
Merci!





Handen uit  
de mouwen!

Dat was het motto, toen wij in 2013 startten 
als schepenen. 
Wij kregen het vertrouwen van de kiezer en 
van onze partij, dorpspartij durf!, om hard te 
gaan werken voor Wijnegem. 
 
Bijna zes jaar later blikken wij fier en 
dankbaar terug.
Fier omdat we echt wel zaken hebben 
kunnen veranderen in Wijnegem.
Dankbaar omdat we hiervoor steun en hulp 
hebben gekregen van heel veel mensen.  
Op de volgende pagina’s stellen we je 
graag enkele realisaties voor waarop wij 
echt trots zijn.

Tom, Nadine en Luc



Tom 
Dijckmans
Zomergem, de open bib, de speeltuin in 
het park, … het zijn maar enkele initiatieven 
die onder de hoede van Tom de afgelopen 
jaren ontstonden. Met een uitgebreid pakket 
bevoegdheden had Tom werk op heel wat 
fronten: cultuur, jeugd, kinderopvang, senioren, 
onderwijs, de muziekacademie, … 

“Er lag in 2013 heel wat werk op 
de plank. Bijna zes jaar later 
kan ik tevreden terugblikken 
op heel wat realisaties. 
Bedankt aan iedereen die 
hieraan meewerkte.”



Samen werken    aan Wijnegem!

Tom was de stuwende 
kracht achter Wintergem, 
Zomergem, Vertelfeest, 
Sinterklaasconcert, de 
Kanaalfeesten, de Warmste 
Loop, het jaarlijkse 
Nieuwjaarsconcert, Wijnegem 
Roots, … 

De werking van de Vrije Tijd werd gemoderniseerd. Tickets voor 
voorstellingen koop je al enkele jaren online en het reserveren van 
lokalen verloopt sinds 2018 ook digitaal. 

’t Gasthuis werd grondig gerenoveerd waardoor het een gezellige 
ontmoetingsplaats werd, met de open bib als blikvanger. Het aantal 
leden van de bib is terug in stijgende lijn.
Het Lazaret werd opengesteld voor verhuringen voor feestjes voor 
inwoners, de tarieven werden aangepast en recent onderhandelde Tom 
voor onze inwoners en verenigingen aanzienlijk lagere huurtarieven 
voor de villa in het park. 



Er kwamen meer plaatsen voor 
buitenschoolse kinderopvang in de 
vakantie en bijkomende accommodatie 
op woensdag. 
Om de toekomst van de werking van 
de onthaalouders en de kribbe veilig te 
stellen, werden ze ondergebracht in een 
grotere intergemeentelijke organisatie.
Tom ging actief op zoek om tijdens 
vakanties meer opvanginitiatieven 
in Wijnegem te krijgen. Circant en 
de Speelvogels kwamen erbij. De 
Speelweken kregen een schitterende plek 
bij Don Bosco.
Sinds 2016 is het gedaan met de 
wachtrijen om je in te schrijven voor 
de buitenschoolse opvang. Er kwam 
ook een online inschrijvings- en 
facturatieprogramma.



De werking binnen het 
jeugdontmoetingscentrum werd wat 
meer richting gemeente getrokken: 
de tarieven werden aangepast, de 
fuifzaal kreeg een facelift met vaste 
geluid- en lichtinstallatie en er werden 
meer activiteiten georganiseerd. De 
samenwerking met jeugdcentrum 
Ahoy wordt permanent geëvalueerd.
Heel recent werd een ‘inloopplek’ voor 
12-15 jarigen geopend: De Living.
De Scouts en de Chiro kregen 
verlengde overeenkomsten voor hun 
lokalen én de garantie dat er, indien zij 
dit wensen, voor hen nieuwe lokalen 
kunnen gebouwd worden op de 
terreinen aan de Kasteellei.



De skate-infrastructuur 
werd vernieuwd, in de 
Tuinwijk verrees een 
nieuw speelplein en het 
park kreeg eindelijk 
waar het recht op had: 
een vernieuwd en mooi 
speeltuintje. 

Budgetten en 
plannen liggen vast 
om een natuurlijk 
avonturenspeelplein 
aan te leggen op de 
terreinen van ‘De 
Leeuw’. Het buurtplein 
aan de Hoevestraat 
zal in de lente van 2019 
volledig vernieuwd zijn.



Na jaren van onderhandelen en plannen, haalde Tom 12,5 miljoen aan 
subsidies binnen voor de bouw van een volledig nieuwe schoolcampus. 
Het Notedopje, de Notelaar, de Academie en de buitenschoolse opvang 
zullen binnen zes jaar in een gloednieuw en energiezuinig gebouw zitten.
Sinds 2013 kan elk Wijnegems kind naar een Wijnegemse kleuter- 
of lagere school, zonder te moeten kamperen. De capaciteit werd 
opgetrokken en als één van de weinige Vlaamse gemeenten 
installeerden we een online inschrijvingssysteem waar de afstand van 
thuis tot school het hoofdcriterium vormt.

In afwachting van de nieuwe school werden er 8 extra tijdelijke lokalen 
gebouwd. De muziek- en woordacademie breidde uit met het domein 
‘beeldende kunst’ 
en het populaire 
instapklasje 
‘klavertje’ werd 
definitief vastgezet 
in het aanbod.



Luc 
Monsieurs
Wie Luc Monsieurs zegt, zegt 
mobiliteit en milieu. 

“Verkeersveiligheid ligt me na aan 
het hart. Als fervente fietser ben 
ik blij te zien dat meer en meer 
mensen in Wijnegem zich te voet 
of met de fiets verplaatsen in ons 
dorp. Dat is niet alleen gezonder 
en aangenamer, maar ook 
duurzaam.”



Niemand beseft het nog, maar tot 
2013 raasden de auto’s door de 
Schoolstraat. Wijnegem was de 
eerste gemeente met een echte 
‘schoolstraat’: een straat waar 
auto’s geweerd worden tijdens de 
start- en einduren van de scholen. 
De volgende jaren bleef Luc ijveren 
voor een veilige schoolomgeving: de 
verkeerscirculatie werd aangepast en 
de straten in de schoolomgeving en 
de Pastorijlaan werden fietsstraten.



De Turnhoutsebaan 
vanaf de Helenalei 
kreeg een nieuw 
fietspad en er kwamen 
verspreid over de 
Turnhoutsebaan 
fietsparkings. De 
fietsstalling aan de 
terminus van de tram 
werd overdekt.



Duurzame mobiliteit is een Luc’s dada. 

Er kwamen oplaadpalen voor e-bikes en 
electrische wagens en ettelijke info- en 
sensibiliseringmomenten rond duurzame mobiliteit.
Luc slaagde erin om de E-Waterbus naar 
Wijnegem te laten komen: vanaf 2019 vaart u over 
het kanaal naar Antwerpen! 
En een oud zeer werd eindelijk opgelost: de bussen 
van De Lijn stationeren niet meer aan de Rozenlaan, 
maar op de parking van het Shopping Center.
Het sluipverkeer in de Muggelei werd geweerd, 
door een ‘knip’ in te voeren.



In het park zal de volgende jaren héél veel 
gebeuren: er werd samen met het Provinciebestuur 
een parkbeheersplan opgemaakt.  De uitwerking 
vindt nu stap voor stap plaats.

Het erfgoed in het park, De Vlemincktoren, zal 
gerestaureerd worden.

De Oud Strijderslaan, Ruggeveldstraat en 
Veldstraat kregen nieuw groen.

En er werden, verspreid over Wijnegem, maar liefst  
60 000 paasbloemen aangeplant!



Mobiliteit en Leefmilieu zijn thema’s die niet stoppen 
aan de gemeentegrens. “Ik vergaderde honderden 
uren met andere gemeentebesturen en bovenlokale 
organisaties. Steeds had ik 1 doel voor ogen: het welzijn 
van de Wijnegemnaar.“
 
Er komt een ‘groene corridor’ die de groendomeinen in 
Schoten, Wijnegem en Deurne met elkaar verbinden. Zo 
zullen o.a. de Fortvlakte, park Groot Schijn, Bremweide, park 
van Schoten, ... aan elkaar worden gelinkt via een ecoduct. 
In de besprekingen rond de plannen van de extra 
ringweg ‘A102’ ijverde Luc consequent voor een 
‘verzonken’ Houtlaan en een voetgangers- en fietsbrug.



 Nadine 
Wouters

“Als OCMW-Voorzitter moest ik talloze 
moeilijke keuzes maken en beslissingen nemen, 
vaak in benarde persoonlijke dossiers. Een 
grote uitdaging was het financieel gezonder 
maken van het OCMW, zonder aan de kwaliteit 
van de dienstverlening te raken. Ik vind dat we 
op dat vlak heel wat gerealiseerd hebben.”



Nadine mocht “Het Bloesempad” openen: 
8 flats voor ouderen in de prachtige tuin 
van het OCMW. 
Deze tuin werd volledig heringericht 
en werd een groene oase, met een 
kunstwerk van Wijnegemse makelij.
Er werd ook onderhandeld met de 
leveranciers, waardoor o.a. de maaltijden 
in het restaurant ‘De kleine Geneugte’ 
35% goedkoper werden.





Het Welzijnshuis kreeg een 
nieuwe, ruimere plaats in de 
Wommelgemsesteenweg.
Er werden 8 noodappartementen 
aangekocht, waar Wijnegemnaren 
tijdelijk kunnen verblijven als de 
nood hoog is.  In de Schoolstraat 
wordt dagopvang ‘Het Klaverblad’ 
opgestart.

Nadine zorgde voor sterke 
samenwerkingsverbanden: 
Het Huis van het Kind, DYZO 
(zelfstandigen in nood), 
woonbegeleidingen i.s.m. het 
CAW en ‘De Plusbus’ vervoer voor 
minder mobiele mensen.

Maandelijks worden er 42 
groentepakketten verdeeld onder 
128 inwoners.

Nadine heeft de toekomst 
van ons OCMW veiliggesteld. 
Enerzijds werden er wijzigingen 
in de werking doorgevoerd, 
waardoor een aantal kosten 
drastisch daalden (o.a. zware 
besparingen in de kosten van 
keuken en wasserij), zonder te 
raken aan de kwaliteit van de 
dienstverlening.  Alles samen 
betreft het een besparing van zo’n 
500.000 EUR.

Anderzijds werd de 
samenwerking opgezet met 
het woonzorgcentrum van 
Schoten, om de openbare zorg te 
blijven garanderen. Zo ontstond 
“Woonzorggroep Voorkempen”.  
De kwalitatief hoge zorg, het 
welzijn en het wonen kan hierdoor 
centraal blijven staan voor onze 
inwoners in woonzorgscentrum 
Rustenborg.



Dankzij uw steun hebben wij heel wat 
kunnen realiseren. Bedankt hiervoor! 

Tom Dijckmans,  
Luc Monsieurs,  

Nadine Wouters


