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Wist je dat …
-  Wist je dat schepen Sus Vissers écht 

élk lichtpunt in onze gemeente bezoekt 
om te kijken of het na 23 uur gedoofd 
kan worden. Geen roekeloze oefening 
zoals elders maar met aandacht voor 
ieders mobiliteit en veiligheid. Een 
enorme job ! 

-  Wist je dat ons jongste raadslid Babet-
te Gommers deze zomer in het huwelijk 
treedt met haar lief Dennis? Grote lief-
de ! 

-  Ze volgt daarbij het goede voorbeeld 
van Pieter Cools die nog niet zo lang 
geleden huwde met Katrien. Zij ver-
wachten binnenkort nog groter geluk! 

-  Wist je dat Theo Neys veel tijd en ener-
gie steekt in de Sociale Kruidenier? 
Dat is een winkel waar mensen die het 
fi nancieel moeilijk hebben aan een la-
gere prijs kunnen winkelen. Hij steekt 
er met vele vrijwilligers letterlijk de 
handen uit de mouwen ten dienste van 
anderen. Knap Theo! 
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Een positieve kijk
op Wuustwezel

Elke schepen in ons team heeft bevoegdheden. Dat zijn taken waar ze zich over bekomme-
ren en expertise in opbouwen. Zo heeft Rit Luyckx de bevoegdheid ‘mobiliteit’. Ze vult dat 
met passie in en vooral het fi etsen ligt haar nauw aan het hart. 

Eén van de zaken waar zij zich aan ergert zijn de fi etssluizen in onze gemeente. Die stam-
men nog af uit de tijd dat alle fi etsen ‘gewoon’ waren. Fietskarren, vouwfi etsen, ligfi etsen, 
tandems, bakfi ets,…het bestond niet en de sluis had tot enig doel dat de auto’s er niet door 
konden. Vandaag de dag merken we dat niet enkel de auto er niet door kan maar ook veel 
van de nieuwere fi etsen niet. 

Rit aan de slag en volop bezig met de tientallen sluizen na te kijken en te laten aanpassen. 
Fietsplezier gaat niet enkel over de aanleg van grote fi etspaden (wat we ook doen) maar 
ook over die kleinere zaken. Kleine fi etsergernissen waar je van denkt dat Rit er iets aan 
kan doen? 
Mailen naar: rit.luyckx@gmail.com

Schepen Rit wil alle fi etsluizen op deze manier 
verbeteren zodat ook bakfi etsen, fi etsen

met zakken,…vlot kunnen passeren.
Andere ideeën? Laat horen! 

Onze ploeg (plus enkele die nét te laat waren voor de foto) belden 250 keer aan
in opdracht van vele kleinkinderen. 

Rit is jullie fi ets-schepen

250 blije ’opvangouders’
Een amaryllis, prachtig streekproduct uit onze gemeente. Dat was 
wat 250 (!) opvangouders van onze CD&V-ers kregen. Tenminste, 
wij voerden slechts een opdracht uit. Het waren vaak de kleinkin-
deren of hun ouders zelf die ons hadden laten weten dat de vokke, 
moeke, bomma, bompa,…een bloempje verdienden. 

Een gezin run je namelijk niet alleen of met z’n twee. Héél vaak zijn 
de grootouders nodig om de kleinsten van school op te halen, ze 
een keertje in bed te steken of om ze op vrije dagen te animeren. We 
zeggen elke keer wel ‘bedankt’ maar ze eens in de bloemen zetten 
is nooit verkeerd. De reacties waren geweldig. Nadien kregen we vele reacties waaronder deze: 
“We hadden net een huilende oma aan de lijn. Ze was helemaal geëmotioneerd door jullie 
prachtig initiatief. Bedankt !!”

Wél, als je je soms afvraagt waarom we het allemaal doen? Daarom! 


