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Meer betaalbare
		 in Grimbergen

www.cdenv.be

kinderopvang

Wie kinderen of kleinkinderen heeft,
weet dat de zoektocht naar kinderopvang dikwijls lang duurt, zenuwslopend is en niet altijd succesvol. Snel
reageren was daarom de boodschap
toen de Vlaamse regering bekendmaakte extra middelen vrij te maken
voor kinderopvang en voor nieuwe opvangmogelijkheden te zorgen, en met
succes: Grimbergen krijgt subsidies!
Lees het hier, op pagina 4!

27 september 2009:
jaarlijks kippenfestijn van CD&V Grimbergen
Naar goede jaarlijkse traditie organiseert CD&V Grimbergen in het najaar een eetfestijn. Dit jaar is het Parochiaal
Centrum van Humbeek (Meiskensbeekstraat) het decor voor ons kippenfestijn. Wij hopen u in groten getale te kunnen
verwelkomen op 27 september vanaf 11.30 uur!

Een nieuw milieurapport
voor Vlaams-Brabant
Het Vlaams-Brabantse milieurapport is toe aan zijn zevende editie. Aan
de hand van een twintigtal indicatoren wil dit lijvige rapport een overzicht
geven van de toestand waarin het milieu en de natuur zich in Vlaams-Brabant bevinden.
meetplaatsen met een zeer slechte
tot uiterst slechte kwaliteit daalde
enorm. De ingebruikname van de waterzuiveringen van Brussel-Noord en
Grimbergen zit daar voor iets tussen.
Op het nitraatgehalte na verbetert ook
de zuurstofhuishouding en het nutriëntengehalte in het Vlaams-Brabants
oppervlaktewater.”
In de Zenne heeft men al verschillende vissoorten kunnen waarnemen.
In de nabije toekomst zal men tot
dezelfde vaststellingen komen in de
Maalbeek en de Tangebeek.

Voor meer info over het MIRA-rapport 2008:
jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be,
www.olbrechts-grimbergen.be of
www.vlaamsbrabant.be.
Nog een nieuwtje. De plafondschildering van de sacristie van de basiliek is gerestaureerd. De kerkfabriek
ontving hiervoor een provinciale
subsidie van 46.385 EUR.

Zondag 11 oktober:

5de Kinderhoogdag:
een feesteditie
Een leuke gezinsdag beleven? Ben jij ouder dan 4 en jonger dan 12 en wil
je de dag van je leven beleven? Wees er dan bij op 11 oktober van 11 tot 17
uur in en rond het cultuurcentrum Strombeek!

Het Kinderhoogdag-polsbandje kost
7 EUR en geeft jou toegang tot alle
activiteiten én als klap op de vuurpijl
krijg jij een gratis zakje popcorn!
Meer weten? Bel naar 02/263.03.43
(cc Strombeek) of naar 02/260.12.69
(jeugddienst), mail naar kinderhoogdag@ccstrombeek.be of surf naar
www.kinderhoogdaggrimbergen.be.
De 5de editie belooft weer een knotsgekke dag te worden! Hopelijk zal
ook jij deze dag niet missen. Ik zal er
zeker zijn!
Patrick Vertongen
Schepen van Jeugd en
Cultuur
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Een aantal thema’s wordt onder de
loep genomen: de kwaliteit van het
oppervlaktewater, de vermesting als
gevolg van de mestproblematiek, de
luchtkwaliteit, de verontreiniging
door afvalstoffen, de toename van
beschermde natuur en de perceptie
van hinder in onze provincie,…
Gedeputeerde voor leefmilieu, JeanPol Olbrechts, geeft meer uitleg. “Er
is verbetering in zicht voor de waterkwaliteit. De inhaalbeweging van
de laatste jaren begint haar vruchten
af te werpen. Dat zien we aan de
biologische waterkwaliteit, die sterk
verbeterde. Vooral het aandeel van

De asfaltering van het betonnen wegdek van de Meerstraat (Beigem)
moet voor meer wooncomfort zorgen

Het juiste evenwicht vinden tussen wooncomfort en werkverkeer is een uitdaging die men op vele plaatsen in de nabije toekomst zal moeten aangaan,
ook in Grimbergen. Voor CD&V is dit dan ook een prioritaire opdracht.
De Meerstraat te Beigem is hiervan een typisch voorbeeld.
Enerzijds is deze straat ontegensprekelijk een belangrijke verbindingsweg
maar anderzijds is dezelfde straat omzoomd door talrijke gezinswoningen.
Het heeft geen betoog dat het doorgaand verkeer het wooncomfort sterk
kan aantasten wanneer het wegdek
niet aangepast is om dit verkeer te
verwerken.
Uit een plaatselijk onderzoek is
gebleken dat vooral geluidsoverlast,
overdreven snelheid en trillingen van

het wegdek voorwerp zijn van klachten van de omwonenden.
Onder impuls van CD&V-fractieleider
Patrick Mensalt bleef het gemeentebestuur van Grimbergen niet doof
voor deze grieven. Daarom heeft de
gemeenteraad op 26 juni 2008 beslist
400.000 EUR vrij te maken voor het
onderhoud en het herstel van meerdere straten waaronder de Meerstraat.
Bij deze laatste wordt de bestaande
betonlaag verbrijzeld om vervolgens

leerlingen van de Grimbergse scholen krijgen hierover informatie mee
naar huis.
• Op zondag 4 oktober vertrekt de
2e Fair-Trade wandeling. Onderweg
staan een aantal infostanden en VZW
Natuurpunt loodst je met de nodige
uitleg door de Nekker. Vertrek vanuit
Strombeek-Bever (aan de Wereldwinkel in het Vandernootpark).
• Op 16, 17, 18 en 19 november organiseren wij samen met de Seniorenraad weer seniorennamiddagen in het
Fenikshof. Liz Larssen, Paul Vermeu-

len en het duo Paul Van Hoeydonkck
&Wim Quirynen of clown Arturo
Cardini zorgen voor een afwisselend
programma. Kaarten kosten 2 EUR
en zijn vanaf 1 oktober te verkrijgen
op de cel welzijn (02/260.12.69). Wij
zorgen voor een lekkere kop koffie en
gebak.
• En om het jaar af te sluiten organiseert de Seniorenraad voor de tweede
keer op Kerstdag een kerstmaaltijd
voor alleenstaande senioren in het
Fenikshof. Alleenstaanden krijgen
automatisch een uitnodiging in de
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te worden geasfalteerd.
Proeven hebben uitgewezen dat voormelde werkwijze soelaas moet bieden
zowel voor de geluidsoverlast als de
schadeverwekkende trillingen.
Patrick Mensalt is er dan ook van
overtuigd dat de Meerstraat opnieuw
kan voldoen aan de vereisten van
wooncomfort en doorgaand (werk-)
verkeer door, naast de voorziene asfaltering, regelmatige controles op snelheid en laadvermogen uit te voeren.
Uiteraard is het eveneens zeer levenswaardig dat ook andere straten
in onze gemeente aangepakt worden.
Zo zullen het tweede gedeelte van de
Kruisstraat in Humbeek en het kruispunt Beigemsesteenweg, ZijpstraatMeerstraat en Kruisstraat voorzien
worden van een asfaltlaag. Ook een
nieuwe asfaltlaag op de Oostvaartdijk,
de Grote Kerkvoetweg en een gedeelte van de Sint-Amandsstraat en de
Vaartstraat moeten het wooncomfort
en de verkeersveiligheid verhogen.
Vanzelfsprekend blijven er nog vele
uitdagingen en noden, maar spijtig genoeg heeft het hoge financieel kostenplaatje tot gevolg dat keuzes gemaakt
en prioriteiten gesteld moeten worden.
Alleszins blijft een aanpak, hervorming en verbetering van de Beigemsesteenweg voor Patrick Mensalt een
volgende prioritaire uitdaging.

bus. Meer informatie kan u krijgen
bij de cel welzijn op het nummer
02/260.12.69.
Heb je rond dit alles vragen, zelfs
delicate, een serieus probleem?
Bel mij gerust op het nummer
0478/56.59.56
(zie ook www.marleenmertens.be).
Ik probeer je te helpen zo goed ik
kan.
Marleen Mertens
Schepen van welzijn, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking en vrijwilligerswerking
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Als gevolg van de Vlaamse initiatieven kan een gemeentebestuur
nu een kleine vestigingsplaats voor
14 kinderen openen, als “satelliet”
van een erkend kinderdagverblijf.
Vroeger moest een voorziening minstens 23 kindjes opvangen en waren
“satellieten” niet mogelijk.
In 2009 zal de Vlaamse regering 5,5
miljoen EUR extra subsidie besteden
aan de uitbreiding van erkende kinderdagverblijven en 2 miljoen EUR
aan de uitbreiding van diensten voor
onthaalouders.
Op 13 februari 2009 lanceerde Kind
en Gezin een oproep naar kandidaten
voor die extra en gesubsidieerde plaatsen. Het gaat om plaatsen waarvoor
de ouders betalen in functie van hun
inkomen.
Gemeenteraadslid Trui Olbrechts
speelde kort op de bal: zij schreef nog
dezelfde dag een brief naar het college van burgemeester en schepenen
en vroeg hen om in te spelen op deze
unieke mogelijkheid. Het moest immers snel gaan: de aanvraag moest ten
laatste op 13 maart 2009 toekomen bij
Kind en Gezin. De gemeente moest
ook een erkend kinderdagverblijf
vinden dat een satelliet wou opzetten
in Grimbergen. Landelijke Kinderop-

kinderopvang

vang, dat over een erkend kinderdagverblijf beschikt in Vlaams-Brabant,
werd hiertoe bereid gevonden.
Na overleg tussen schepen Marleen
Mertens, OCMW-voorzitter Patrick
Mensalt en gemeenteraadsleden Kirsten Hoefs en Trui Olbrechts, diende
Landelijke Kinderopvang in naam van
de gemeente een dossier in bij Kind en
Gezin. Op 10 juli 2009 besliste Kind
en Gezin om subsidies aan Grimbergen
toe te kennen.
Trui Olbrechts: “We zijn hier uiteraard ontzettend blij mee en we zijn
nu volop op zoek naar een geschikte

locatie om de nieuwe gesubsidieerde
kinderopvang op te starten. Wat de
ouders precies betalen voor de opvang
zal afhangen van hun inkomen, de rest
wordt jaarlijks bijgepast door Kind
en Gezin. Zeker voor mensen met een
beperkter inkomen is dat heel goed
nieuws.Heel binnenkort verneemt u
hier meer over.”
Voor meer info kan u terecht bij Trui
Olbrechts op 0498/46.52.32 of op het
e-mail adres trui.olbrechts@telenet.be
(zie ook www.olbrechts-grimbergen.be).

Marleen Mertens, Trui Olbrechts en Patrick Mensalt

Nieuws over welzijnsbeleid
Wie dacht dat welzijn een saaie
bedoening is … slaat de bal wel
compleet mis. Marleen Mertens aan
het woord over haar werk voor de
zwakkeren.
Toen ik vorige keer berichtte over de
aanpassingen aan het gemeentelijk
welzijnsbeleid kreeg je misschien de
indruk dat welzijnsmaterie een saaie
boel is. In deze editie kan ik gelukkig het tegendeel bewijzen.
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Na de vakantie wordt het immers
weer tijd om van alles en nog wat te
organiseren. En ook op mijn vakgebied staat er van alles op het programma.
• Studerende jeugd krijgt alle informatie over studietoelagen op donderdag 24 september. In de Gaston
Geleynzaal (3e verdieping nieuw
gemeentehuis) kunnen van 16u30 tot
19 uur ook onmiddellijk de nodige
formulieren ingevuld worden. Alle
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