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GRIMBERGEN

D!RECT
CD&V-Grimbergen
IN ACTIE VOOR VERKEERSVEILIGHEID
■ Verkeersveiligheid is een belangrijk thema. CD&V-Grimbergen protesteert dan ook tegen de voorgenomen beslissing om
geen verkeerslichten te plaatsen aan het kruispunt van de Waardbeekdreef en de Wolvertemsesteenweg.

Op 30 oktober 2007 werd in
het Fenikshof een infovergadering gehouden in verband
met de werken aan de Wolvertemsesteenweg en de Vilvoordsesteenweg. Op deze
vergadering werd meegedeeld dat de voorziene verkeerslichten aan het kruispunt van de Waardbeekdreef
en de Wolvertemsesteenweg
er niet zouden komen. In de
oorspronkelijke plannen waren deze nochtans voorzien,
dit op basis van tellingen
van 1997 die uitwezen dat

het om een gevaarlijk kruispunt ging. In 2007 was dit
plots niet meer het geval.
Op initiatief van Ludo Smet,
inwoner van de Waardbeekwijk, heeft CD&VGrimbergen dan beslist om
in samenwerking met de
wijkbewoners actie te voeren. Eén van deze acties was
het organiseren van een petitie op zaterdag 1 december
2007 op de parkings van
de twee winkelcentra en bij
inwoners en bezoekers van

deze wijk (rusthuis Ter Biest,
in de wijk gelegen firma’s).
De actie kende een groot
succes. Er werden meer dan
2.500 handtekeningen verzameld!

Hierbij willen wij alle mensen die aan de actie hebben
meegewerkt van harte bedanken. De volgende stap
is een bezoek aan minister
Hilde Crevits op 3 maart.
We houden u verder op de
hoogte!
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ACCENTEN
■ In het gemeentelijk beleidsplan kan je lezen wat onze politici in de komende 5 jaar willen realiseren in Grimbergen. We vroegen aan onze CD&V-ers waar zij zich in de allereerste plaats voor inzetten. Hierna de eerste reeks antwoorden.

Paul Hermans, gemeenteraadslid
De verkeers- en mobiliteitsproblemen in Grimbergen nemen toe. De leefbaarheid van onze
gemeente staat onder druk. Ik wil de concrete projecten die in het beleidsplan staan ook gerealiseerd zien. Kortom bevoegde mensen en diensten samenbrengen, kennis en engagement
bundelen. We moeten verder fiets- en voetpaden aanleggen, het sluip-en zwaar verkeer beter
sturen en een parkeerbeleid voeren.

Marleen Mertens, schepen van onderwijs en sociale zaken
Ik ben de propagandist van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Het gemeentebestuur moet rekening houden met de behoeften van elke leeftijdsgroep en elke inwoner moet dezelfde kansen
krijgen, ook na een tegenslag. Voorts wil ik mobiele bewakingscamera’s laten aankopen, niet
om big brother te spelen maar om vandalisme en sluikstorten aan te pakken.

Trui Olbrechts, gemeenteraadslid
Ik kies voor onderwijs en opvang. Vernieuwend én kwaliteitsvol onderwijs brengt ons met
reuzensprongen vooruit. We kunnen grootoudercomités oprichten. Elk kind moet maximale
kansen krijgen op ontwikkeling, vertrekkend van eigen interesses en talenten. We kunnen de
studiekeuze ondersteunen door met de 3de graad van het basisonderwijs het “Beroepenhuis”
te bezoeken. En we moeten zoeken naar betere oplossingen voor de buitenschoolse kinderopvang.

Odiel Schelfhout, schepen van ruimtelijke ordening en verkeer
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is van groot belang voor onze gemeente. Het omvat de hedendaagse maar ook de toekomstvisie en is dan ook een leidraad voor de komende
jaren. Studiebureau, ambtelijke werkgroep en de meerderheidsgroep werken eraan met vereende kracht. Tegelijk blijf ik alert voor de ontwikkeling van de Vlaamse rand rond Brussel.
We willen het evenwicht behouden tussen wonen en open ruimte.

Kirsten Hoefs, gemeenteraadslid
Waar willen we de komende jaren met Strombeek-Bever naartoe? Ik wil dat we een actieplan
opstellen voor een lange termijn. In 2010 is er in de begroting geld voorzien voor de heraanleg van de omgeving van het Cultuurcentrum: dat zal een mooie aanzet zijn. Hoe vinden
we betaalbare woningen? Met het opstellen van een woonbeleidsplan komen we een stapje
dichterbij.

DIRECT - Informatieblad CD&V - JAARGANG 7 - NUMMER 2 - MAART-APRIL 2008

Pagina 5

Patrick Vertongen,
VOLTIJDS BEZIG MET CULTUUR EN JEUGD
■ Als je vindt dat in Grimbergen te weinig gebeurt, moet je dringend eens praten met Patrick
Vertongen, de CD&V-schepen die zich voltijds met cultuur en jeugd bezig houdt.
Patrick werkt aan vele projecten, steeds in overleg met
de mensen van zijn “werkveld” : de adviesraden, de
verenigingen en al wie bekommerd is om een actieve
gemeenschap.
Wat wil je realiseren in de
komende 5 jaar?
Wat nu al bloeit, fris houden.
Dat geldt onder andere voor
ons cultuurcentrum. Door
een nieuw gebouw voor het
OCMW, zoals in het beleidsplan staat, kunnen cultuurcentrum en bibliotheek
meer ruimte krijgen. Voor
het dringend probleem van
de ateliers in het CC zoekt
de architect een oplossing.
Ook de academie in Strombeek krijgt meer ruimte.

En de jeugd?
De plannen voor het jeugdontmoetingscentrum
zijn
klaar! Er komen 2 repetitieruimtes, 1 polyvalente en 2
vergaderzalen, een keuken…
Voor de kinderen plaatsen
we speeltuigen. Ieder jaar besteden we daaraan € 40.000.
Op dit ogenblik zijn er al 23
speel- en ontmoetingsplaatsen voor jonge gezinnen.

straatbeeld komen. We hebben van pater Gereon al het
beeld van Rik Poot gekregen
dat nu rechts van de basiliek
staat. Daar komen rustbanken, op een ideale luisterplek voor de beiaard. Maar
we zoeken ook elders in de
gemeente plaatsen waar je
kunst kan plaatsen en erbij
vertoeven. Ideeën zijn welkom.

Je hebt het voor kunstprojecten die voor iedereen toegankelijk zijn.
De kunstroute krijgt er een
luik “ambachten” bij. We
spreiden het geheel opnieuw
over twee weekends: 17-18,
24-25 mei. Er zijn zowat 80
deelnemers, meer dan 90 %
daarvan zijn amateurs. Er
moet ook meer kunst in het

Wat kunnen we nog verwachten?
We willen initiatiecursussen
blaasinstrument organiseren voor kinderen vanaf 6
jaar. Tijdens het Pieremanspeelplein organiseren we
voor onze anderstaligen een
Nederlands taalbad. We
gaan de ruïne van het Prinsenkasteel renoveren en er

ASBEST. En nu?
Sinds enige tijd zijn de productie en verkoop van asbesthoudende
materialen
verboden. En ook al komen
er geen nieuwe asbesthoudende producten meer bij,
de oude zijn nog steeds aanwezig. Iedereen die te maken heeft met verbouwing,
afbraak, herstelling van huizen kan nog steeds in aanraking komen met asbest. Bij
het behandelen van dit materiaal (boren, breken, zagen,
…) komen kleine vezeltjes
vrij. Het inademen van deze

een afdeling van het MOT in
onderbrengen.
En wellicht volgt er nog veel
meer. Stof voor een volgend
gesprek!
Suggesties? Ideeën? Bel Patrick op 0478/80.83.58 of
mail naar patrick.vertongen@grimbergen.be

■ De provincie Vlaams-Brabant stelde op woensdag 13 februari jl. op het containerpark van Grimbergen een nieuwe
asbestfolder voor met een overzicht van alle bestaande informatie over deze schadelijke stof.

vezeltjes kan leiden tot ernstige ziektes, zoals kanker.

brechts, gedeputeerde voor
leefmilieu.

“Het is dan ook heel belangrijk dat er op een voorzichtige en correcte wijze met
asbesthoudende materialen
wordt omgesprongen. Vanuit
de bekommernis om nieuwe
ziektegevallen te vermijden
heeft de provincie VlaamsBrabant een asbestfolder
uitgewerkt. Deze brochure
is een idee van wijlen provincieraadslid Willy Vanderstappen”, zegt Jean-Pol Ol-

”Wat is asbest? Waar zit
asbest in en hoe herken ik
het? Hoe pak ik asbest veilig
aan? Waar moet ik er mee
naartoe?” Op deze, en veel
andere, vragen geeft de folder een duidelijk antwoord.
Je kan de folder downloaden via www.vlaamsbrabant.be (publicaties - milieu en natuur - brochures
en folders) of bestellen bij
Jean-Pol Olbrechts (email:

jpolbrec@vl-brabant.be;
tel.: 016/26.70.22). Daarnaast ligt de brochure in een
overzichtelijke waaiervorm
in elk Vlaams-Brabants gemeentehuis. De provincie zal
de folder ook actief verspreiden bij doelgroepen die het
meeste risico lopen (bv. aanvragers van een vergunning
voor verbouwingen; sporten jeugdverenigingen).
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Grimbergen geeft speelstratenproject nieuwe impuls

DE HELE BUURT DOET MEE
■ “Speelstraten zijn er in principe voor spelende kinderen maar we willen de volwassen er mee van laten genieten. Met de
nieuwe aanpak willen we niet alleen een leuke en veilige speelruimte voor kinderen creëren maar ook het contact tussen buren
opnieuw wat intenser maken.”
Dit is het basisidee achter de vernieuwende aanpak van het
speelstratenproject. Net als de vorige jaren zal de gemeente
Grimbergen immers de mogelijkheid verlenen om tijdens de
verlofperioden sommige straten in te richten als speelstraat.
Om dit project een extra impuls te geven, sloegen schepen
Patrick Vertongen en gemeenteraadslid Paul Hermans de
handen in elkaar. Zij bedachten een nieuwe aanpak waarbij
alle buurtbewoners aan de speelstraat meewerken. De jeugddienst werkte het project verder uit en zal het project blijvend
ondersteunen.
Het nieuwe concept is eenvoudig. De aanvragers en buurtbewoners moeten er zich toe verbinden om per week een nevenactiviteit voor de kinderen of bewoners te organiseren.
De jeugddienst zal alvast heel wat creatieve ideeën aanbieden
voor de kinderen: een bezoek van de playmobiel, het organiseren van kinderrommelmarkten, het versieren of inkleuren
van de straat, … . Bewoners kunnen dan weer een BBQ of
een heuse receptie organiseren.
Zij die zich aangesproken voelen door dit concept kunnen
best nu al de Grimbergse jeugddienst contacteren (e-mail: els.
mets@grimbergen.be, tel.: 02/260.12.61) voor meer informatie. Niet alle straten komen immers in aanmerking om tijde-

lijk een speelstraat te worden. Voorgedrukte documenten om
de aanvraag te doen en om de betrokken bewoners te informeren en ondersteunen zijn binnenkort te vinden op www.
grimbergen.be. Ook komt er nog een informatievergadering
vóór de start van het nieuwe project. Geëngageerde burgers
moeten immers maximaal ondersteund worden, aldus Patrick en Paul, die zeker de jeugddienst wensen te feliciteren
voor het schitterende voorbereidende werk!
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