven kalvarieberg t.b.v. 145.749 fr.

- Ter verdere uitrusting van de radio-telefooninstallatie 'van de
brandweer wordt materieel, waaronder zakontvangers, antennes

e.d., t.b.v. 200.000 fr., aangekocht.

- Bij het Gemeentekrediet van België wordt een lening van 3.500.000
fr. aangegaan voor lot 111 van de gemeentelijke sporthal (elektrici
teit en klankinstallatie).
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SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE

aan moeders van minder-validen

Bij een gemeenteraadsbesluit van 6 juni 1974 wordt aan de moeder
of de persoon die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt
van een zwaar fysisch of mentaal gehandicapt kind (minimum 66 %
invaliditeit), dat niet geplaatst is in een instelling, een jaarlijkse toe
lage toegekend van 6.000 fr. als tussenkomst in de bijzondere zorgen
die het kind vereist.

- Als tussenkomst in de bijzondere zorgen, wordt eveneens aan de
moeder (of de persoon die haar vervangt) een toelage van 1.500 fr.
per jaar verleend, voor het zwaar fysisch of mentaal gehandicapt
kind (minimum 66 % invaliditeit) dat hetzij school bezoekt, hetzij
geplaatst is in een instelling en dat minstens 50 % van de verlof
periode in familieverband doorbrengt.

De toelage wordt globaal per jaar toegekend vanaf het ogenblik
dat de verhoogde kinderbijslag wordt uitgekeerd en de uitbetaling
wordt stopgezet op het einde van het kalenderjaar waarin het
kind de leeftijd van 25 jaar bereikt.

Om de toelage te kunnen genieten dient als bewijs het laatste
strookje van de uitbetaling van de verhoogde kinderbijslag voor-
gelegd, dat gevoegd wordt bij het aanvraagformulier en voor ad
vies overgemaakt aan de maatschappelijk assistente.

De aanvragen voor het bekomen van de sociaal-pedagogische toe
lage moeten uiterlijk op 31 december van dit jaar ingediend worden
bij het College van Burgemeester en Schepenen. Gelieve onderstaan
de strook te gebruiken teneinde een aanvraagformulier te bekomen.
Aan de Dienst Bevolking - Administratief Gebouw, Kontichstraat 19
2520 EDEGEM.

------------ ----~--

Naam, voornaam : .

Adres :

verlangt een aanvraagformulier te bekomen in verband met de so
ciaal-pedagogische toelage voor minder-validen.

DIENST BEVOLKING - ADMINISTRATIEF GEBOUW
Kontichstraat 19 - Edegem



GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA

De Burgemeester en de Schepen van Sociale Zaken hebben onder
staande feestelingen bezocht, gelukwensen van Zijne Majesteit de
Koning en de Gemeenteraad overgemaakt, en hen een gemeentelijk
geschenk overhandigd.

50 Jaar huwelijk
Vleugels Joannes - Crols Rosalia
Drie Eikenstraat 365
Michiels Leopold - Goris Carolina
Gerard de Cremerstraat 14
pers Henricus - Haesendonckx Elisa
Ferdinand Verbiestlaan 9
Jonckers Louis - Janssens Malvina
Vrijwilligersstraat 39 16.10.26

Familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het ge
meentebestuur, dienst secretariaat, ongeveer een maand vóór de
viering in te lichten.

GESCHIEDENIS VAN EDEGEM

Een nuttig en waardevol geschenk voor de oudejaarsfeesten is zeker
het lijvig werk (1074 blz.) : «De Geschiedenis van Edegem» door
Dr. Prof. Rob. Van Passen.
Dit prachtig boek is nog steeds verkrijgbaar bij de gemeenteontvan
ger - Kontichstraat 17 (2e verdieping) - mits de prijs van 750 fr.

GEMEENTELIJK INSTRUCTIEZWEMBAD

Het gemeentelijk instructiezwembad is toegankelijk voor het publiek:
Tijdens de schoolperiode :

dinsdag: 17u00 - 20u00
woensdag : 13u30 - 20u00

vrijdag: 16u15 - 20u00
zaterdag: 9u00 - 12u30 en 13u30 - 17u00
zondag: 9u00 - 13u00

Gedurende de verlofperiode :
dagelijks: 9u00 - 12u30 en 13u30 - 20u00
zaterdag: 9u00 - 12u30 en 13u30 - 17u00
zondag: 9u00 - 13u00

Jeugdgroeperingen : U kunt gebruik maken van het zwembad aan
verminderde prijs.
Zwemlessen : op maandag en donderdag.
Kinderen : maandag : 17u00-19u00

donderdag: 17u00-18u00
Volwassenen : maandag : 19u00-20u00

donderdag: 18u00-19u00
Tel. 57.03.54.
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BAL VAN DE BURGEMEESTER

Het inrichtend komitee, onder ere-voorzitterschap van Eerste Minister
Leo Tindemans, en van wn. Burgemeester J. van den Kerkhof, nodigt
u vriendelijk uit op het jaarlijks Gemeenschapsfeest in de zalen van
het O.L.Vrouw-van-Lourdes College, te Edegem, Rombaut Kelder
mansstraat, op zaterdag 27 november 1976 te 21 uur - deuren te 20u30.
Waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan de socio-kultu
rele werken van de gemeente.
Toegangskaarten aan 130 Fr., die recht geven op voorbehouden
plaatsen, kunnen besteld worden door uw bijdrage te storten op
postrekening 000-0492187-09 « Bal van de Burgemeester ».

Toegangskaarten aan 80 Fr. zijn te bekomen door storting op voor
melde postrekening, ook op de verschillende gemeentediensten vanaf
4 november en aan de ingang van de zaal.
Gelieve voor iedere bestelling onderstaande strook terug te zenden
aan het Komitee Bal Burgemeester, Adm. Centrum, Kontichstraat 19,
Edegem.
Orkest : het « Jacques Raymond Sextet » met optreden van Jacques
Raymond. - Bodega : Hammondorgel J. Joris. Slagwerk B. Mora.
Stadskledij.

•

--~---- -----------
27 NOVEMBER 1976 - BAL VAN DE BURGEMEESTER - EDEGEM

M (naam en adres)

wenst in het bezit gesteld te worden van deelnemingskaarten op
naam van:

BETALING : vriendelijk verzoek deze deelnemingskaarten zo vlug mo
gelijk te zenden aan het Komitee en de betaling te regelen door stor
ting op postrek. 000-0492187-09 « Bal van de Burgemeester Edegem ».
Sekretariaat : tel. 57 01 18 (toestel 402 - 403)

Totaal: 130 F x = F (voorbeh. pl.)*
80 F x = F

* Toegewezen volgens rangorde van aanvraag.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr. 46- jan. 1977

Waarde Medeburgers,

Januari 1977 is ook voor Edegem een belangrijke maand; een nieu
we gemeenteraad en schepencollege, welke voor een periode van
zes jaar verantwoordelijk zijn voor het beleid en welzijn van alles
wat de gemeente Edegem en zijn burgers aanbelangt, zijn in funktie
getreden.

Na mijn benoeming tot Burgemeester door Zijne Majesteit de Koning
en de eedaflegging vóór de heer Gouverneur, had ik als eerste voor
name opdracht, de installatie van de gemeenteraad voor te zitten.
Sinds 1965 heb ik gewerkt als Schepen van Openbare Werken met
de heer Burgemeester Leo Tindemans, en in diens opdracht als waar
nemend Burgemeester de gemeente geleid vanaf 1968 tot december
1976.
De heer Leo Tindemans, in 1968 benoemd tot Minister voor Com
munautaire Betrekkingen, nadien tot Minister voor Landbouw en
Eerste Minister, is titelvoerend Burgemeester gebleven tot 31 decem
ber 1976.
Door zijn nationale en Europese opdrachten, was het zijn eigen be
slissing om afstand te doen van het ambt van Burgemeester. Graag
wil ik naar zijn geest de gemeente verder besturen. Dit betekent:
Burgemeester zijn voor ieder inwoner, voor de gewone mens, de be
goede burger, de minder gelukkigen, de gehandicapten en de be
jaarden.
Vrede bewaren, vriendschap en opgewektheid laten heersen, de ge
meente laten leven, behoort mede tot mijn taak.
Samen met onze vijf schepenen en de gemeenteraad, zal het mij een
vreugde zijn dit doel na te streven, met de ganse inzet van al mijn
mogelijkheden.

Uw Burgemeester,
Jan van den Kerkhof.



GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 1976

- In verband met het aanleggen van sportterreinen langsheen de
Jan Verbertlei, wordt goedkeuring gehecht aan de loten 1 - aan
leggen terreinen en uitrusting-en Il -verlichting sportterreinen.
De werken worden toegewezen aan respectievelijk de prijs van
16.501.926 fr. en 2.313.376 fr.
Een lening wordt aangegaan bij het Gemeentekrediet van België.

- De schilderwerken van het interieur van het tentoonstellingsge
bouw, Strijdersstraat 14, worden toegewezen aan de prijs van
79.800 fr.

- Ingevolge schrijven van de heer Gouverneur der Provincie d.d.
13.10.76, betreffende de organisatie van de brandweerdiensten,
worden volgende beslissingen getroffen :

1° handhaving brandweerdienst Edegem als zelfstandig korps;

2° uitbreiding van de overeenkomst met Antwerpen, waardoor de
brandweer van Edegem instaat voor brandprotectie niet alleen
op de grondgebieden van Hove en Boechout, maar tevens op
het grondgebied van de vroegere gemeente Vremde (nu ge
fusioneerd met Boechout) ;

3° ongunstig advies ontwerp tot hersamenstelling van de geweste
lijke groepen ;

4° verzoek aan de hogere overheid tot oprichting van een ge
westelijke groep (cat. Z - vrijwilligers) waarin Edegem het
centrum vormt en waarvan deel uitmaken de gemeenten Hove
en Boechout.

- De rekening van de C.0.O. 1975 wordt goedgekeurd op volgende
bedragen:

IN RECHTEN
gewone buitengew. algemeen
dienst V-dienst dienst totaal

vastgestelde
rechten na ver-
rekening der on-
waarden 100.005.400 69.163.053 6.016.076 175.184.529

vastgelegde
uitgaven 98.482.043 68.853.865 3.380.205 170.716.113

ontvangsten
overschot 1.523.357 309.188 2.635.871 4.468.416

2



IN GELD

Gedane Gedane
ontvangsten uitgaven Saldo

Gewone dienst
(zonder V-dienst) 94.639.928 98.300.817 - 3.660.889
Buitengewone dienst 5.112.076 2.104.715 3.007.361
Dienst voor orde 21.658.794 19.374.393 2.284.401

Totaal : 121.410.798 119.779.925 1.630.873
Verpleegtehuis V-dienst 54.625.763 67.625.959 -13.000.196

Algemeen totaal : 176.036.561 187.405.884 11.369.323

Volgende politiereglementen worden goedgekeurd :

1° éénrichtingsverkeer in de Pieter Van den Bemdenlaan van
Jachtlaan naar A. Queteletlaan ;

2° parkeerverbod in de Kontichstraat (langs onpare zijde : vanaf
Trooststraat tot aan Jean Notéstraat langs pare zijde, tenzij
mits gebruik parkeerschijf, vanaf Jean Notéstraat tot aan
Trooststraat).

GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 DECEMBER 1976

In deze afscheidsvergadering van de « oude » gemeenteraad, wer
den slechts enkele dringende administratieve punten afgehandeld.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 6 JANUARI 1977

Tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad werd
voorlezing gegeven van het besluit d.d. 3.11.76 van de Bestendige
Deputatie van de Provinciale Raad, houdende geldigverklaring van
de gemeenteraadsverkiezingen.
Tevens werd medegedeeld dat de heer Jan van den Kerkhof met
Koninklijk Besluit van 16.12.1976 werd benoemd tot Burgemeester
van de gemeente Edegem ; de heer van den Kerkhof legde zijn eed
af vóór de Gouverneur 0p 24.11.76.

Vervolgens werd aangevangen met de installatieprocedure (t.w. eed
aflegging raadsleden, gepaard gaande met de aanstellingsverklaring
door de Burgemeester, vaststellen van de rangorde van de raads
leden, verkiezing van de schepenen en vaststelling van de rangorde
van raadsleden en schepenen), waardoor de samenstelling van de
gemeenteraad als volgt werd bepaald :
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1. van den Kerkhof Jan, Burgemeester
2. Aerts-Lietaer Lucienne, 1ste Schepen
3. Rumes Raymond, 2de Schepen
4. Willems Jean, 3de Schepen
5. Steenhoudt-Bosteels Christiana, 4de Schepen
6. Cauberghe René, 5de Schepen
7. Tindemans Leo, Gemeenteraadslid
8. Van Huffelen Louis, » »
9. Verbeeck Albert, » »

10. Bonjean Jan,
11. De Wit-Jacobs Hilde,
12. Dekeyser Renaat, » »
13. Van Camp Guido, » »
14. De Beider Jozef, » »
15. Van den Avont Robert, » »
16. Billion Jozef, » »
17. De Pauw René, »
18. Theus-Wellens Rosa »
19. Bosmans Jozef, » »
20. Goris Joost » »
21. Van Elshocht-Van Put Suzanne, »
22. Melis-Zwaenepoel Joanna, » »
23. Goossens-Luyckx Theresia, » »
24. Rosiers Alfons, »
25. Van Reeth Karel, »

Volledigheidshalve voegen wij hieraan toe dat in collegezitting van
13.1.1977 de bevoegdheden van de leden van het College van Burge
meester en Schepenen als volgt werden vastgesteld :

Jan van den Kerkhof - Burgemeester
(tevens bevoegd voor : veiligheid, brandweer, administratie, politie,
verkeer, burgerlijke stand, bevolking, militie, kieszaken, middenstand,
handel)

L. Aerts-Lietaer
Schepen voor Sociale Zaken, Gezin en Onderwijs
Coördinatie Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
(O.C.M.W.)

R. Rumes
Schepen voor Gemeentefinanciën en Planning

J. Willems
Schepen voor Openbare Werken

C, Steenhoudt-Bosteels
Schepen voor Kultuur

R. Cauberghe
Schepen voor Sport en Jeugd.
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DIENSTBETOON
Zitdagen van de leden van het Schepencollege :

- Burgemeester J. van den Kerkhof : dinsdag/vrijdag
17.30-18.30
zaterdag

Adm. Geb., Kontichstraat 19, 2e verd. 10.00-12.00
Schepen L. Aerts-Lietaer
Adm. Geb., Kontichstraat 19, 1e verd.

- Schepen R. Rumes
Adm. Geb., Kontichstraat 19, 1e verd.

- Schepen J. Willems

Ad. Geb., Kontichstraat 17, 2e verd.
(boven politiecommissariaat)

Schepen C. Steenhoudt-Bosteels

Adm. Geb., Kontichstraat 19, 1e verd.
Schepen R. Cauberghe
Adm. Geb., Kontichstraat 19, 1e verd.

dinsdag/vrijdag
9.30-12.30
woensdag
19.00-20.00
woensdag
19.0021.00
2e en 4e zaterdag
10.00-12.00
1e, 2e en 4e
donderdag
15.0017.30

woensdag
19.30-21.00

Andere afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op het
nr. 57.01.18 (Dhr. Goossens), hetzij schriftelijk.

GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE WILRIJK, AFDELING EDEGEM

Kultureel Centrum, Drie Eikenstraat 16, Edegem
tel. 57.42.01 (enkel 's avonds)
De gemeentelijke muziekacademie organiseert op WOENSDAG
16 MAART te 20.00 uur, in zaal De Basiliek, Hovestraat 69,' Edegem,
haar 2de leerlingenvoordracht van het schooljaar 1976-77.
Tijdens deze auditie brengen de leerlingen van de instrumentklassen
u een ganse verscheidenheid muzikale fragmenten.
Alle muziekliefhebbers en sympathisanten van harte welkom !

BEDELING VAN TAKSPLATEN

De heer Ontvanger der Belastingen te Kontich deelt mede dat hij
zitting zal houden voor de bedeling van taksplaten te •

1. Edegem-Elsdonk, in het parochiecentrum Elzenhof, Kerkplein,
DONDERDAG 17 FEBRUARI 1977 van 2 tot 4 uur

2. Edegem-Centrum, in de hal van het administratief gebouw,
Kontichstraat 19, WOENSDAG 16 FEBRUARI 1977 van 2 tot 4 uur.
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De prijzen van de platen en medailles bedragen :
40 fr. fietsplaten

100 fr. bromfietsen
325 fr. honden
60 fr. of 240 fr.

135 fr.
270 fr.

voertuigen
moto's tot 150 cc
tussen 151 cc en 250 cc

INTERNETE - INTERTEVE

Door de Intercommunale maatschappij voor elektriciteitsbedeling en
televisiedistributie werd ons medegedeeld dat hun diensten werden
overgeplaatst van Molenstraat 52, Kontich, naar St. Jansplein 8, Kon
tich. De burelen zijn toegankelijk alle werkdagen van 8 tot 12 en van
13 tot 16 uur, tel. 57.56.06.
Het plaatselijk bureel, Hovestraat 35, blijft toegankelijk alle werk
dagen van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur, tel. 57.19.19.

MEDEDELING VOOR DE HOUDERS VAN EXOTISCHE DIEREN

Door de heer Gouverneur der Provincie werd ons kopij overgemaakt
van het schrijven van het departement van volksgezondheid en van
het gezin, gezondheidsinspectie, waarbij bijkomende uitleg wordt
verstrekt over de toepassing van het K.B. van 11.9.1970 tot indeling
van de vergunningsplichtige inrichtingen die onder toezicht vallen
van dit departement, inzonderheid de rubriek « 2 (9) Diergaarden
(bestendige) en Dierentuinen ».

Volgens dit schrijven wordt onder «diergaarde» verstaan de plaats
waar exotische dieren zijn verzameld, zonder nochtans gebonden
te zijn aan een minimum aantal. Derhalve moet de houder van één
enkel vreemd en zeldzaam dier een vergunning aanvragen voor het
exploiteren van een 1e klasse inrichting. Deze vergunningen dienen
aangevraagd op het Provinciebestuur.
Als vreemd en zeldzaam dier gelden : exotische zoogdieren (leeuwen,
luipaarden, beren, apen, enz.) alsmede reptielen.

HET GEBRUIK VAN EEN BLINDENSTOK

Een machtiging tot het dragen van een blindenstok kan door de Bur
gemeester worden afgeleverd bij middel van een vermelding op de
identiteitskaart van de betrokkene.
Deze machtiging wordt gegeven op overlegging van een aanvraag
waarbij een door een oogarts afgegeven getuigschrift is gevoegd
dat vaststelt dat betrokkene, na optische correctie, voor elk oog hetzij
een gezichtsscherpte van een tiende of minder, hetzij een gezichts
veld van minder dan 20° heeft.
Aanvragen kunnen geschieden op de Bevolkingsdienst, Administratief
gebouw, Kontichstraat 19, gelijkvloers.
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GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA

De Burgemeester en de Schepen van Sociale Zaken hebben onder
staande feestelingen bezocht, gelukwensen van Zijne Majesteit de
Koning en de Gemeenteraad overgemaakt, en hen een gemeentelijk
geschenk overhandigd.
50 jaar huwelijk

De Roeck Michael-Stuyck Bertha
St. Goriksplein 11
Van Gestel Jules-Cools Maria
Jan de Bodtlaan 41
Familieleden van jubilarissen worden vriendelijk verzocht het gemeen
tebestuur, dienst secretariaat, ongeveer een maand vóór de viering
in te lichten.

VIERING 100-JARIGE

Op 25 februari viert Mw. Wwe. Joséphine Lafonde-Haazen, welke in
het Rusthuis lmmaculata verblijft, haar 100ste verjaardag.
Het gemeentebestuur zal deze 100-jarige op gepaste wijze en in in
tieme kring vieren.

GEVONDEN VOORWERPEN

Volgende voorwerpen werden gevonden, en kunnen door de eige
naars bij de politie van Edegem worden terugbekomen tussen 8.00
en 17.00 uur, of na telefonische afspraak tussen voormelde uren.
polsuurwerk blauwe wijzerplaat
kinderleesbril
groene herenfiets zonder zadel
oranje damesfiets
wit damesuurwerk
bromfiets peugeot 102
zwarte handschoenen met rood
plastiek zak met zuivere damesklederen
blauwe blue jeansjas en kaki jas
valhelm wit met zwart
zwarte brilledoos met kinderbril
blauwe koffer met licht materiaal
rode damesfiets
geel metalen armband 20 cm lang, 2,5 cm breed
blauwe herenfiets
witte herenfiets, met rode verf bijgewerkt
zwarte geldbeugel (reklame van herberg) met geld
rechter handschoen, beige met bruin

7
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VERLOREN VOORWERPEN

Van volgende voorwerpen werd bij de Politie van Edegem het verlies
gemeld:

IK taksbewijs en 2800 fr.
IK LV en 1200 fr.
geldbeugel met 220 fr.
rieten mand met blauwe stof
herenuurwerk Kelton
chequeboekje
inschrijvingsbewijs van Toyota ZN 419
leesbril bruin gevlamd met groen etui
gouden ring met letters S.K.
zwart koffertje met persoonlijke papieren
zilveren armband met ANNICK
inschrijvingsbewijs van Mercedes
zwarte brieventas met 5000 fr.
inschrijvingsbewijs Toyota CGV 112
gele brieventas met 1300 fr.
zwart lederen etui met chequeboek
vervoervergunningen Supertransport
bankkaart Gen. Bankmij
TROUWBOEKJE van Dal M.
gouden dasspeld
nrp!. BCX 515
bankkaart en 5000 fr.
geldbeugel met 2000 fr.
stempelkaart
geldbeugel met 500 fr., sigaretten en lotje 1/10e
inschrijvingsbewijs Jamaha MGZ 845
reispas en bril
rijbewijs, 100 FI., 300 fr. en bankkaart met G.B. cheques
nrpl. AZB 257
nrpl. MGU 807
spaarboekje S 1068
2500 fr.
IK RB en 7000 fr.
zilveren armband met naam en datum 220563
IK RB en 2000 fr.
nrpl. 31 T 80
handschoenen
schouwingskaart Sunbeam 57 RD 9
nrpl. 417 JB
IK RB 3000 fr. en bankkaart Kredietbank

De vinders ervan worden verzocht deze voorwerpen terug te bezor
gen aan de politie voor overhandiging aan de eigenaars.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr 47 - febr. 1977

VERLENGING BUSLIJN 32 VANAF DRIE EIKENSTRAAT
TOT BUIZEGEM (met ingang van 14.2.77)

Het Openbaar Vervoer in Edegem wordt verzekerd door 2 maatschap
pijen: de N.M.B.S. bedient het gedeelte van de gemeente rond de
Mechelsesteenweg, de M.1.V.A. bedient het gedeelte rond de Prins
Boudewijn laan.

Tussen beide gedeelten bestond vroeger geen raakpunt binnen de
gemeente. Stilaan groeide er echter een vraag om een verbinding tot
stand te brengen tussen de residentiële wijk Molenveld en het admi
nistratief centrum of de kern van de gemeente.
Verschillende elementen waren oorzaak dat het niet mogelijk was
een busdienst in te leggen.
De uitbouw van nieuwe wijken, meer bepaald Buizegem en de wijk
ten zuiden van de Drie Eikenstraat, alsmede plannen voor de toe
komstige uitbouw van de Romeinse Put, gaf een heel nieuwe dimensie
aan de vraag voor een verbinding Molenveld en Centrum.
Als eerste stap werd op 22 januari 1976 vanaf de terminus Drie
Eikenstraat de lijn 32 verlengd tot de St. Antoniuskerk met halten aan
de G. Van Laethemlaan en de Kladdenbergstraat.
Thans werd besloten om de bestaande verlenging uit te bouwen tot
een volwaardige verbinding tussen de wijken Molenveld, Centrum en
Buizegem.

De reisweg verloopt als volgt : vanaf de huidige Terminus Elsdonk :
Heen : Drie Eikenstraat - Strijdersstraat - Kontichstraat - Posdijk 

Buizegemlei - St. Goriksplein/Ernest Jouretlaan (terminus).
Terug : Buizegemlei - Posdijk - Kontichstraat - Trooststraat - Doel

veldstraat - Oude-Godstraat - Drie Eikenstraat en verder de
huidige reisweg.

Deze verlenging beantwoordt aan 3 vereisten :
1. de zo lang gevraagde verbinding Molenveld-Centrum blijft ver

zekerd;



2. de nieuwe wijk Buizegem beschikt over een busdienst, die tot in
de kern van de stad gaat en tegelijk nog voor de bewoners een
verbinding biedt naar het gemeentecentrum ;

3. het trajekt is berekend op de toekomst : wanneer de wijk rond de
Romeinse Put voltooid is, kan de reisweg eventueel in geringe
mate aangepast worden.

Volgende halten zijn voorzien :
huidige halten in Drie Eikenstraat/Van Laethemlaan blijven be-
houden;
hetzelfde geldt voor de halten Drie EikenstraaVKladdenbergstraat.

Verder - richting Buizegem :
1. St. Antoniuskerk
2. Kontichstraat 19
3. Kontichstraat, 20 mt. voorbij Kard. Cardijnlaan
4. Buizegemlei 23/25, dit is 20 mt. voorbij kruispunt Elsbos.
5. Terminus St. Goriksplein - Ernest Jouretlaan 27.

Richting Stad :
1. Buizegemlei 26/28
2. Kontichstraat, 20 mt. voorbij kruispunt Leeuwerikenlei
3. Trooststraat 8
4. Drie Eikenstraat, 10 mt. voorbij pand nr. 24 t.t.z. de terminus van

de huidige verlenging.

Hierna volgen de vertrektijden van de verlengde lijn 32 :

WEEKDIENST (vanaf 14.2.77)

Vertrek aan Centraal Station Antwerpen (bussen die tot Buizegem
rijden) : 5.30 -6.15 -6.35 - 6.50 - 7.05 - 7.25 - 7.45-8.15 -8.45 -9.15
9.45 - 10.15- 10.45-11.15-11.45- 12.05 - 12.30 - 12.50 - 13.10 - 13.30
- 13.50- 14.10- 14.30 - 14.50 - 15.10 - 15.30 - 15.50 - 16.10 - 16.30 
16.50 - 17.10 - 17.30 - 17.50 - 18.10 - 18.30 - 18.50
Vertrek te Buizegem :
6.10-6.54- 7.14- 7.28 - 7.48 -8.08 - 8.28- 8.54- 9.20 - 9.50 - 10.20 
10.50- 11.20 - 11.50 - 12.20 - 12.43- 13.18 - 13.43- 14.03 - 14.23 
14.43 - 15.03 - 15.43- 16.03 - 16.23- 16.43 - 17.03 - 17.23 - 17.43 
18.03 - 18.23 - 18.43 - 19.03 - 19.20 - 19.30

ZATERDAGDIENST (vanaf 19.2.77)

Vertrek aan Centraal Station Antwerpen (bussen die tot Buizegem
rijden) : 5.30 - 6.15- 6.45 -7.15-7.45-8.15 -8.45-9.15 -9.45 - 10.15
- 10.45- 11.15-11.45 - 12.12- 12.36 - 13.00 - 13.24 - 13.48- 14.12 
14.36- 15.00 - 15.24 - 15.48- 16.12 - 16.36- 17.00 - 17.24 - 17.48 
18.12 - 18.36

Vertrek te Bulzegem :
6.10-6.50-7.20 - 7.50 - 8.20 - 8.50 - 9.20 - 9.50 - 10.20 - 10.50 - 11.20
- 11.50- 12.20 - 12.52 - 13.16- 13.40 - 14.04- 14.28 - 14.52 - 15.16
15.40- 16.04 - 16.28 - 16.52- 17.16- 17.40 - 18.04- 18.28 - 18.50 - 19.10
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ZONDAGDIENST (vanaf 20.2.77)
Vertrek aan Centraal Station Antwerpen (bussen die tot Buizegem
rijden) : 920 - 10.00 - 10.40 - 11.20 - 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 
14.00- 14.30 - 15.00- 15.30 - 16.00 - 16.30- 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30

Vertrek te Buizegem :
9.55 - 10.35 - 11.15 -11.55 - 12.35 - 13.05 - 13.35 - 14.05 - 14.35 - 15.05
- 15.35 - 16.05 - 16.35 - 17.05 - 17.35 - 18.05 - 18.35 - 19.05

GEMEENTERAADSZITTING VAN 24.1.1977

Volgende beslissingen van het College van Burgemeester en Sche
penen worden bekrachtigd :
- d.d. 13.1.1977, houdende aankoop van een grasmaaimachine

aan de prijs van 150.000 fr.
- d.d. 7.12.1976, houdende toewijzing van de overlagingswerken

op het basketbalterrein Philips de Monteplein
- d.d. 14.12.1976, houdende toewijzing van de wand- en vloerbe

kledingswerken aan het tentoonstellingsgebouw, Strijdersstraat
14, aan de prijs van 164.543 fr.

- d.d. 23.12.1976, houdende toewijzing van de boomaanplantingen
in verschillende straten van de gemeente, aan de prijs van
175.703 fr.

In verband met het oprichten van een collector in het bekken van
de Kleine en Grote Struisbeek te Wilrijk wordt:
- goedkeuring gehecht aan de verrekening nr 5 in min,
t.b.v. 15.882 fr.

- lot 4 burgerlijke bouwkunde -, waarvan de gewijzigde last-
voorwaarden worden goedgekeurd, toegewezen ; het volledige
gemeenteaandeel wordt geraamd op 6.480.000 fr.

Een perceeltje grond hoek E. Pacellilaan/Jachtlaan wordt aange
kocht voor openbaar nut aan de prijs van 18.180 fr.
Vereiste machtiging wordt aangevraagd om de wegbedding in de
verkaveling Aan de Hoeve deel 111 te verwerven voor openbaar
nut door gratis afstand vanwege de eigenaar.

- Als leden van het O.C.M.W. worden verkozen :
De Maeyer Laurens
Baats Marcel
Ceulemans Leo
Dombrecht Robertus
Dr. Raes Henricus
Van den Steen Roger
Van der Aa Lodewijk
Van Put Ludovicus
Wyns Paul
Engelen Karel
Van de Cruys Jozef

P. Gilsonlaan, 31
M. van Coxiestraat, 17
Rombaut Keldermansstraat, 13
Tony Bergmannstraat, 35/1
Ernest Jouretlaan, 14
Ter Voortlaan, 79
Hazeschransstraat, 15
Drie Eikenstraat, 600
Te Nijverdoncklaan, 51
Mechelsesteenweg, 112
R. Girardilaan, 62
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GEMEENTERAADZITTING VAN 3.2.1977

- ontvangsten : 119.573.887
- uitgaven : 119.573.887

overschot: geen

- ontvangsten : 1.607.847
- uitgaven : 1.021.000

overschot: 586.847
- ontvangsten : 24.005.000
- uitgaven : 24.005.000

overschot: geen

- ontvangsten : 53.248.824
- uitgaven : 53.227.184

overschot: 21.640

Verpleegtehuis :

Dienst voor orde :

Buitengewone dienst :

- De begroting 1977 van het O.C.M.W. wordt goedgekeurd op volgen
de totalen:

Gewone dienst :

- ontvangsten : 177.935.373
- uitgaven : 177.577.148

overschot: 358.225

- ontvangsten : 37.196.355
- uitgaven : 37.131.800---

overschot 64.555

- ontvangsten : 34.270.000
- uitgaven : 33.970.000

overschot: 300.000

Dienst voor orde :

Buitengewone dienst :

De gemeentebegroting 1g77 wordt goedgekeurd op volgende
totalen :

Gewone dienst :

De gemeentebelastingen 1977 worden gestemd. Deze zijn onge
wijzigd gebleven t.o.v. de vorige jaren; zo bvb :

- 700 opc. op onroerende voorheffing

- 5h aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting.

De verhaalbelasting op wegenuitrusting wordt vastgesteld voor een
periode van 3 jaar en blijft behouden op 100 %/.
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FIETSERS DENK AAN UW VEILIGHEID 1

Herhaaldelijk is door onze politie vastgesteld, dat vele gebruikers
van de fiets, zich tijdens de uren dat een voertuig verplicht is voor
zien te zijn van de voorgeschreven verlichting, hieraan niet de minste
aandacht geven !
Uit de vaststellingen is gebleken, dat een autovoerder onmogelijk
een niet verlichte fiets kan zien tijdens de duisternis, met daarbij
regen of mist.
De ongevallen veroorzaakt door niet verlichte fietsen, zijn veront
rustend groot in aantal.
Buiten de lichamelijke kwetsuren, met de bijhorende pijn, en soms
blijvende handicap, blijft er nog de verantwoordelijkheid van de oor
zaak van een ongeval.
De beteugeling van de overtreding, te rijden met niet verlichte voer
tuigen, en de boeten hierop voorzien, zijn begrepen in de dertien
zware verkeersovertredingen. De fiets wordt beschouwd als een voer
tuig I
Mogen wij onze fietsgebruikers met deze mededeling bewegen hun
voertuigverlichting, waaronder de fietsen, met meer zorg te omrin
gen, zodat de eigen veiligheid, en dat van anderen (en denk ook
aan de financiële gevolgen) behoed zouden blijven van zware schade.
Ouders help ons uw kinderen beschermen.
Werk mede aan hun veiligheid.
Zorg dat hun fietsen in orde zijn 1

NIEUWE REGLEMENTERING OP DE RIJBEWIJZEN - K.B. van 1.2.1977

In het Staatsblad van 8.2.1977 verscheen de nieuwe wetgeving op de
rijbewijzen. Deze zeer uitgebreide tekst komt in grosso modo neer op
het volgende :
- na 14/2 moet elke kandidaat-autobestuurder een theoretische

en praktische proef afleggen in een officieel examencentrum ;
dan pas kunnen zij bij de gemeentelijke overheid een rijbewijs be
komen;
- de houders van een leervergunning (afgeleverd vóór 14.2.77) krij

gen nog een jaar de tijd om een rijbewijs aan te vragen (zonder
praktisch examen) ;
jongeren die na 14/2 16 jaar worden en een bromfiets van het
type B (tot 40 kmJu.) wensen te besturen moeten vooraf een
theoretisch examen afleggen ;
- voor het besturen van een motor is het rijbewijs A vereist ; dit

wordt afgeleverd na theoretische en praktische proef.
Voor meer specifieke inlichtingen i.v.m. de tekst en zijn toepassings
gebied, kan U terecht bij de gemeentelijke politie, dienst voor het
rijbewijs, Kontichstraat 17, 1e verdieping (tel. 57.03.55).

5



INVOERING VAN DE ZOMERTIJD - K.B. van 28.10.1976

Volgens bovenvermeld Koninklijk Besluit wordt de vervroeging op
de wettelijke tijd, die op zestig minuten is vastgesteld, op honderd
twintig minuten gebracht in de nacht van 2 op 3 april 1977, om 1uur
G.M.T. (2 uur plaatselijke tijd). U gelieve bijgevolg op dat tijdstip
de wijzers van uw uurwerken 1 uur vooruit te draaien.
Zij wordt op zestig minuten teruggebracht in de nacht van 24 op 25
september 1977 om 1 uur G.M.T. (3 uur plaatselijke tijd).

AANGIFTE VAN VERLOREN IDENTITEITSKAARTEN

Personen die hun identiteitskaart hebben verloren, hen ontstolen
werd of vernietigd, moeten dit persoonlijk aangeven op het Bureel
van Bevolking, Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, voorzien van
twee recente pasfoto's en documenten die hun identiteit kunnen sta
ven (o.a. trouwboekje - identiteitskaart echtgeno(o)t(e) - reispas -
spaarboekjes, enz.).
Na een verklaring te hebben ingevuld kunnen zij zich daarmede naar
het politiebureel begeven voor de nodige politionele vaststelling.
Onmiddellijk daarna kunnen zij hun nieuwe identiteitskaart bekomen
op de bevolkingsdienst, Administratief Centrum, gelijkvloers.

GEMEENTELIJK INSTRUCTIEZWEMBAD

Openingsuren :
Het gemeentelijk instructiezwembad is voor het publiek toegankelijk :

1. Tijdens de schoolperiode :
dinsdag : 17.00 u. - 20.00 u.
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:
zondag:

13.30 u. - 20.00 u.
19.00 u. - 20.00 u.
16.15 u. - 20.00 u.
9.00 u. - 12.30 u. / 13.30 u. - 17.00 u.
9.00 u. - 13.00 u.

2. Gedurende de verlofperiode :
Dagelijks : 9.00 u. - 20.00 u.
zaterdag: 9.00 u. - 17.00 u.
zondag : 9.00 u. - 13.00 u.

Zwemlessen :
Uitsluitend tijdens de schoolperiode :

maandag : 17.00 u. - 20.00 u.
donderdag: 17.00 u. - 19.00 u.

Voor meer inlichtingen kunt U terecht ofwel in het zwembad aan de
kassa ofwel telefonisch via het nummer 57.03.54. Men zal U bereid
willig van dienst zijn.
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GEVONDEN VOORWERPEN

Volgende voorwerpen werden gevonden, en kunnen door de eige
naars bij de politie van Edegem worden terugbekomen tussen 8.00 en
17.00 u., of na telefonische afspraak tussen voormelde uren.

kinderfiets, groene kleur.

VERLOREN VOORWERPEN

Van volgende voorwerpen werd bij de politie van Edegem het verlies
gemeld:

zakuurwerk Rodania
- damesuurwerk Pontiac.
De vinders ervan worden verzocht deze voorwerpen terug te bezorgen
aan de politie voor overhandiging aan de eigenaars.
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EDEGEM

lnlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr. 48 - Mei 1977

ONTWERP GEWESTPLAN ANTWERPEN
Openbaar onderzoek van 23 maart tot 20 juni 1977

De wet op de ruimtelijke ordening en stedebouw verplicht het houden
van een openbaar onderzoek, alvorens een ontwerp gewestplan vast
gelegd wordt door de Koning.
Iedereen kan dit ontwerp gewestplan bekijken op de gemeentelijke
Technische Dienst, Kontichstraat 17, 2e verdieping, alle werkdagen
van 9 tot 12.00 u., en op de 1e en 3e zaterdag van de maand tussen
voormelde uren; tevens alle werkdagen tussen 9 en 12.00 u. op vol
gende plaatsen :
- Provinciebestuur Antwerpen, Kon. Elisabethlei 22-24, 2000 Antwer

pen
of

- Bestuur van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, Britselei 15, 2000
Antwerpen.

Iedereen heeft tot 20 juni de tijd om zijn persoonlijke bezwaren op
dit gewestplan schriftelijk in te sturen bij de heer Gouverneur der
Provincie (zelfde adres als Provinciebestuur). Het is aan te raden om
de eventuele bezwaren aan te duiden op een bijgevoegd plan (kadas
erplan + stratenplannetje van de gemeente).
De gemeentebesturen van het gewest, alsook de Bestendige Depu
tatie van de Provinciale Raad, moeten na het afsluiten van dit open
baar onderzoek en binnen de 60 dagen hun advies i.v.m. het gewest
plan op hun beurt mededelen aan de heer Gouverneur.
Alle bezwaren en adviezen worden dan uiteindelijk doorgestuurd naar
de Regionale Kommissie van Advies voor Ruimtelijke Ordening, die
op haar beurt haar advies geeft over het ontwerp gewestplan, en
dit ten laatste 90 dagen nadat ze het dossier ontvangen heeft.
De hele bundel wordt dan door de Voorzitter van de Kommissie,
de heer Gouverneur, doorgestuurd naar het Ministerie van Openbare
Werken, Hoofdbestuur Ruimtelijke Ordening en Stedebouw. Wanneer
dit Ministerie het advies van de Regionale Kommissie niet volgt, moet



ze de redenen daarvan aangeven in het Koninklijk Besluit dat het
gewestplan vastlegt.
Door de heer Gouverneur wordt dan dit bij Koninklijk Besluit goed
gekeurde gewestplan naar alle gemeenten van het gewest gestuurd,
waar het plan door iedereen kan ingezien worden.
Onze gemeenteraad heeft op 11 maart 1971 een aantal wensen
overgemaakt bij het voorontwerp. Deze punten zijn allemaal, op één
na, positief verwerkt in het huidig ontwerp.
Het betreft een aantal gronden, die voorheen als verkavelingszone
voorzien waren, en waarvoor wij verzochten de bestemming te wijzi
gen in groenzone en recreatiegebied.
Vermits er sindsdien, buiten de vastgelegde woonzone, geen enkele
nieuwe verkaveling is voorzien of uitgebreid, hopen wij bij een ge
beurlijke goedkeuring van het gewestplan voor lange tijd de leefbaar
heid van onze gemeente te hebben veilig gesteld.
De gemeenteraad zal, in de voor haar voorziene 60 dagen na 20 juni,
de nog resterende details bespreken, om zekere bestaande woon
kernen te behouden.
Wij hopen U met deze informatie te hebben geholpen bij het benade
ren van het gewestplan. Onze diensten zullen U graag informatie
bezorgen wanneer U het op de aangeduide tijdstippen komt inkijken.
Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt U tevens zeer
hartelijk uit op een INFORMATIEVERGADERING betreffende het Ge
westplan op woensdag 25 mei te 20 uur In de zaal Elzenhof, Kerk
plein, Edegem.

GEMEENTEBEGROTING 1977
Begin februari van dit jaar werd de eerste begroting van de legis
latuur 1977-1982 in de gemeenteraad besproken en goedgekeurd.
1977 is het elfde achtereenvolgende Jaar met een sluitende begroting
zonder belastingsverhoglng.
A.- Analyse van de UITGAVEN kan ons een beeld geven van de
politieke lijn welke in de begroting vervat ligt :
1. In het licht van de tewerkstellingspolitiek van de overheid werden

de inschrijvingen voor tewerkgestelde werklozen maximaal op
genomen.

2. Voor de veillgheld van onze inwoners, voorziet de begroting
- een DRAAGBARE POMP voor de brandweer met het oog op

haar uitbreiding,
- een modern RADIOCOMMUNICATIESYSTEEM voor de PO

LITIE,
- de aankoop van NIEUWE VERKEERSSIGNALISATIEBORDEN

volgens de nieuwe wegcode.
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3. De administratie ziet haar gegevensbank versterkt door een
telexverbinding met het rijksregister.

4. Om de bevolking nauwer te betrekken bij het beleid, zal nog meer
aandacht besteed worden aan het Informatieblad en haar zuster
uitgave de Cultuurinfo Edegem. De adviesraden op hun beurt
worden steviger gesubsidieerd.

5. In de sector Onderwijs krijgt de Muziekacademie een voorname
plaats toebedeeld. Onder impuls van een stijgend aantal leer
lingen en het leeerlingental van de instrumentcursussen dient het
aantal lesuren en klassen te worden uitgebreid.

6. De Sport komt eveneens op de voorgrond dank zij de voorziene
inhuldiging van de sporthal, welke einde dit jaar in gebruik zal
komen.

7. Kunst zal vanaf 1977 in Edegem een sterkere uitstraling kunnen
genieten als gevolg van de openstelling van een speciaal inge
richt tentoonstellingsgebouw cc Huize Hellemans ».

8. Vanuit ontspanningsoogpunt zullen vanaf dit jaar eveneens
nieuwe perspectieven worden geopend met de terbeschikking
stelling van twee nieuwe ontspanningslokalen in Buizegem.
Anderzijds zijn de besprekingen inzake Fort V reeds gevorderd
om het bestuur toe te laten concretere plannen voor dit jaar uit
te werken.
Een aanvang zal ook in 1977 kunnen genomen worden met de
aanleg van de recreatieve zone in de Jan Verbertlel. -

9. Ons cultuurpatrimonium in de gehele context niet vergeten. De
waardevolle Sint-Antoniuskerk wordt speciaal verzekerd, na her
stelling en verfraaiing van haar bezit.

10. Ook in de Sociale Sector blaast vernieuwing.
Zo noteren wij de inschrijving van een kinderopvangdienst in
gaande september 1977.

11. Meer in het bijzonder krijgt ook de vernieuwde C.O.O., vanaf
april O.C.M.W. (Openbaar centrum voor maatschappelijk wel
zijn), speciale aandacht.
Terwijl het Rustoord 98 bedden telt en het verpleegtehuis 72
zieken kan herbergen, worden reeds plannen naar voor gebracht
voor een nieuwe vleugel met een bijkomende capaciteit van 30
bedden. Dat ook deze investering haar weerslag kent op de
begroting, hoeft geen betoog.
In het kader van de Gezlns- en bejaardenhulp streeft men naar
een verdubbeling van het aantal prestatieuren (1977 gaat van
22.000 uren naar 37.000 uren).
Ook kent het project warme maaltijden een onverhoopt succes,
zodat dit uitgroeit van 11.600 maaltijden in 1975 naar 21.800
maaltijden in 1987.
Tenslotte wordt ook druk gesleuteld aan het personeelskader
om voor de toekomst nog beter dienst te kunnen verlenen aan
de bevolking.

3



12. Edegem wil nog mllieuvriendelljker voorkomen. De begroting
voorziet hiervoor tal van posten voor groenonderhoud, aankoop
bloemschalen en rustbanken.

13. Niet in het minste werd ook voor milieuzorg gewerkt. Onze ge
meente zal ijverig meewerken aan de opbouw van pomp- en
zuiveringsstations op de Struisbeek en de Edegemse beek.

Globaal gesproken stijgen de uitgaven van het dienstjaar 1977 met
16,1% in vergelijking met de begroting 1976.

uitgaven 1976:
uitgaven 1977 :
stijging

152.644.763 BF
177.296.373 BF

+ 24.651.610 BF
in deze cijfers zijn enkel nog maar de gekende en zeker vastgelegde
uitgaven begrepen.
Gezien de begroting dient te worden opgemaakt op jaarbasis, bevatten
deze uitgaven géén bedragen van toekomstige Investeringen of ge
plande exploitatiekosten nà 1977.

De meeruitgave van 1977 t.0.v. 1976 (424.652.000 BF) behelst dus
voor het merendeel de normale verhoging van de uitgaven zoals zij
jaarlijks weerkeren.

B. - De financiering van de hiervoor genoemde uitgaven wordt
weergegeven door de ONTVANGSTENSTROOM.
1. De eerste ontvangsten die in aanmerking komen zijn de belas

tingen.
Edegem kent slechts zeer weinig belastingsreglementen. Buiten
de eigendomsbelasting (opcentiemen op de onroerende voor
heffing) en de inkomstenbelasting (personenbelasting) brengen
alle andere belastingsheffingen tesamen amper 11% op van alle
belastingen.

Gezien deze laatste niet altijd praktisch hanteerbaar zijn en weinig
rendement brengen wordt er in dit artikel niet verder op ingegaan.

1a. Op de eerste plaats komt de personenbelasting (maximum voet
6%).
Edegem heft slechts 5%, daar waar praktisch alle gemeenten
het maximum tarief van 6% benutten.
In een enquête bij 22 omliggende gemeenten, zijn wij de enige
gemeente die nog deze lage voet van 5% heffen.

1b. De enigst werkelijk hanteerbare belasting die elke gemeente
nog heeft is de eigendomsbelasting, uitgedrukt in de gemeente
lijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.
De belasting is praktisch een vuistregel en een maatstaf van de
duurte van een gemeente.
Bijgaande tabel geeft ons een beeld van de verdeling der ge
meenten naargelang het aantal opcentiemen dat zij heffen (1):

(1) Bron : Jaarverslag 1976, Gemeentekrediet van België.

4



ZDa
s
IIID

GEPENTELijKE OPCENTIEMEN OP DE
ONROERENYDE VOORHEFFIYG I 197

9"p ·4 net- tso o «et «ria nih de middelde gerente
revinlt

0

7 9

123

M1

3€
73

1100
100 I 30 I 500 I 70o 1 920 l 4«oe ] t3oo l 15o I 47oo I 4300

200 400 600 800 1000 t20o 1+400 160 1800 1000
CAT. + OPCENTIEMEN A 0NOA, vOOHFIN&

Noteren wij dat gemeenten met een tekort minstens 1500 opcentiemen moeten heffen.
Edegem past slechts 700 opcentiemen toe.
Wat betekent dit ?
Een gemeente in België hief In 1976 gemiddeld 1296 zegge 1300 opcentiemen.
Voor de 22 omliggende gemeenten was het gemiddelde 1255 opcentiemen voor 1976.
Edegem zit met 700 opcentiemen bij de 3% goedkoopste gemeenten met een
belastingvoet die gemiddeld normaal was in 1967.
Uit de grafiek lezen we ook dat praktisch 70% der gemeenten in 1976 een belasting
hieven tussen 1000 opcentiemen en 1500 opcentiemen.
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Wij mogen veronderstellen dat met de fusies der gemeenten, de
graad van belastingsheffing gevoelig zal verhogen, of m.a.w.
zelfs bij verdubbeling van het aantal opcentiemen voor het Jaar
1977 en volgende, zou Edegem nog steeds een normale aan
vaardbare belasting heffen, die In lengte van Jaren steeds de
zelfde kan blijven, terwijl andere gemeenten In de naaste toe
komst wederom zullen moeten verhogen.
Veel van een mogelijke belastingsaanpassing zal afhangen van
de betoelaging uit het Gemeentefonds.

2. Betoelaging uit het Gemeentefonds

Met ingang van het begrotingsjaar 1977, werd het gemeentefonds
geregionaliseerd, en wordt de betoelaging der betrokken ge
meenten op een andere wijze berekend.
Voor een residentiële gemeente zoals Edegem ( géén industrie,
weinig handel) valt de nieuwe verdeelsleutel hoogst nadelig uit.

Ze mag voor 1977 maar slechts het bedrag ingeschreven worden
van werkelijke ontvangsten, van het Gemeentefonds in 1976.

Dat wij zulks niet zonder meer zullen aanvaarden lijdt geen twijfel.

Inmiddels grijpen dan ook onderzoeken plaats en wordt infor
matie ingewonnen hoe wij op de meest gunstige wijze, maximale
overheidssteun kunnen genieten, en in samenhang met onze
belastingen het optimale financieringspatroon kunnen uitstip
pelen in het belang van onze bevolking.

Globaal stijgen onze inkomsten voor het jaar 1977 met +11,7%

van
naar

stijging

121.612.814 BF in 1976
135.878.459 BF in 1977

4 14.265.645 BF

In vergelijking met de normale uitgaven, stijgen onze inkomsten dus
veel trager (24.651.610 BF 14.265.645 BF = 10.385.965 BF) zodat
wij jaarlijks inderdaad circa 10 miljoen meer uit onze reserves moeten
putten.

Anderzijds ligt het verwachte inkomstenniveau lager dan het begrote
uitgavenniveau.

normale ontvangsten 1977
normale uitgaven 1977

verschil

135.878.459 BF
177.296.373 BF

41.417.914 BF

Voor dekking van dit verschil zullen wij onze RESERVES aanspreken.
Het batig saldo dat van de vorige jaren (1976 en vroeger) is over
gehouden wordt geraamd 0p 41.776.139 BF.

• Dank zij deze reserves kunnen wij onze belastingen laag houden
en toch onze sterk stijgende uitgaven financieren.
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C. - PLANNING
Wanneer wij beseffen dat :
1. de hiervoor geciteerde uitgaven sterker stijgen dan de voorziene

inkomsten,
2. de begrote uitgaven ongeveer 40 miljoen hoger liggen dan de

begrote ontvangsten voor het jaar 1977,
3. een gehele reeks van infrastructurele uitgaven nog niet begrepen

zijn in deze cijfers (sporthal, Fort V, cultureel centrum, recreatie
zones Buizegem...),

4. de toekomstige inkomsten onder de vorm van belastingen en be
toelaging slechts op hetzelfde peil kunnen gehandhaafd worden
dank zij de systematische inschakeling van beperkte reserves,

dan begrijpt U ook, dat een goede financiële politiek voor Edegem,
met zo weinig mogelijk belastingen, bij een optimaal bestedingspa
troon en de gewenste infrastructuur, slechts kan gewaarborgd worden
door een degelijke planning.
Het weze voor onze inwoners een garantie dat, bij het begin van
deze legislatuur 1977-1982, het nieuwe gekozen college, zich reeds
over de programmatie van de komende tien jaar gebogen heeft.

R. RUMES
Schepen voor Financiën en Planning

GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 MAART 1977

De gemeenteraadsbeslissing d.d. 12.2.76 houdende politieveror
dening op de gemeentelijke visvijver, wordt herzien (zo wordt het
verboden gevangen vis mee te nemen, en de wijze van vissen
strenger gereglementeerd).
Een retributiereglement wordt vastgesteld. De prijzen van de vis
verloven bedragen:
- individuele vergunningen :
a) personen tot 60 jaar: 500 fr.
b) personen boven 60 jaar : 250 fr.
visvergunningen erkende clubs :
de clubs betalen 100 fr. per aangesloten lid + 50 fr. per lid
dat een vergunning wenst om te vissen op het gemeentelijk
viswater.

-- de clubs betalen tevens voor het inrichten van wedstrijden :
5000 fr. : bij gebruik ganse vijver
2500 fr.: bij gebruik halve vijver
1250 fr. : bij gebruik een vierde vijver.

Het besluit van de Burgemeester d.d. 12.2.77, houdende samen
scholingsverbod in de straten gelegen in de omgeving van de Jan
Verbertlei, wordt bekrachtigd.
Een aanvullend verkeersreglement wordt vastgesteld voor het
kruispunt Boniverlei/Hagedoornlei en tevens voor de straten waar
in het verkeer wordt bemoeilijkt door de verlengde busdienst 32
naar Buizegem.
De elektro-mechanische uitrusting voor het op te richten pomp
en zuiveringsstation in het bekken van de Edegemse Beek te
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Kontich wordt toegewezen aan de prijs van 40.637.034 fr. Beroep
wordt gedaan op de toelagen t.b.v. 100%, verleend door het
Ministerie van Volksgezondheid en Gezin en het Provinciebestuur.
Een perceeltje voorgrond in de Mgr Cardijnlaan wordt uit de hand
verkocht aan de prijs van 106.080 fr.
- Goedkeuring wordt gehecht aan de offerte van de A.W.W. t.b.v.

124.674 fr. en van I.G.A.O. t.b.v. 328.155 fr., voor aansluiting van
de gemeentelijke sporthal respectievelijk op de water- en gas
distributieleiding.
De gewijzigde herzieningscoëfficiënten voor lot 111 van de gemeen
telijke sporthal (klank- en elektrische installatie) worden goedge
keurd.
Volgende zaken worden aangekocht :
- 500 verzinkte vuilnisemmers aan de prijs van 153.400 fr.,
- een camionette Fiat 238 Fourgon, t.b.v. 157.447 fr, voor de dienst

wegenwerken,
-- bureelmeubelen t.b.v. 332.623 fr.,
- een wegmarkerings- of verfspuitmachine aan de prijs van 141.482
frank,

- een hogedruk-heetwaterreiniger, voor het reinigen van het ge
meentelijk wagenpark, aan de prijs van 93.810 fr.

BEPLANTINGEN, GROENE BERMEN
Zoals U hebt kunnen opmerken zijn de laanbomen in onze wijken
deze lente grondig, en volgens specialisten, vakkundig gesnoeid.
Dat zal voor de uitgroei en vorm van deze bomen in de komende
jaren van belang zijn.
Wanneer binnen enkele weken alle bomen getooid zijn met hun
bladeren, zijn de snoeigedeelten niet meer te zien.
Ook de afgestorven bomen zijn vervangen, en in enkele straten heb
ben wij nieuwe aanplantingen bijgevoegd.
Het grasmaaien heeft een aanvang genomen, en met onze uitgebreide
hoveniersploeg en de nieuwe maaimachines, hopen wij onze grote
oppervlakte groen beter te kunnen onderhouden dan voorheen.
Wie in deze lentetijd rondwandelt in onze woonwijken, zal zich zeker
niet moeten beklagen dat het groen te weinig aanwezig is in onze ge
meente. Het groot aantal struiken en bomen heeft voor gevolg dat de
aanwezigheid van vele vogelsoorten in groot aantal heeft toegenomen
de laatste jaren.
Onze jarenlange politiek van aanplanten van duizenden struiken en
bomen, begint werkelijk vruchten af te werpen.
De aanwezigheid van nog enkele grote groenruimten (ongeveer 150
Ha) in het centrum van de gemeente draagt er eveneens toe bij om de
nodige biotopen te leveren voor een uitgebreide gevleugelde popu
latie.
Vermits het ook de wens van de gemeenteraad is geweest om in het
gewestplan Antwerpen deze natuurgebieden te behouden, kan, indien
het definitief vastgelegd wordt, in lengte van jaren een gezond leef
milieu gewaarborgd worden.
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GEMEENTELIJKE SPORTHAL
Op maandag 14 maart werd op het dak van de gemeentelijke sporthal
de meiboom aangebracht.
Dit gebeuren werd met een korte receptie op sympathieke wijze ge
vierd samen met het personeel van de bouwwerf.
Zoals U hebt kunnen vaststellen zijn de oprichtingswerken bijzonder
snel verlopen, en alles laat verhopen dat de verdere afwerking in
hetzelfde tempo zal geschieden.
Voor alle geïnteresseerden en sportclubs geven we hierna een over
zicht van de in de sporthal voorziene terreinen en lokalen, zodat U
zich een idee kunt vormen van de capaciteit en de mogelijkheden van
dit sportcomplex, dat beslist een belangrijke bijdrage zal leveren in de
uitbouw van het sportieve leven te Edegem.

- afmetingen totaal speelterrein : 48 x 32,60 m.
- basketbal: 1 centraal gelegen terrein van 28 x15m.

2 naastgelegen terreinen
- tennis: 1 centraal gelegen plein van 23,77 x10,97 m.

3 andere terreinen
-- volleybal: 1 centraal gelegen terrein

3 andere
- Voor de beoefening van handbal, mini-voetbal en micro-

korfbal is één terrein voorzien van 20 x 40 m.
- schietstand voor de boogschutters en/of kegelbaan : 48 x
- dojo (leslokaal voor judo) : 14x 12,95 m. 5 m.
- 2 kleine zaaltjes van 19,80 x11,45 m.
- groot cafetaria, voldoende kleedkamers met aangepaste sani
taire voorzieningen.

Samengevat : een modern complex dat zeker aan de sportnoden van
een gemeente met 28.000 inwoners moet kunnen beantwoorden !

GEMEENTELIJK INSTRUCTIEZWEMBAD « FRANK JESPERS »

Ons Edegems instructiebad bestaat reeds vijf jaar.
In die periode leerden er duizenden schoolkinderen en ongeveer dui
zend andere personen zwemmen. Meer dan 200.000 bezoekers ! En
toch zijn er nog Edegemnaars die dit zwembad niet blijken te kennen ;
anderen zouden de weg terug moeten leren vinden.
Daarom zal het gemeentebestuur een anonieme opiniepeiling daar
over doen. Meer hierover in een volgend nummer van ons informatie
blad.
Op de vijfde verjaardag werd de eerst binnengekomen zwemmer, de
heer Denis Courboin en zijn dochtertje Nadia, wonend in de Florent
Geversstraat, door dhr. R. Cauberghe, Schepen van de Sport en
Jeugd, in opdracht van het Schepencollege, in alle eenvoud geluk
gewenst, en als aandenken kregen zij een glasraampje met Edegems
schild. Aan de andere zwemmers werden de banden en ander spel
materiaal gratis ter beschikking gesteld, tot groot genoegen van de
aanwezige kinderen.
Terloops opgemerkt : Nadia Courboin, die regelmatig met haar klas
het zwembad bezoekt, komt nu ook al geruime tijd 's zondags met
haar vader, omdat ze van de waterpret is gaan houden.
Vaders en moeders, wanneer zien we U en uw kinderen ? I
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Openingsuren :
1. Tijdens de schoolperiode :

dinsdag : 17u00 - 20u00
woensdag: 13u30 - 20u00
donderdag: 19u00 -- 20u00
vrijdag : 16u15- 20u00
zaterdag: 9u00 - 12u30 / 13u30- 17u00
zondag: 9u00 - 13u00

2. Tijdens de verlofperiode :
dagelijks : 9u00 - 20u00
zaterdag : 9u00- 17u00
zondag: 9u00 - 13u00

Zwemlessen :
Uitsluitend tijdens de schoolperiode :

maandag : 17u00- 20u00
donderdag : 17u00 - 19u00

Inlichtingen : tel. 57 03 54.

OPENBARE BIBLIOTHEKEN

Tljl
Kerkplein
EIsdonk

Gegevens over 1976, evolutie van uitleningen en openingsuren:
O.L.V. Onbevl.
Ontvangen
Hovestraat 70 Drie Elkenstr. 63

Boeken fiction 9969 7371 3610
non fiction 11916 5252 573
jeugd+ kinderen 6538 2921 1485--- --- --
totaal 28423 15544 5668

w.o. Nederlandst. 26671 14977 5190
andere talen 1752 567 478

lezers mannelijk 279 108 140
vrouwelijk 438 56 145
jeugd+ kinderen 673 354 276

--- --- --
1390 518 561

uitleningen 1974 49607 17561 12023
1975 46370 17125 12545
1976 47779 17645 12422

Openingsuren : ma - wo- do; dien do ma en wo
14-16u 18u30 -- 20u30 18- 20u

za: 15-17u
z0: 10- 12u

Gemeentelijke subsidies: begroting 1975 127.675 fr.
1976 160.000 fr.
1977 190.000 fr.

(t.t.z. per inwoner 7,5 fr.)
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EDEGEMSE CONCERTEN
Op vrijdag 27 mei treedt in het kader van de « Edegemse Concerten »,
het Koninklijk Mannenkoor van Eupen op, onder leiding van Professor
Hubert Schoonbroodt.
De toegangskaarten kosten 80 fr. terwijl er halve prijs verleend wordt
aan de houders van de Plus 3 Pas.
Kaarten zijn te bekomen bij :
- tijdens bureeluren : Mr. Vanlaere, gemeentesecretariaat

tel. 57.01.18 - toestel 403
Konichstraat 19, Edegem

-- na de bureel uren : Mr. Vleminckx, Meester Richard Goossens
straat 17, Edegem - tel. 57.48.01.

Het concert gaat door in de St. Antoniuskerk, om 20.30 u.

KINDEROPVANGDIENST
Op 30 maart 1977 werd de 2de cyclus van de cursus voor onthaal
gezinnen beëindigd. Besloten werd in oktober 1977 een 3de cyclus
te starten met o.a. volgende onderwerpen : relatie tussen ouders en
onthaalgezinnen, seksualiteitsbeleving bij kleine kinderen, ontwik
keling van het kind, enz.
Als in de gemeenteraad de oprichting en de werking van de kinder
opvangdienst goedgekeurd is, kunnen wij vanaf september 1977 effek
tief beginnen. De kinderopvangdienst werkt op basis van een groep
onthaalmoeders, die gedurende een aantal uren per dag instaan voor
de opvang van kinderen van O tot 3 jaar, en staat onder toezicht van
het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn.
De onthaalmoeders moeten tenvolle 21 jaar en maximum 65 jaar zijn.
Zij moeten alle voorschriften van het N.W.K. en van de dienst naleven
en de vormingsbijeenkomsten regelmatig bijwonen. Zij zullen door de
dienst vergoed en verzekerd worden.
De ouders van geplaatste kinderen moeten een bijdrage a rato van
hun inkomen aan de dienst betalen en erin toestemmen dat het kind
regelmatig op de raadplegingen van het N.W.K. wordt aangeboden.
De maatschappelijk assistente van de dienst zal in samenspraak met
de ouders zorgen voor de plaatsing van de kinderen.
Alle belangstellenden, zowel kandidaat-onthaalmoeders als ouders die
hun kindje wensen te plaatsen, kunnen kontakt opnemen met :
Dienst Bevolking, A. De Roeck, Administratief Gebouw, Kontichstraat,
Edegem (tel. 57 08 35, post 302).
Diegenen die wensen aan te sluiten bij de kinderopvangdienst, kunnen
onderstaande strook terugsturen naar Mevr. L. Aerts-Lietaer, Schepen
van sociale zaken, gezin en onderwijs, verantwoordelijke voor de kin
deropvangdienst (zelfde adres als hoger).

INSCHRIJVINGSSTROOK KJNDEROPVANGSTDIENST EDEGEM

Ondergetekende, ,

wonende te Edegem:..............................----......................straat, nr.........---.+
() wenst toe te treden als onthaalmoeder.
(") wenst zijn/haar kindje(s) te plaatsen.
() schrappen wat niet past. Edegemn, ........---·------......---------------------

(handtekening) : .
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GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM
De Burgemeester en de Schepenen hebben onderstaande feestelingen
bezocht, gelukwensen van Zijne Majesteit de Koning en de Gemeente
raad overgemaakt en hen een gemeentelijk geschenk overhandigd.
50 JAAR HUWELIJK
1. Verlinde Omer-Reynaert Suzanne

Strijdersstraat 30 11.2.1927
2. Van Landeghem Renatus-Mariën Maria

Herfstlei 6 15.2.1927
3. Van Laeken Petrus-Van Laeken Joanna

Aartselaarstraat 1 23.2.1927
4. Adriaens Victor-Vander Heyden Maria

Drie Eikenstraat 274 26.3.1927
5. Hellemans Petrus-Vloeberghs Ludovica

Lentelei 55 28.2.1927
Familieleden van jubilarissen worden verzocht het gemeentebestuur,
dienst secretariaat, ongeveer één maand vóór de viering in te lichten.

GEVONDEN VOORWERPEN
Volgende voorwerpen werden gevonden en kunnen door de eigenaars,
via de politie van Edegem, worden terugbekomen tussen 8u en 17u,
of na telefonische afspraak tussen voormelde uren.
- geel metalen armband - damesfiets - yale sleutel
- herenfiets (2) - uurwerk (2) - armband
- geldbeugel - rieten mandje - blauw zakje
- handschoen - stuk tapisplein - vest
- sleutel - damesuurwerk - kindergeldbeugel
- boekentas - sleutel - sleutelbos (2)

VERLOREN VOORWERPEN
Van volgende voorwerpen werd bij de Politie van Edegem het verlies
gemeld:
-- rood lederen portefeuille
- handschoenen
-- zwart lederen brieventas
-- lederen brieventas
- damesuurwerk Pontiac
- zakuurwerk Rodania
-- zwart lederen boekentas

met boeken
- chequeboek
- polsuurwerk Ata
- groene map
-- brieventas met inhoud
- gouden ring met solitair
- damesuurwerk Pontiac 10606,

ovale kast
De vinders ervan worden vriendelijk verzocht deze voorwerpen terug
te bezorgen aan de Politie van Edegem, voor overhandiging aan de
eigenaars.
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-- trouwboekje
- nummerplaat i417JB
- bankkaart Raffeisenkas
-- bruine brieventas met inhoud
- chequeboek
- nummerplaat moto MGN 480
- inschrijvingsboekje Nsu Prinz
- boordbescheiden BMW
- controlekaart Ford
- Inschrijvingsbewijs Plymouth
- bankkaart Generale Bank
-- inschrijvingsboekje 29852
- inschrijvingsbewijs L9899
- inschrijvingsboekje 1D213



EDEGEM

Inlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr. 49 - Juli 1977

VERWERVING VAN FORT V TE EDEGEM
Eindelijk is het zover! Op 30 juni 1977 hebben wij onze Gemeenteraad
voorgesteld het gebied van het Fort V, groot 35 Ha of 350.000 m2, aan
te kopen. De koopsom bedraagt 23,4 miljoen, te betalen over 9 jaar,
of 2,6 miljoen per jaar.
Deze aankoop wordt bovendien medegefinancierd door de Provin
ciale Overheid, die ook nog elk jaar een bepaalde som inbrengt om
de toegankelijkheid en de inrichting van het fort te verbeteren.
Deze goede gemeenteraadsbeslissing is nu voor goedkeuring aan
de heer Gouverneur doorgestuurd ; na de goedkeuring kan het koop
kontrakt ondertekend worden.
Deze eindfase is de bekroning van een jarenlange geduldige diploma
tieke aktie die door het College van Burgemeester en Schepenen
van Edegem als eerste werd ingezet. Velen herinneren zich ongetwij
feld de T.V.-interviews in 1971, waarin de waarnemend Burgemeester
en de Gemeentesecretaris de forten hebben voorgesteld als natuur
reservaten, en een gordel van groene parken rond de Stad Antwerpen.
De andere fortgemeenten hebben met ons samengewerkt om de
overheidsinstanties te bewegen tot het bewaren van deze uitzonder
lijke natuurgebieden. Vanaf 1971 hebben deze gemeentebesturen al
de overheidsinstanties bij de regering en bij het provinciebestuur
benaderd, om het nodige begrip op te wekken voor het behoud van
de forten.
De eerste waardeschattingen waren voor Edegem ontmoedigend.
76 Miljoen ! Dit was niet te doen voor onze gemeente. Met behulp van
de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad, waarin Gedepu
teerden Petrus Thys en Edward Cassiers, samen met hun collega's
grote verdiensten hebben gehad, is de hogergenoemde voordelige
financiële regeling uit de bus gekomen.
Met de genomen gemeenteraadsbeslissing tot aankoop, en het zo
spoedig mogelijk ondertekenen van het kontrakt, zijn echter alle zor
gen nog niet van de baan. Nu begint het werk van het toegankelijk
maken, de veiligheidswerken, de natuurbescherming van planten,
dieren en vogels, het vermijden van vandalenstreken na de openstel-



ling, de maatregelen die moeten genomen worden tot bewaking en
toezicht. Ook dat zal geld en zorgen vragen.
Het is onze vaste wil om rustig maar zeker de gebruikstoestand van
dit mooie gebied te bevorderen, en er met onze bescheiden middelen
een prachtig recreatie- en parkgebied van te maken.
Wij zijn er van overtuigd dat iedere burger en jonge milieubewuste
natuurvriend ons zal willen bijstaan in dit positieve werk.
Tot slot willen wij een groot woord van dank richten aan de heer
Eerste Minister Leo Tindemans en zijn medewerkers, die in de lange
en moeizame onderhandelingen, de verwachtingen der gemeenten
hebben opgevangen en uiteindelijk waargemaakt.
Laat ons nu tonen dat, wanneer in de lente van 1978 een gedeelte van
ons Fort V wordt ontsloten, wij dit prachtig gebied kunnen waarderen I

AFWERKING OUDE GODSTRAAT

Op maandag 11 juli werd het verkeer toegelaten tot de vernieuwde
Oude Godstraat. De heraanleg van deze belangrijke verbindingsweg
werd binnen het jaar beëindigd. Het was geen gemakkelijke aanleg :
de vele nutsleidingen die moesten verlegd of vernieuwd worden, de
soms slechte ondergrond die moest bijgewerkt worden, en het plaat
selijk verkeer dat grote hinder heeft moeten ondergaan.
Aanplantingen moeten nog gebeuren in de uitsprongen, en sommige
aanduidingen moeten aangebracht worden op het wegdek.
Het reeds bereikte resultaat, samen met de efficiënte verlichting, zijn
de moeite waard. Hiermede kan de lijnautobus weer op haar ver
trouwde trajekt gaan rijden, zodat de oude goede gewoonten worden
hersteld.
Tot slot willen wij ernstig wijzen op het gebod van snelheidsbeperking
tot maximum 60 km./u. De veiligheid van de autogebruikers en de
bewoners moet gerespekteerd worden. Laat ons al zeker beginnen als
burgers van Edegem met ons te houden aan de nieuwe verkeersregle
mentering die, tegelijkertijd met de opening van de Oude Godstraat,
wordt ingevoerd voor de P. Pletinckxstraat en de Patronaatstraat.
Wij danken U voor uw medewerking.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JUNI 1977

Deze zitting werd bijeengeroepen door 9 raadsleden met als enig
agendapunt : openbare bespreking van het Gewestplan waaronder
Edegem ressorteert.
Bij de aanvang van de zitting waren buiten de Burgemeester slechts
7 raadsleden aanwezig.
Daar niet de meerderheid van de zittinghebbende leden aanwezig
was, werd de zitting onmiddellijk door de heer Burgemeester ge
sloten.
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GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 MEI 1977

De Raad hechtte tijdens deze vergadering zijn goedkeuring aan
volgende dossiers :
- Ontwerp tot het uitvoeren van vergrotingswerken aan het admini

stratief gebouw, Kontichstraat 19 ; prijsraming : 10.313.327 fr.
Bijzonder bestek en bijgevoegde raming t.b.v. 841.908 fr., waar
van 175.296 fr. betoelaagbaar door het Provinciebestuur, voor
bestrijkingswerken aan de buurtweg Doornstraat en Hovestraat.
- Bijzonder bestek en raming t.b.v. 274.740 fr., voor het uitvoeren

van rioleringswerken langsheen de Boerenlegerstraat.
Prijsopgave van de N.V. Building uit Mortsel, t.b.v. 347.959 fr.,
voor het oprichten van een electriciteitskabine in de gemeentelijke
sporthal.
- Eindafrekening van het bouwen van een collector in het bekken

van de Kleine en Grote Struisbeek.
Herprofilering van de Doelveldstraat, t.b.v. 879.681 fr., in verreke-
ning van de wegeniswerken Oude Godstraat.

Voorlopige goedkeuring werd gehecht aan het onteigeningsplan voor
het bouwen van een collector in het bekken van de Edegemse Beek.
De retributie te betalen door de zwembadbezoekers welke voor hun
verplaatsingen van en naar het instructiezwembad gebruik maken
van de gemeentelijke autobus wordt vastgesteld op 5 fr. per persoon.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JUNI 1977

Tijdens deze raadszitting werd als belangrijk punt aan de agenda het
Gewestplan behandeld.
De heer Gouverneur werd verzocht het gewestplan te laten aanpas
sen op volgende punten :
"1a. Het Rozenhof, waar de woningen slechts werden opgericht

in 1961, is in het gewestplan vervat in een gebied voor mi
lieubelastende industrie. Ter bescherming van de bewoners
dient deze woonzone begrepen in het woongebied 1.0, zoals
aangeduid op het bijzonder plan van aanleg nr 5, wijk Fort V,
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 7.1.1966;

1b. Tevens dienen de bestaande woninggroepen langsheen de
Jacob de Roorestraat en de Fort V-straat, als woongebied in
gedeeld, zulks in tegenstrijd met de huidige bepalingen van
het bjizonder plan van aanleg nr 5, wijk Fort V, goedgekeurd
bij K.B. van 7.1.1966."

"2. De zone omsloten door de Fort V-straat, Jacob de Roorestraat
en Minervastraat, met uitzondering van de woonzone vermeld
onder nr 1a en 1 b, en op het gewestplan aangeduid als milieu
belastende industrie, dient, gelet op de dichte bebouwing ron
dom, gewijzigd in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of
gebied van kleine en middelgrote ondernemingen. 2.3"

"3. Langsheen de Wilrijkstraat werd op het gewestplan reeds ge
deeltelijk een woongebied met landelijk karakter voorzien.
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Gelet op de andere bestaande woningen langsheen de Wilrijk
straat, dient deze zone doorgetrokken tot aan de Drie Eiken
straat. 1.2.2."

"4. Het woonuitbreidingsgebied omschreven door de Prins Boude
wijnlaan-Terelststraat en de hovingen der Gebr. Van Raem
doncklaan en Renaat de Rudderlaan, dienen gewijzigd als
volgt:
a. het gedeelte achter de hovingen der Gebr. Van Raemdonck

laan waarop zich momenteel reeds een kleuterschool en
voetbalterrein bevindt, dient als zone voor gemeenschaps
voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen vastgesteld.
6.2.

b. het overige gedeelte van voormeld woonuitbreidingsgebied
dient, gelet op de reeds verspreide bebouwing, gewijzigd in
een gebied met landelijk karakter. 1.2.2.".

"5. De zone langs de Prins Boudewijnlaan waarop zich de veiling
Produco bevindt, dient, gelet op de aard van dit bedrijf, ge
wijzigd in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied
voor kleine en middelgrote ondernemingen. 2.3.".

"6. De gronden grenzend aan de Prins Boudewijnlaan en vervat
tussen de Terelststraat en Boerenlegerstraat, momenteel op het
gewestplan voorzien voor de oprichting van ambachtelijke be
drijven, dienen bestemd als dienstverleningsgebied. 3.0."

"7. Het buffergebied (T) gelegen langs de Mechelsesteenweg en
tegen de gemeentegrens met Kontich, kan, gelet op de ver
plaatsing van de ontworpen grote ring en het vervallen van de
vroeger voorziene reservatiestrook, gewijzigd worden in am
bachtelijk gebied. 2.3.".

"8. Volgende speelterreinen dienen opgenomen in het gewestplan
onder de rubriek ,sport en spel" 18.7.6.1.
a. speelterrein ,Sterrenhof" gelegen tussen Kontichstraat en

Boniverlei ;
b. speelterrein tussen Pieter Van den Bemdenlaan en Jozef de

Veusterstraat ;
c. verkeerspark met speeltuin langsheen de Ir. Haesaertslaan;
d. de voetbalvelden langsheen de Molenlei ;
e. de zone omsloten door de Drie Eikenstraat, Joe Englishlaan,

Gebr. Van Raemdoncklaan en Fr. Kusterslaan (thans parking
G.B.) dient in het plan opgenomen als sport- en speel
terrein ;

f. Het speelterrein van de scouts en de aanpalende gemeen
tegrond gelegen tussen de Drie Eikenstraat en de E10 dient
in het plan opgenomen als sport- en speelterrein."

"9. De onbebouwde zone gelegen langsheen de Lourdeslaan, ten
westen van het domein Mussenburg en tussen Grijpegemplein
domein Meihof dient vervat in het groengebied 4.3., met uit
zondering van de aangeduide woonzone."

"10. De reservatiezone van de autosnelweg E10, gelegen op het
grondgebied Edegem, dient beperkt tot tegen het op het ge
westplan voorziene woongebied."
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"11. De grens tussen woongebied en groene zone dient bepaald
onmiddellijk achter de huidige bebouwing in de Drie Eiken
straat.'

Al de andere bestemmingen, zoals o.m. de groene zone van het Hof
ter Linden en omgeving, en de woonzone begrensd door de Drie
Eikenstraat, Ter Borchtlaan en Ad. Queteletlaan (reserve Grand Ba
zar) dienen behouden zoals zij thans voorzien zijn in het ontwerp van
gewestplan Antwerpen.

De Raad hechtte vervolgens zijn goedkeuring aan volgende dossiers :

Beslissing d.d. 12.4.77 van het O.C.M.W., houdende vaststelling van
een reglement van inwendige orde.

Verrekening nr 3 en 4 in min, respectievelijk t.b.v. 17.846 fr. en
27.885 fr., bij de riolerings- en wegenwerken van de Oude God
straat.

In verband met de gemeentelijke sporthal in de Terelststraat:

1. verrekening nr 1 in min, t.b.v. 153.601 fr., voor lot 1, bouw
werken en afwerking, sanitair en brandblusinstallatie ;

2. verrekening nr 1 in min, t.b.v. 259.856 fr. voor lot 3, electrische
en klankinstallatie.

Bijzonder bestek en raming t.b.v. 694.898 fr., voor het uitvoeren
van herkasseiïngswerken in de de Burletlaan, tussen Parklaan en
Prins Boudewijnlaan.

Rekening van de C.0.0. djr. 1976, sluitend op volgende totalen :

IN RECHTEN:
Gewone dienst V-dienst Buit. dienst Alg. tot.

vastgestel. rechten
na verrekening
der onwaarde 103.801.997 60.154.916 3.955.261 167.912.174
vastgelegde
uitgaven 101.482.017 58.588.269 1.573.201 161.643.487
ontvangsten en
overschot 2.319.980 1.566.647 2.382.060 6.268.687

IN GELD:
Gedane Gedane

ontvangsten uitgaven Saldo
gewone dienst 98.650.885 100.554.662 1.903.777
zonder V.-dienst
buitengewone dienst 3.123.261 1.543.201 1.580.060
dienst voor order 25.016.385 22.702.231 2.314.154

totaal 126.790.531 124.800.094 1.990.437
Verpleegtehuis
V.-dienst 55.626.847 57.714.234 2.087.387

algemeen totaal 182.417.378 182.514.328 - 96.950
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Gemeenterekening 1976, sluitend op volgende totalen :
TOESTAND REKENING 1976 IN GELD:

gewone dienst
buitengewone dienst
dienst voor order

Gedane
ontvangsten
192.865.652
95.619.293
46.992.632

Gedane
uitgaven

134.241.793
49.391.123
43.925.856

227.558.772

Saldo
58.623.859
46.228.170
3.066.776

107.918.805335.477.577
TOESTAND IN RECHTEN:

Gewone dienst buitengewone
dienst Totalen

rechten ten voord.
vastgest. rek. houdend
met oninbare sommen
vastgelegde uitgaven

ontvangstenoverschot

197.622.874
136.722.002

60.900.872

225.691.968
222.747.829

2.944.139

423.314.842
359.469.831

63.845.011
Tevens werd :
De begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en
wone dienst vastgesteld op volgende totalen :
GEWONE DIENST
overschot begroting
ontvangsten
uitgaven

nieuw overschot
BUITENGEWONE DIENST
overschot begroting
ontvangsten
uitgaven

Besloten het domein Fort V te verwerven voor openbaar nut aan
de globale prijs ex-aequo et bono van 23.400.000 fr., betaalbaar
zonder interest in negen achtereenvolgende jaarlijkse schijven
van 2.600.000 fr. Dit bedrag zal gefinancierd worden door lenin
gen, jaarlijks gedurende negen achtereenvolgende jaren, aan te
gaan bij het Gemeentekrediet van België.
Gunstig advies uitgebracht i.v.m. de beslissing d.d. 8.12.76, van
de voormalige C.O.O., houdende verhuring van het eigendom
Mouterijstraat 13.
De beslissing bekrachtigd van het Schepencollege d.d. 2.6.77,
houdende aankoop van 300 plooistoelen aan de prijs van 325 fr.
per stuk.
Een gezamenlijk verkeersreglement gestemd voor de Oude God-,
Strijders-, Patronaat- en P. Pletinckxstraat.
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litt. A buitenge

1.358.375
+ 12.943.781
- 14.155.348--
+ 146.808

64.555
+ 3.431.000

3.356.119

+ 139.436



Het inschrijvingsgeld van het gemeentelijke talenpracticum vast
gesteld op 1000 fr. per cursist voor 25 lessen van 1 1/2 u. ; een
cursus wordt slechts ingericht bij minimaal 15 inschrijvingen.
Besloten over te gaan tot de oprichting van een georganiseerde
dienst van onthaalmoeders met ingang van 1.9.1977, de erkenning
en subsidiëring aan te vragen bij het Ministerie van Volksgezond
heid, en het huishoudelijk reglement gestemd.
Besloten toe te treden tot de v.z.w. Vereniging voor Openbaar
Groen, en de statuten goedgekeurd.
Besloten de rioleringswerken langsheen de Boerenlegerstraat toe
te wijzen aan de prijs van 353.400 fr.

Wij hebben het genoegen U onze gemeentelijke lagere school
ANDREAS VESALIUS

voor te stellen :

De gemeentelijke school is :
EEN OPEN SCHOOL

Onze meisjes en jongens brengen een aanzienlijk deel van hun tijd
in de school door. De sfeer moet dan ook zo dicht mogelijk die van het
gezin benaderen. De kinderen moeten er zich thuis voelen, het is hun
school, die altijd voor hen ter beschikking staat.
In de school moet alles gericht zijn op de KINDEREN. De ouders, de
eerste opvoeders, moeten er steeds toegang kunnen hebben. Ouders
en leerkrachten moeten er eerlijk tegenover elkaar staan. De school
mag voor de ouders geen geheimen verbergen.

EEN VORMINGSSCHOOL
De tijd van opstapelen van leerstof is voorgoed voorbij. Onze meisjes
en jongens moeten gevormd worden en opgeleid tot goede LEEF- en
LEERGEWOONTEN.

EIGENTIJDSE SCHOOL
De school wil vormen voor het leven van NU. De leerkrachten moeten
op de hoogte blijven van de stromingen en vernieuwingen in het on
derwijs.

EEN HARTELIJKE SCHOOL
Waar bij de leerkrachten grote toewijding bestaat, die verder reikt
dan hun beroep. De kinderen hebben recht op begrip en eigen aan
pak van hun problemen.

EEN SCHOOL VOOR IEDEREEN

De basisleerstof is voor elke leerling bestemd. De meerbegaaften
krijgen extra taken en zwaardere opgaven. De minderbegaafden krij
gen hulp in de TAAKKLAS en in de BIJWERKUREN. Deze hulp betreft
uiteraard normaal begaafde jongens en meisjes met een LICHTE ach
terstand of LICHTE leermoeilijkheden. •
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CONTACT OUDERS-SCHOOL
Ouders kunnen zich steeds tot de school wenden wanneer zij dit
nodig achten. Bovendien is er het georganiseerd contact :
- ontvangst van de ouders in de klas van het kind,
- tweemaal per jaar gesprek met de klasleerkracht,
- algemene ouderavond.

RAPPORTEN
Naar de richtlijnen van de hedendaagse pedagogen, houden we geen
examen. Alle taken, toetsen en testen worden gewaardeerd en het
totaal van de punten geeft het resultaat op het OVERZICHTELIJK
HALFTRIMESTRIEEL RAPPORT.
Tweemaal per jaar worden de LEER- en LEEFGEWOONTEN op het
OBSERVATIERAPPORT vermeld.
Speciaal niveaurapport voor het eerste leerjaar.
Op het einde van het zesde leerjaar KANTONNAAL EXAMEN met
OFFICIEEL GETUIGSCHRIFT.

DANK ZIJ TOEGEWIJDE LEERKRACHTEN
EN OUDERS...

Woensdagnamiddag : jeugdtheater, film, sport, creatief werk.
Zaterdag : gelegenheid tot sport.

VOLLEDIG KOSTELOOS ONDERWIJS
- Alle boeken, schriften, invulschriften, takenbloks, schoolbehoeften

worden ter beschikking gesteld.
- We beschikken over de modernste leermiddelen.
- Iedereen krijgt een gelijkwaardige en waardevolle prijs op het

einde van het jaar.
- Zeer mooie schoolreizen en leeruitstappen.
Voor het zesde leerjaar : tweedaagse reis en een week openlucht
klassen aan zee.
LOGOPEDISTE : verbetert lichte spraakafwijkingen
ZWEMMEN : ingeschakeld in het lessenrooster
LICH. OPV. : gespecialiseerde leerkracht
FRANSE LES en AVONDSTUDIE mogelijk vanaf het 4de leerjaar
SCHOOLBUS : kosteloos leerlingenvervoer
MIDDAG : gelegenheid tot blijven eten
TAALLABO : wordt door de klassen gebruikt
De gemeentelijke school is een Christelijk geïnspireerde CONFES
SIONELE SCHOOL.
Nochtans kan elke levensovertuiging aan bod komen.
Mogelijkheid tot volgen van cursussen : Katholieke, Protestantse,
Islamitische en Israëlitische godsdienst of Zedenleer.

PRAKTISCHE GEGEVENS
- Het schooljaar 1977-78 begint op donderdag 1 september. Die dag

is er les van 9.30 uur tot 11.16 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Schoolhoofd : J. Coninx, tel. 57.47.00 privé, 57.56.76 bur., 57.52.93
schoolhuis, Kontichstraat 5.
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Speciale zittingen voor inlichtingen en inschrijving van nieuwe
leerlingen: van dinsdag 16 augustus tot en met woensdag 31 au
gustus elke werkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur
tot 17.00 uur. Tijdens deze periode ook zitting elke dinsdag van
9.30 uur tot 12.30 uur en van 18.30 uur tot 21.00 uur.
Tijdens de zittingsperiode is de school open en U kan in heel de
school een kijkje nemen ! Breng uw jongen of meisje gerust mee.

De gemeentelijke school biedt alle waarborgen, omdat :
- er nog leerkrachten werkzaam zijn die hun taak als een roeping

beschouwen ;
de opvoeding stijlvol, maar realistisch wil zijn ;

- het onderwijs van hoge kwaliteit is : dat wordt bewezen door onze
schoolverlaters, die in het secundair onderwijs op hetzelfde ni
veau blijven als in hun zesde leerjaar;
de meeste kinderen het een fijne school vinden ;
het gemeentebestuur alles in het werk stelt om de school moreel
en financieel te steunen, zodat ze een school kan zijn die zich
steeds blijft verbeteren ;

- we tenslotte veel kan kinderen houden...

GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE WILRIJK
AFDELING EDEGEM

Gevestigd:
Direkteur:
Disciplines :

Kostprijs:
Verlofregeling :
Inschrijvingen :

Inlichtingen :

Kultureel Centrum, Drie Eikenstraat 16, Edegem
Herman VERSCHRAEGEN
- Notenleer voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar

Apart onderricht voor volwassenen
- Instrumenten : piano, dwarsfluit, viool, klarinet,

trompet, bazuin, saxofoon, gitaar.
Het onderwijs is volledig GRATIS.
Dezelfde als in het lager- en middelbaar onderwijs.
- donderdag 1 september van 17.00 tot 20.00 uur

en vrijdag 2 september van 17.00 tot 20.00 uur.
Tel. 57.01.18 (404 - R. Van Dijck) - tijdens bureel
uren.
MUZIEK VERRUIMT UW GEESTESLEVEN 1

TALENPRACTICUM
Wat Is het doel van ons talenpracticum ?
Tot wie richten wij ons ?

- Allen die wensen een taal te LEREN SPREKEN, zijn van harte
welkom.

- In hoofdzaak wordt er conversatie aangeleerd. Uiteraard leert men
ook het juiste gebruik van werkwoorden en meervoudsvormen.
ledereen, van jong tot oud, kan bij ons terecht.

- Evengoed de student, die gebrek heeft aan praktische oefening,
als eender welke volwassene, die een taal wenst leren te spreken,
voor vakantie of kontakt met anderstaligen.
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De voorlopige planning is als volgt :
Maandag Engels

Engels
Engels
Engels

Dinsdag Ned. vr. vreemdtaligen
Ned. vr. vreemdtaligen
Duits
Duits

Woensdag Engels

Engels
Donderdag Frans

Frans
Frans

Vrijdag Spaans
Spaans

1e jaar
vervolmaking
3ejaar
1e jaar
gevorderden
beginners
2ejaar
3ejaar
1e jaar of
vervolmaking
2ejaar
1e jaar
2ejaar
vervolmaking
1ejaar
2e jaar

8.30- 10.00 u.
10.00 -11.30 u.
19.00 - 20.30 u.
20.30 - 22.00 u.
14.30 - 16.00 u.
16.00 -17.30 u.
19.00 - 20.30 u.
20.30 - 22.00 u.

19.00 - 20.30 u.
20.30 - 22.00 u.
9.00- 10.30 u.

19.00 - 20.30 u.
20.30 - 22.00 u.
19.00 - 20.30 u.
20.30 - 22.00 u.

Inschrijving :
Het inschrijvingsgeld is dit jaar vastgesteld op 1.000,- fr., voor een
reeks van 25 lessen van elk 1 1 /2 uur, met een min. aantal inschrijvin
gen van 15 leerlingen per reeks.
Om het ons mogelijk te maken een lesindeling op te stellen en rich
tinggevend te weten hoeveel leerlingen wij mogen verwachten, ver
zoeken wij U beleefd, onverwijld onderstaande strook in te vullen en
terug te zenden aan Mevr. Aerts-Lietaer, Schepen, Kontichstraat 19
te Edegem.
De eerste les vangt aan op maandag 19 september 1977, te 8.30 uur.

----········ ..··.................................... .. .

TALENPRACTICUM

Mr./Mw
Adres : ..

....... •••••.. ••••••.. w.,_,,, ....... ••••••••••.. ••••••••••••.. ••••••.. ••••••.. •••.. •••••••••••••••••.. ••••.. •••••.. •••-•••,.•••••••HoHo,,,,.,,.,,,,,,.,,,.,.,,,, ,,,, .. ,,,.,.,,.

............................................................................................................................................... ..,,...
wenst volgende taal te leren spreken : FRANS - DUITS - ENGELS 
SPAANS - NEDERLANDS voor anderstaligen (keuzetaal onderlijnen
a.u.b.) .

........................ leerjaar van uur tot uur.

Gelieve deze strook te zenden aan het Gemeentebestuur van Edegem
t.a.v. Mw. Aerts-Lietaer, Schepen van Sociale Zaken, Onderwijs en
Gezin.

BEJAARDENFEEST 1977
Met genoegen kunnen we aan al onze bejaarden mededelen dat het
Bejaardenfeest 1977 plaats heeft op woensdag 26 oktober te 14.30 uur
in de aula van het O.L. Vrouw-van-Lourdescollege.

10



Na een aantal werkvergaderingen, werd door de Gemeentelijke Be
jaardenraad besloten dit jaar het feest te laten opluisteren door de
showgroep van Jean Marin. Dit betekent, show, muziek, zang en
grappige sketches verzekerd.
Na een show van ongeveer 2 uur, zullen aan de aanwezigen koffie
koeken, een gebakje en koffie of thee worden aangeboden, waarna
de namiddag zal besloten worden met een tombola.
De deelname in de onkosten bedraagt 10 fr. per persoon.
Zoals vorig jaar zal ook een busdienst worden ingelegd.
We zullen U in een volgend nummer van ons infoblad opgave doen
van de uurtabel van de busdienst, alsmede van de adressen waar
kaarten kunnen bekomen worden.
Wenst U nu reeds voor het najaar een aangename namiddag vast te
leggen, hou dan alvast 26 oktober vrij !

KINDEROPVANGDIENST

In de Gemeenteraadszitting van 30 juni 1977 werd de oprichting en
de werking van een gemeentelijke kinderopvangdienst goedgekeurd.
Op 1 september 1977 starten wij officieel en de erkenning door het
Nationaal Werk voor Kinderwelzijn is aangevraagd.
Belangstellenden die nog wensen aan te sluiten als onthaalmoeder of
die hun kind(eren) wensen te plaatsen kunnen kontakt opnemen met
de Gemeentelijke Kinderopvangdienst, Mw. R. Van Put of dhr. A. De
Roeck, Administratief Gebouw, Kontichstraat 19, Edegem (telefoon
57.08.35, toestel 302).

VERLOF MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE

Om praktische redenen melden wij dat de zitdagen van de maatschap
pelijk assistente op 19.7, 26.7, 28.7 en 16.8 vervallen, wegens jaarlijks
verlof.
Vanaf 18.8 zal de maatschappelijk assistente, zoals gewoonlijk, zitdag
houden in het administratief gebouw, Kontichstraat 19, van 14.00 tot
16.00 uur.

HET WETEN WAARD 1

De jaarmarktfeesten 1977 hebben plaats op 3, 4 en 5 september.
Zij bieden : bal, veeprijskamp, kraampjes, feeststemming.
- De hovingen van het tentoonstellingsgebouw, Strijdersstraat 14,

zijn toegankelijk voor het publiek tot 31.10.1977, op zater-, zon- en
feestdagen van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 18.00 uur.
Tijdens de jaarmarktfeesten zal er een prachtig bloemtapijt te
genieten zijn.
- Tijdens de maanden juli en augustus zijn de gemeentediensten

gesloten op zaterdag. De dienstverzekering op zaterdagmorgen
vangt terug aan op 3 september.
- De gemeentelijke discotheek sluit haar deuren gedurende de

ganse maand augustus.
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POLITIEBERICHTEN

WATERVERSPILLING
In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 1977 verscheen het Ministerieel
Besluit van 25 mei 1977, dat een wijziging bracht aan het M.B. van
18 augustus 1976.
Het principe dat elke waterverspilling, onder welke vorm ook, straf
baar werd gesteld, bleef behouden. Inzonderheid is het verboden wa
ter uit het waterverdelingsnet te gebruiken voor :
1. het besproeien van binnenplaatsen, grasperken en tuinen, met

uitzondering van groententuinen en sportinstallaties ;
2. het reinigen van stoepen, voetpaden, straten en straatgreppels.
Dit besluit werd van kracht op 1 juni 1977.

VOORALEER MET VAKANTIETE GAAN
Ziehier dan nog enkele tips:
1. Bij het verlaten van uw huis alles afsluiten wat achter slot kan.
2. De klassieke beveiligingen tegen eventuele inbrekers voorzien,

zoals een grendel of een ijzeren staaf die door klink en sleutel
gaat.

3. Geen briefjes achterlaten met verwijzing naar de plaats waar U
bent.

4. Bakker, melkventer en postbode mondeling verwittigen.
5. De rolluiken naar beneden laten.
6. Ook de veranda en de dakvensters grendelen.
7. Aan de gebuur vragen, wanneer hij iets verdachts bemerkt, de

direkte lijn 901 of 906 op te bellen.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEA

De Burgemeester en de Schepenen hebben onderstaande feestelin
gen bezocht, gelukwensen van Zijne Majesteit de Koning en de Ge
meenteraad overgemaakt en hen een gemeentelijk geschenk over
handigd.
50 JAAR HUWELIJK
1. De Bie Pieter- Van Saet Gebriella

Philips Verheyenstraat 2 14.5.1927
2. Dierckx Frans - Broothaers Leonia

H. Kennisstraat 31 14.5.1927
3. Heuninckx Albertus - Van Dijck Martha

Onafhankelijkheidsstraat 48 28.5.1927
4. Tuerlinckx Constant - Van Velthoven Anna

Terlindenlaan 5 11.6.1927
5. Van Elsen Leo - Forceville Maria

Jacob de Roorestraat 61 25.6.1927
Familieleden van jubilarissen worden verzocht het gemeentebestuur,
dienst secretariaat, ongeveer één maand vóór de viering in te lichten.

12



EDEGEM

Inlichtingsblad uitgegeven door de gemeente Edegem
(verschijnt 10 x per jaar) nr. 50 - Augustus 1977

Het Gemeentelijk Feestkomitee
nodigt alle Edegemnaren uit deel te nemen aan de huldiging van
de heer Jan van den Kerkhof, voor zijn aanstelling als Burgemeester

van onze Gemeente.

PROGRAMMA

INHULDIGING VAN BURGEMEESTER JAN VAN DEN KERKHOF

Zaterdag 10 september 1977

17.00 u. De Burgemeester wordt stoetsgewijze afgehaald aan zijn
woonst (Elsenborghlaan) door meer dan 30 verenigingen van
de gemeente en door de vertegenwoordigers van de be
volking.
Vooraf : serenade door Kon. Fanfare St.-Rosalia

demonstratie vendelzwaaien
begroeting van de deelnemende groepen.

Optocht naar het centrum langs Ter Borchtlaan, Den Eeck
hofstraat, Ter Voortlaan en Drie Eikenstraat.

18.00 u. Plechtige Viering in grote tent (ingang Drie Eikenstraat en
Dreef) met toespraak door de heer Leo Tindemans, Eerste
Minister.
Optreden van diverse groepen, o.m. :

Kon. Kat. Harmonie St.-Cecilia
De Vrije Accordeonmaatschappij De Nachtegaal
Kon. Fanfare St.-Rosalia
Judo en Keurgroep Gymnastiek Jong Edegem
Kinderkoor De Vagebondjes.



20.00 u. Volksfeest met gezellig samenzijn
orkest
kalf aan 't spit
e.a.

23.00 u. Groots Vuurwerk (Drie Eikenstraat naast Postgebouw).

Zondag 11 september 1977

10.00 u. Plechtige Eucharistieviering in de O.-L.-Vrouw-van-Lourdes
Basiliek, opgeluisterd door de koren Basilica, St.-Jozef, Kon.
Familiakoor Elsdonk en Kon. Kat. Harmonie St.-Cecilia.

PROGRAMMA JAARMARKT 1977
Van zaterdag 3 tot en met maandag 5 september

Bloemententoonstelling in de tuin van het huis Hellemans, Strij
dersstraat 14, door de Kon. Tuin- en Landbouwmaatschappij van
Edegem.

Grote Braderij in het centrum der gemeente.

Boekenbeurs in het Cultureel Centrum aan de Drie Eikenstraat
door het Davidsfonds, in samenwerking met de Edegemse biblio
theken en de Gemeentelijke discotheek.

Grote tombola en ballonwedstrijd ingericht door optimistenclub
PEPS.

- Tonvisserij op forellen ingericht door de hengelmaatschappij Om
ter Grootst.

Vogeltentoonstelling in. café Eendracht door 't Klavertopje en in
de oude turnzaal van de school A. Vesalius door St.-Franciscus.

Vrijdag 2 september vanaf 20.00 u.
en zaterdag 3 september vanaf 14.00 u.

Fancy Fair in lokaal Ons Huis, Drie Eikenstraat 63, ingericht door de
Socialistische Gemeenschappelijke Aktie.

Zondag 4 september In de namiddag
en maandag 5 september vanaf 10.00 u.

Openluchtatelier van, de Dageraadplaats door schilders in Rubens
kledij. • .
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Zaterdag 3 september

14.00 u. Weven en spinnen door het Creatief Werkcentrum aan het
Cultureel Centrum.

14.30 u. Feestschieting op staande wip in de hovingen van dhr. Baron
de Roest d'Alkemade, ingericht door de Kon. Gilde St. Se
bastiaan. Inschrijving : aan de wip.

19.00 u. Volleydemonstratie : Jong Edegem - Boom (dames)
Jong Edegem - Temse (2e Nat.) (heren)

in het O.-L.-Vrouw-van-Lourdescollege in de R. Keldermans
straat.

20.00 u. Kermistaptoe door de Vrije Accordeonmaatschappij De
Nachtegaal.

20.00 u. Volksbal met orkest Nico Sylvester in de tent aan de Drie
Eikenstraat tegenover het Cultureel Centrum.

Zondag 4 september

's morgens Grote duivenprijskamp van Quiévrain met oude en jonge
duiven, ingericht door de Duivenbond van Edegem. Inkorving
in lokaal Volkslust.

11.00 u. Openluchtmis met muzikale begeleiding van de Accordeon
maatschappij De Nachtegaal.

14.00 u. Familiale wandelzoektocht ingericht door Rallyteam Edegem.
Vertrek aan Café Eendracht.

15.00 u. Grote schieting op twee wippen, ingericht door de Liggende
Wipmaatschappij ,Het Pleintjeskwartier" in de feestzaal
Volkslust.

15.00 u. Volksspelen in de Hovestraat.

20.00 u. Volksbal in de tent.

Maandag 5 september

07.45 u. H. Mis aan de kapel Troost in Nood - Kontichstraat.

08.00 u. tot 14.00 u. Grote Veeprijskamp vóór de dreef van dhr.
Baron de Roest d'Alkemade.

09.00 u. Krijttekeningen op de stoep, ingericht door de Bond van
Grote en Jonge Gezinnen, aan de Drie Eikenstraat.

14.30 u. Wedstrijd voor Internationale Liefhebbers. Afstand 108 km.
Organisatie EBC Molenvrienden. Start en aankomst Oude
Godstraat.
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16.00 u. Kindernamiddag in de tent met poppenkast, clowns, gooche
laar en buikspreker.

18.30 u. Voetbalwedstrijd Wisselbeker Schepen Cauberghe :
Algemene Middenstandsbond Edegem - Gemeentepersoneel
Edegem. Terrein Oude-Godstraat.

Dinsdag 6 september

06.00 u. tot 13.00 u. Wekelijkse marktdag in de Trooststraat.

19.30 u. Grote Jaarmarktschieting in de feestzaal Volkslust door de
Liggende Wipmaatschappij Het Pleintjeskwartier.

20.00 u. Kermistaptoe door de Kon. Fanfare St.-Rosalia.

Tijdens de kermisdagen Wandelconcerto door de verschillende
muziekmaatschappijen in de straten van de gemeente.

Het Inrichtend Komitee ,Bal van de Burgemeester"
deelt mee dat dit jaar

HET BAL VAN DE BURGEMEESTER

plaats heeft op 26 november 1977 in de Aula van het
O.-L.-Vrouw-van-Lourdescollege
met het Groot Orkest Eddy Wood.

OPENINGSUREN VAN DE BIBLIOTHEKEN

- Openbare Bibliotheek Elsdonk Kerkplein

maandag, woensdag en donderdag van 14 tot 16 u.
zaterdag van 15 tot 17 u.
zondag van 10 tot 12 u.

- Openbare Bibliotheek O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Hovestraat 70

dinsdag en donderdag van 18.30 tot 20.30 u.
zondag van 9.30 tot 11.30 u.

Openbare Bibliotheek Tijl Drie Eikenstraat 63

maandag en woensdag van 18 tot 20 u.
zaterdag van 15 tot 17 u.
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OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE OPENBARE DISCOTHEEK

Drie Eikenstraat 16

dinsdag en donderdag van 18.30 tot 21 u.

TALENPRACTICUM

Engels 1e jaar 8.30 - 10.00 u.
Engels vervolmaking 10.00- 11.30 u.
Engels 3e jaar 19.00 - 20.30 u.
Engels 1e jaar 20.30- 22.00 u.

Ned. vr. vreemdtaligen gevorderden 14.30- 16.00 u.
Ned. vr. vreemdtaligen beginners 16.00 - 17.30 u.
Duits 2ejaar 19.00 - 20.30 u.
Duits 3ejaar 20.30 - 22.00 u.

Engels 1e jaar of
vervolmaking 19.00 - 20.30 u.

Engels 2ejaar 20.30 - 22.00 u.

Frans 1e jaar 9.00 - 10.30 u.
Frans 2ejaar 19.00-20.30 u.
Frans vervolmaking 20.30 - 22.00 u.

Spaans 1e jaar 19.00 - 20.30 u.
Spaans 2ejaar 20.30 - 22.00 u.

Donderdag

Woensdag

Dinsdag

Vrijdag

Het taallabo is vanaf het nieuwe schooljaar gevestigd in onze gemeen
telijke school A. Vesalius, Kontichstraat 21, Edegem.

De inschrijvingen zullen tevens geschieden op hetzelfde adres, een
half uur vóór het begin der lessen.

De lessen worden hervat vanaf maandag 19 september.
De voorlopige planning is als volgt :

Maandag

GESCHIEDENIS VAN EDEGEM

Wij herinneren er aan dat de ,Geschiedenis van Edegem" nog steeds
verkrijgbaar is op de gemeenteontvangerij, aan de prijs van 750 fr.

Dit lijvig boek, circa 1.000 blz. en ruim 120 illustraties, geschreven
door Prof. Dr. R. van Passen, is een prachtig geschiedkundig doku
ment en naslagwerk waaraan elk geïnteresseerde een waar genoegen
kan beleven.
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OPENINGSUREN VAN DE GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

De burelen zijn voor het publiek toegankelijk :
de vijf eerste dagen van de week, 's voormiddags, van 9 tot 12 u.
woensdagnamiddag, van 14 tot 16 u.;

tevens, met uitzondering voor de maanden juli en augustus :
zaterdag van 9 tot 12 u. (Bevolking, Burgerlijke Stand, Secreta-
riaat) ;
- le en 3e zaterdag van de maand van 9 tot 12 u. (Techn. dienst);
- 1e zaterdag van de maand van 9 tot 12 u. (Ontvangerij).

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM

De Burgemeester en Schepenen bezochten onderstaande jubilarissen,
maakten de gelukwensen over van Zijne Majesteit de Koning en van
de Gemeenteraad, en overhandigden hen een gemeentelijk ge
schenk:
Anthoni Alois - Mertens Maria
Drie Eikenstraat 97, Edegem

WAPENBEZIT

De bezitters van : 1°) tot jacht- en sportwapens omgebouwde oor
logswapens ;

2°) bepaalde zogenaamde ,,gedemilitariseerde'
wapens, van onklaar gemaakte verweerwa
pens;

moeten ingevolge het K.8. d.d. 1.6.1977 en voor zover zij op de dag
van de inwerkingtreding van dit besluit een wapen als hierboven be
doeld in hun bezit hebben, binnen de 2 maanden na de inwerking
treding van dit K.B. (uiterlijk op 30.9.1977), een aanvraag om deze
wapens in hun bezit te houden indienen :
de onder 1°) vermelde wapens, zijnde als oorlogswapens, bij de Hr.
Gouverneur der ProvincieAntwerpen,
de onder 2°) vermelde wapens, zijnde als verweerwapens, bij de Hr.
Politiecommissaris.
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SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD

Tindemans Leo
Jan Verbertlei 24

van den Kerkhof Jan
Elsenborghlaan 31

Burgemeester 55.39.23

Schepen van Openbare Werken 49.42.03
Wn. Burgemeester sed. 6.5.71

Mevr. Aerts - Lietaer Schepen van Sociale Zaken 49.65.08
Cronckenroystraat 24 Onderwijs en Burgerlijke Stand

Rumes Raymond Schepen van Financiên 57.31.43
Kontichstraat 47

Bonjean Jan Schepen van Jeugd, Sport en 40.14.29
Prins Boudewijnlaan 459 Cultuur

sr Rooses Raymond Gemeenteraadslid 49.79.71
Molenveldlaan 37

V V Van Huffelen Ludo 49.43.11
Baron de Celleslaan 32

Verbeeck Albert 57.06.38
Kontichstraat 3

Huybrechts Marcel 55.31.37
Jan Verbertlei 10

UU Mevr. De Wit- Jacobs
Jan de Sadelerslaan 10

yU Dekeyser Renaat 49.64.89
Graaf de Fienneslaan 47

&se Van Camp Guido 49.34.07
Jan Ockeghemstraat 28

Mevr. Van duynslaeger - Verberght 57.00.49
Strijdersstraat 75

Beeckmans de West-Meerbeeck Jules » 55.33.44
Mechelsesteenweg 102

De Beider Jozef 57.08.98
Drie Eikenstraat 228

Van den Avont Robert 49.76.20
Pastoor Moonslaan 34

/J Mevr. Sermeus - Smedts 57.12.74
Kontichstraat 38 •5
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