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CD&V en N-VA
samen naar
de kiezer
op 8 oktober
De verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 2004 hebben bewezen dat de kartelvorming CD&V/N-VA een succesverhaal is. Na enkele zeer vlot verlopen gesprekken,
beslisten CD&V en N-VA van Grimbergen begin januari
om in kartel onder de naam CD&V/ N-VA naar de
gemeenteraadsverkiezingen te stappen.
Voor het geheel van de lijst
werd een verdeling afgesproken van 27 CD&V- en 4 NVA- kandidaten. De namen
volgen later, maar beide
partners hebben zich er
alvast toe verbonden om
naast de vaste waarden, ook
jonge en nieuwe mensen uitdrukkelijk een plaats op de
lijst te geven.
Ons Vlaams kartel is een
samenwerking van twee
groepen die elk met een
eigen identiteit streven naar
dezelfde toekomst voor
Grimbergen en elkaar hierbij
versterken. Onze eerste
opdracht is samen werk te
maken van een gemeenschappelijk programma dat
verder bouwt op de weder-

zijdse prioriteiten. Daarom
zijn we gestart met een aantal informele werkgroepen
die de verschillende beleidsthema’s zullen evalueren en
aanvullen met nieuwe en
frisse ideeën. De bevindingen van deze werkgroepen
zullen dan als basis dienen
voor
een
krachtdadig,
innoverend en eigentijds verkiezingsprogramma waardoor het kartel CD&V/NVA een antwoord kan bieden aan de nieuwe uitdagingen waarmee onze gemeente
zal geconfronteerd worden
in de komende legislatuur.
Ons doel is geen ik-maatschappij, maar een open en
menselijke samenleving die
aandacht heeft voor verant-

woordelijkheid en solidariteit, met respect voor de
diversiteit van onze gemeente, voor het Vlaams en groene karakter en de inzet van
vele vrijwilligers in het verenigingsleven, ondersteund
door een betrouwbare lokale overheid die werk maakt
van meer welvaart en vooral
welzijn voor onze inwoners.
Samen met mijn collega
Lieve Dewulf, voorzitter van
N-VA, zijn wij bijzonder
tevreden over deze kartelvorming. Uit de gesprekken
bleek immers hoe complementair we wel zijn, zowel

Wij zijn er ook voor jou
De nieuwe brochure van het OCMW viel verleden maand in de brievenbus van de
Grimbergse bevolking.
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Het werd een mooi ogende brochure waarin we de ruime dienstverlening van ons
OCMW voor de hele bevolking graag voorstellen.
Door de jaren heen is onze dienstverlening
steeds verder uitgebreid. Zo zijn er de diensten die zorgen dat senioren langer thuis
kunnen blijven wonen, de woongelegenheden voor senioren, Ter Borre met een ruim
aanbod aan boeiende activiteiten, de ondersteuning voor personen die de thuiszorg
opnemen, de specifieke werkpunten van de

sociale dienst, de dienst kinderopvang,…
Deze brochure die we om de vijf jaar uitgeven, bevat heel wat nuttige en praktische
informatie alsook de contactpersonen bij
wie je terecht kan.
Persoonlijk ben ik alvast tevreden met deze
verzorgde en duidelijke brochure. Niet
alleen de inhoud is belangrijk. Een aantrekkelijke lay-out is evenzeer nodig , zodat de
Grimbergenaren zich aangesproken voelen
om een kijkje te nemen in de brochure en de
dienstverlening die ze nodig hebben snel
kunnen terugvinden.
Graag dank ik dan ook de personeelsleden
voor hun bijdrage en uitwerking van deze
overzichtelijke brochure , maar ook een bijzonder woordje van dank aan alle OCMWmedewerkers voor hun inzet om deze kwaliteitsvolle dienstverlening mogelijk te
maken.
Deze brochure werd begin februari huis
aan huis verspreid bij alle Grimbergenaren.
Mocht je de brochure toch niet ontvangen
hebben; geef mij dan een seintje. Graag
bezorg ik je dan een exemplaar.
Patrick Mensalt, Voorzitter OCMW
Tel : 02/270.05.21
patrick.mensalt@ocmw-grimbergen.be

in visie als in benaderingswijze.
Juist deze complementariteit
en verscheidenheid vormen
de kracht van ons Vlaams
kartel en laten ons toe een
visie naar voren te schuiven
waarin heel wat inwoners
uit onze gemeente zich zullen kunnen vinden.
De voorbije jaren hebben
onze CD&V-mandatarissen
heel wat gerealiseerd , maar
dit werk is niet af. We zijn er
van overtuigd dat we niet
alleen staan . Vele mensen,
jong en oud, man en vrouw,
Grimbergenaar en wereld-

burger, streven hetzelfde na:
een gemeente waar het goed
is om te wonen, te leven en
te werken. Deze ambitieuze
en gedreven mensen roepen
we op om met ons die verantwoordelijkheid te delen.
Diegenen die zich aangesproken voelen door dit
dynamisch kartel of actief
wensen mee te werken, kunnen steeds met mij contact
opnemen.
Karl Verdickt, Voorzitter
CD&V-Grimbergen
Tel: 02/269.18.19
E-mail:
karlverdickt@yahoo.com

Onderhoud
van voet- en
fietspaden
De gemeente besteedt heel wat aandacht aan de (her)aanleg van voet- en fietspaden, maar er wordt zeker niet vergeten om de bestaande voet- en fietspaden te onderhouden.
Ook dat is een prioriteit .
In de maanden februari en maart zal de gemeentelijke
dienst Werken in Eigen Beheer verschillende voet- en fietspaden opkuisen. Het gaat om het afgraven van de overgroeiingen op deze paden. Deze werken worden specifiek
uitgevoerd ter voorkoming van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor het milieu . Nadien
worden de stroken tussen de voet- en fietspaden in het
voorjaar opnieuw ingezaaid met gras.
De straten die nu aan bod komen zijn de Kruisstraat,
Beigemsesteenweg, Benedestraat , Verbrandebrugsesteenweg, Eppegemsesteenweg en Veldkantstraat.
Het is niet de bedoeling om de stroken die opgeruimd zijn,
nadien te laten gebruiken als parkeerstrook voor autovoertuigen.
Burgemeester Eddy Willems
Telefoon kabinet : 02/260.12.01
E-mail: kabinet.burgemeester@grimbergen.be
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Jeugd in de kijker !
Wist je dat…
… 17 jeugdverenigingen
werden erkend voor het jaar
2006 door het college van
Burgemeester en Schepenen
en deze ook voor de gemeentelijke subsidie in aanmerking komen?
… er voor het nieuw te bouwen jeugdontmoetingscentrum in samenspraak met de
jeugdraad een architectuurwedstrijd zal worden georganiseerd?
… elke 12-jarige die woont
in Grimbergen een gratis
swappas kan afhalen op de
jeugddienst
van
onze
gemeente?
… je de jeugddienst ook op
woensdagnamiddag
kan
bezoeken van 13.30 tot 16
uur?

… de gemeente Grimbergen
beschikt over een uitgebreide uitleendienst voor Jeugd?
… er op woensdagnamiddag
regelmatig een spel- en activiteitennamiddag
wordt
georganiseerd voor de jeugd
in de feestzaal van de Borgt?
… er dit jaar ook een kinderhoogdag en jeugdbeurs
zal doorgaan?
… de “playmobiel” tijdens
de zomermaanden ook zal
halt houden in verschillende
woonwijken en/of speelstraten?
… momenteel een voorstel
wordt uitgewerkt om fuifbussen in te leggen naar
Fenixx-evenementen
met
haltes aan de jeugdhuizen?

… er in overleg met het
Cultureel Centrum wordt
onderzocht
op
welke
manier men het Fenikshof
weer aantrekkelijk en toegankelijker kan maken voor
onze jeugd voor het organi-

seren van fuiven?
… ons skatepark in de
Oyenbrugstraat onlangs nog
werd uitgerust met een nieuwe skateramp?

Voor meer info, vragen en
suggesties in verband met
ons jeugdbeleid:
Tom Mensalt
Schepen van jeugd en sport
Tel: 0476/211.377
tom.mensalt@pandora.be

Het LSB: niet alleen Drinkwaterfonteinen
een papieren plan in Vlaams-Brabant
Nog té veel mensen moeten leven met de zorg voor hun
eigen zelfbehoud. Ik vind dit verkeerd! Ik zeg dat wij ook
verantwoordelijk zijn voor andermans behoud. Alle leven
is immers met elkaar verbonden.

De provincie Vlaams-Brabant nam het initiatief om samen met de Vlaams-Brabantse
drinkwatermaatschappijen (VMW, IWVB, TMVW, BIWM en IWM), OVAM, en het
gezondheidsoverleg LOGO Leuven, in Vlaams-Brabantse scholen en gemeenten drinkwaterfonteintjes te promoten.
Aan dit project is ook een
belangrijk educatief luik verbonden met als belangrijkste
doelstellingen:

De Vlaamse welzijnssector is
één van de best georganiseerde van Europa. Iedereen
die hulp nodig heeft kan die
hulp krijgen. Alleen is het
niet altijd duidelijk wie waar
recht op heeft en waar men
terecht kan om die hulp aan
te vragen.
Het gemeentebestuur en het
OCMW van Grimbergen
hebben daarom de handen
in elkaar geslagen voor het
opmaken van een LOKAAL
SOCIAAL BELEIDSPLAN
(LSB). Wij gaan echt op
zoek naar wie hulp nodig
heeft en nog niet wordt
geholpen! Mijn grootste
wens is dat wij zeer binnenkort vanaf één plaats kunnen in kaart brengen waar
en welke hulp er moet geboden worden.

zal mij ook blijven inzetten
om te pogen ALLE werkzoekenden, ook de laagst
geschoolden onder hen, aan
werk te helpen.
Ik ben er als je vragen hebt.
Als je door het bos de
bomen niet meer ziet, wil ik
je graag helpen. Zelf zal ik je
probleem waarschijnlijk niet
direct kunnen oplossen
maar ik zal in elk geval mijn
uiterste best doen om samen
met jou naar een oplossing
te zoeken en je op weg te
helpen.
Marleen MERTENS
Schepen van Onderwijs,
Welzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Tel: 0478/56 59 56
E-mail: vraagmaar@
marleenmertens.be

1. gezonde drinkgewoonten
bij de bevolking en schoolgaande kinderen aanmoedigen: kraantjeswater is een
goede dorstlesser.
2. afvalpreventie bevorderen: een drinkwaterfontein
levert immers drank zonder
verpakkingsafval.
3. duurzaam watergebruik:
het
leren
spaarzaam
omspringen met kraantjeswater. Ongeveer 1 miljard
mensen op een wereldbevolking van ongeveer 6 miljard
heeft immers geen drinkbaar
water!

De eerste drinkwaterfonteintjes werden reeds in drie
scholen in onze provincie
geplaatst.
De gesubsidieerde vrije
basisschool Karamba in
Ramsdonk (Kapelle-op-denBos), de gesubsidieerde
gemeentelijke basisschool in
Huizingen en het Koninklijk
Atheneum in Leuven ontvin-

gen de eerste drinkwaterfonteintjes uit de handen van
gedeputeerde
Jean-Pol
Olbrechts.
In Kapelle-op-den-Bos was
Vlaams
minister
voor
Leefmilieu, Kris Peeters, ook
aanwezig. Vóór 1 maart
worden alle drinkwaterfonteintjes geleverd.
Meer info:
jean-pol.olbrechts@
vlaamsbrabant.be
of tel: 016/26.70.22

Dit initiatief is uitgegroeid
tot een grootschalig project
waarbij de scholen en
gemeenten - dankzij subsidies van de drinkwatermaatschappijen, OVAM en de
provincie - tegen de zeer lage
prijs van 25 euro per stuk,
drinkwaterfonteinen konden
bestellen.
“Dat de actie een groot succes werd bewijst het feit dat
er 800 drinkwaterfonteinen

Heel concreet streef ik
ernaar dat al onze kinderen
een volwaardige opvoeding
tot volwassene krijgen en
dat hulpbehoevende inwoners een comfortabele oude
dag kunnen beleven.
Ik wil op de bres staan om
ook in Grimbergen de thuishulp voor bejaarden nog
verder uit te bouwen en ik

besteld werden voor 285
scholen en 50 gemeenten”
legt gedeputeerde voor leefmilieu Jean-Pol Olbrechts
uit.
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