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CD&V houdt woord
Nieuw rustoord komt er
GEEN WOORDEN MAAR DADEN
Sinds de jaren ’80 staat het dossier van het rustoord
dank zij CD&V op de politieke
agenda. toen reeds had
CD&V als enige partij aandacht voor dit dossier. Tussen ’88 en 2000 belandde
CD&V in de oppositie en
meteen leek het dossier van
de aardbol verdwenen. Pas
in 2001 toen CD&V terug in
de meerderheid kwam was
het toenmalig O.C.M.W.
voorzitter Albien Van Holsbeeck die alles in het werk
Walter De Donder
Burgemeester
stelde om dit dossier in beweging te krijgen. Maar onwil en onvermogen van de toenmalige

coalitiepartner VLD zorgden voor obstructie en stilstand. In 2006 werd CD&V
de grootste partij en plaatste
zij de realisatie van een
modern woon-zorgcentrum
hoog op de agenda. Dank zij
de wilskracht en het
doorzettings-vermogen van
Els Van Nieuwenhove werd
de vereniging ‘Woonzorgcentrum Van Lierde’ opgericht met het O.C.M.W. en
de groep WZC Halle als
partners om de bouw van
Els Van Nieuwenhove
een nieuw woonzorgcentrum OCMW voorzitter
te realiseren.

EEN LANGE WEG

Eerste rusthuis "Van Lierde"

Zeven jaar heeft CD&V Affligem alles op alles gezet om dit
vastgeroest en beladen dossier los te weken en op het juiste
spoor te zetten. Al die tijd had CD&V maar één doel voor ogen
er voor zorgen dat zorgbehoevende ouderen de nodige zorg
en opvang krijgen in hun eigen gemeente tussen familie en
vrienden. Geen enkele andere partij heeft iets concreet ondernomen om actie te ondernemen om het leven van onze
Affligemse zorgbehoevende bejaarden aangenamer te maken
of datgene te bieden waar ze recht op hadden, namelijk; een
warme thuis Voor CD&V was de bouw van een modern woonzorgcentrum het belangrijkste hoofdstuk in haar sociaal programma.

Het was een lange en moeizame weg. In de jarenlange
procedure van 2008 tot vandaag werden 44 stappen gezet
in de juiste richting. Het sluitstuk waar we terecht fier
mogen op zijn is de ondertekening door de minister van
Welzijn Jo Vandeurzen van het gunstig advies van de
commissie die beslist over de subsidie voor de
nieuwbouw. Deze commissie subsidieert de nieuwbouw
voor 60%.

huidig rusthuis "Van Lierde"
2007 : - gestalte geven aan het sociaal programma van
CD&V met het rustoord als belangrijkste onderdeel
2008 : - opmaak van een zorgstrategisch plan voor 92 bedden, goedkeuring en erkenning ervan
- kennismakingsronde met mogelijke partners
- de gemeente biedt een erfpacht voor de grond aan
2010 : - wegwerken van juridische problemen uit het verleden
- oprichting van vereniging WZC Van Lierde.
- klacht van oppositie (3 maanden vertraging)
2011 : - goedkeuring van de erfpacht
- WZC Van Lierde duidt architect aan
- Minister geeft goedkeuring aan 92 bedden
- WZC vraagt meer bedden en krijgt er 117 + 4 voor kort
verblijf
2012 : - WZC dient bouwaanvraag in
- Archeologisch onderzoek
- Aanvraag bedden voor zwaar zorgbehoe
venden en goedkeuring
- Subsidieaanvraag voor nieuwbouw
2013 : - subsidiedossier wordt aanvaard
- Uitbreiding erfpacht voor de grond
- Verlenging van goedkeuring voor de
toegekende bedden
2014 : - minister keurt subsidie voor de nieuwbouw
goed op 17 maart
Einde van de procedure.

DE BURGEMEESTER PLEIT IN
BRUSSEL VOOR HET RUSTHUIS
Sinds november 2013 heb ik mij heel intens
bezig gehouden met dit dossier. Dit vanuit
de overtuiging dat de toestand in het rusthuis onverantwoord was, onze ouderen beter verdienden en de procedure te lang
aansleepte. Niettegenstaande dat de bewoners van het rusthuis heel wat comfort
moeten missen en alle dagen met heel wat
ongemakken worden geconfronteerd, zijn
zij terecht tevreden over de verzorging door
het personeel dat vaak in ondankbare omzicht vanaf de kerk
standigheden het beste van zichzelf geeft.
Ik vond het onrechtvaardig dat onze bejaarden in Affligem in veel slechtere omstandigheden waren gehuisvest vergeleken met rusthuizen in de omgeving. De situatie in Affligem leek
meer en meer op Roemeense toestanden. Dit dossier verdiende meer aandacht op die niveaus waar men de
beslissingen neemt, namelijk op het niveau van
de Vlaamse Regering. Ik heb de problematiek
van ons rustoord herhaaldelijk onder de aandacht gebracht van nationale en regionale
regeringsleden en hun kabinetsmedewerkers
om hen te overtuigen van de onverantwoorde
situatie waarin de Affligemse bejaarden moeten leven. Dit is ook mijn voornaamste reden
waarom ik kandidaat ben voor het Vlaams
Parlement : om een oplossing te bieden voor
de problemen die de man en vrouw in de straat
het sterkste voelen. Is er een school en opvang
voor de kinderen ? Is het veilig in mijn dorp ?
Kan ik mij als jonge starter een woning permitteren ? Vind ik werk ? Is er een rusthuis in de buurt voor een oudere zorgbehoevende inwoner uit Affligem? Zelf ben ik ongelooflijk tevreden dat er NU op die laatste vraag een positief antwoord kan gegeven
worden. Het was mijn vaste wil om ook voor dit dossier een doorbraak te forceren nog voor de verkiezingen
van 25 mei 2014. Geen loze beloften, geen woorden in de wind, geen geroep van op de zijlijn maar het
werkelijke vooruitzicht op een modern woonzorgcentrum waar men
de zorgbehoevende ouderen de gepaste zorg zal bieden.
Uw burgemeester, Walter De Donder

DE VOLGENDE STAPPEN
Nog in dit voorjaar zal het gebouw worden uitgezet. Eens de procedure tot aanduiding van een aannemer
achter de rug kan de bouw opgestart worden. In een eerste fase bouwt men een deel van de
nieuwbouw langsheen de Kasteelstraat. Dan nemen de huidige bewoners hun intrek in het
nieuwe gebouw. Men sloopt het oude rusthuis en men realiseert de tweede fase van de
nieuwbouw. Uiteraard zullen we tijdens de uitvoering van de werken alle betrokkenen
goed op de hoogte houden van de vooruitgang ervan. We rekenen op een totale
realisatie binnen de twee jaar na de opstart. Samen met de bewoners en het
personeel van het rusthuis kijken we echt uit naar een nieuwe thuis in de
best mogelijke omstandigheden.
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