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Woordje van de burgemeester

Ik heb geleerd dat je op
veel mensen kan rekenen
Al meer dan een half jaar ben ik nu burgemeester in Grimbergen. Die
maanden zijn voorbij gevlogen. Boeiend en soms vermoeiend. Ik heb leren
dansen op een smalle koord. Afwegen wat belangrijk of minder belangrijk, wat haalbaar of onhaalbaar was. En ja, ik heb ook nee leren zeggen!
Want je kan nu eenmaal niet altijd iedereen tevreden stellen. Maar ik heb
ook al geleerd dat ik op veel mensen kan rekenen.

huizen te houden tijdens deze uitzonderlijke overstromingen. Bedankt,
iedereen! Ondanks het feit dat de
mens machteloos staat tegenover
zoveel natuurgeweld, zal in elk geval
bekeken worden hoe wij nog meer
kunnen doen om wateroverlast in de
risicogebieden in Grimbergen proberen te vermijden.
Naast burgemeester van meer dan
35.000 Grimbergenaren ben ik ook
fier om het boegbeeld van CD&V
Grimbergen te mogen zijn. Ik toets
mijn politiek handelen steeds af aan
de christen-democratische waarden en
aan respect voor onze Vlaamse taal.

Zo verheugt de goede samenwerking
in het schepencollege mij. Het is niet
vanzelfsprekend om collegiaal beslissingen te nemen met 8 verschillende
mensen, ieder met zijn eigen karakter
en invalshoek.
De hulp en solidariteit bij de wateroverlast van 13 en 14 november was
ook hartverwarmend. Een paar tele-

foontjes waren genoeg om een ploeg
van jonge mensen van de jeugdraad,
scouts, KSJ, … op te trommelen om
te helpen bij het vullen van zandzakjes. Ook een 30-tal personeelsleden
van het gemeentebestuur zijn bijna 24
uur in de weer geweest met zandzakjes, schoppen, tractoren, bulldozers, ...
om het water zoveel mogelijk uit de

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie voor onze leden zal doorgaan op 21 januari 2011
in de vernieuwde sporthal van de Verbrande Brug. Gastspreker voor
deze avond is Jürgen Mettepenningen die het zal hebben over de C van
CD&V: christelijk, communicatief, combattief.
Wij kijken er naar uit het nieuwe jaar samen goed in te zetten!

Net zoals u maak ook ik mij op
voor de feestdagen. Sta mij toe op te
roepen om de komende periode nog
meer dan anders aandacht te geven
aan mensen die het moeilijk hebben
of eenzaam zijn. Een klein gebaar, een
opbeurend gesprek kunnen soms wonderen doen. Ik wens u allen gezellige
feestdagen toe!
Marleen Mertens
Marleen.mertens@grimbergen.be
0478/56 59 56 of 02/260 12 01 (kabinet)

Eetfestijn
Het eetfestijn van CD&V
in de Singel te
Strombeek-Bever gaat door op
zondag 13 februari 2011.

Nieuws uit de provincie
Op energiejacht in Grimbergen!
De provincie Vlaams-Brabant organiseert, samen met de Bond Beter Leefmilieu, de netbeheerders en Dialoog,
een energiejacht. De “Energiejacht”,
de opvolger van de Klimaatwijken,
daagt deelnemers uit om in groepen
van ongeveer 5 tot 15 gezinnen zoveel
mogelijk energie te besparen in 4
maanden tijd. De enige voorwaarde is
dat ze in dezelfde gemeente wonen.
Ze worden geholpen door een energiemeester.
Grimbergen heeft zich als één van 24
Vlaams-Brabantse gemeenten geëngageerd om op energiejacht te gaan.
“Energie besparen vraagt echt niet
zoveel moeite. Met wat aandacht,
kleine gedragsveranderingen en
enkele doordachte ingrepen kom je al
een heel eind ver en dat is goed voor
de portemonnee én voor het milieu”,
aldus gedeputeerde voor leefmilieu,
Jean-Pol Olbrechts.
Op 1 december opent het nieuwe
energiejachtseizoen. Kijk dus goed
uit .... en neem ook eens een kijkje op
www.energiejacht.be!
Subsidies voor fietspaden langs
Strombeeklinde
De provincie Vlaams-Brabant geeft
ruim 190.000 € subsidies voor de
aanleg van nieuwe fietspaden langs
de Strombeeklinde in Grimbergen.
De Strombeeklinde is een bovenlokale fietsroute die Nieuwenrode en
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Grimbergen verbindt met Brussel.
Grimbergen krijgt subsidies vanuit het
Fietsfonds. De 190.000 € is 40% van
de kostprijs van deze fietsinfrastructuur. Het Vlaamse Gewest doet er nog
eens hetzelfde bedrag bovenop. De
gemeente wil het fietsverkeer op deze
route verhogen door het comfort, de
veiligheid en de zichtbaarheid van de
fietser te verbeteren.

Herisem, een avonturenparcours in het
bos, educatie via gezelschapsspelletjes en film, creatie via workshops en
ontspanning.”
Deze formule van Bosklassen werd
inmiddels getest door enkele scholen,
waaronder de Vrije Basisschool Prinsenhof uit Grimbergen.
Meer info over de provincie op
www.olbrechts-grimbergen.be!

Hanenbos start met Bosklassen
De provincie Vlaams-Brabant lanceert
het proefproject “Bosklassen in Hanenbos”. Het provinciaal verblijfcentrum Hanenbos wil haar accommodatie beter bekend maken bij lagere
scholen die er enkele dagen tussenuit
willen in de natuur. De scholen
krijgen tijdens deze bosklassen een
uitgewerkt programma van 3 dagen
voor leerlingen van het 6e leerjaar.
Jean-Pol Olbrechts licht toe: “We
bieden een uitgewerkt programma
van 3 dagen voor leerlingen van het
6e leerjaar van een basisschool uit
Vlaams-Brabant. Het programma bestaat uit een mix van natuureducatieve
activiteiten: exploratie van natuur en
een bezoek aan de papiermolen van

Goed
gemutst
het nieuwe jaar in!

Ook goedgemutst het nieuwe jaar in?
Bestel je muts op www.cdenv.be!
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laten schakelen. Om hen te motiveren,
zou daar een voordeeltarief tegenover
kunnen staan. Neem nu de koelkast.
Tijdens de spits, als de energievraag
hoog is, kan de netbeheerder toestellen uitschakelen. Dat voorkomt piekbelasting op het net. Een goede zaak
voor iedereen. En voor de koelkast?
Ook geen probleem, want die kan best
een half uurtje zonder stroom. Als
klant heb je de keuze of je meestapt in
het systeem of niet. De slimme meter
doet de rest.
Komen er ook slimme meters
in onze regio?
Dat is nu nog verre toekomstmuziek.
Vlaanderen heeft beleidsmatig een
gefaseerde opstart met proefprojecten
uitgetekend. Na elke fase volgt een
evaluatiemoment om te beslissen of
het project al dan niet wordt voortgezet. Naast technische aspecten worden
ook de economische en ecologische

aspecten in de evaluatieprocedure betrokken. Momenteel loopt een eerste
proefproject met zowat 4.000 slimme
meters in Vlaanderen. Met dit samenwerkingsproject tussen Sibelgas/
Eandis en Infrax wordt de kwaliteit
van de toegepaste techniek getest. Bij
goede resultaten volgt in 2012 een uitgebreider proefproject in Vlaanderen,
met 50.000 meters. Bij een positieve
evaluatie van dit tweede project volgt
er groen licht om slimme meters te
plaatsen op grote schaal (± 6.000.000
meters).
We houden u op de hoogte en blijven
in elk geval alles in het werk stellen om het belang van de consument
en van de maatschappij als geheel te
verdedigen.
Patrick Mensalt
Voorzitter Sibelgas

• Telexberichten • Telexberichten
brandveiligheid voor de jeugdlokalen en jeugdcultuur. Meer info
hierover volgt later.
* JongCD&V denkt aan de oren

van onze jongeren: op zondag 12
december hebben zij een informatienamiddag over gehoorschade
georganiseerd in samenwerking met
de provincie Vlaams-Brabant. Alle

jongeren tot 30 jaar kregen daar de
kans om aan een verminderd tarief
op maat gemaakte oordoppen te
laten maken.
* Naar aanleiding van het 25-jarig
bestaan van rusthuis Ter Biest werd
een echt reuzenfeest georganiseerd
waar 2 nieuwe reuzen, Flavie en
Kobe, het levenslicht zagen.
* Op de dag van de onthaalouders
kregen alle onthaalouders een
cadeautje. OCMW-voorzitter Trui
Olbrechts bracht zelf een attentie bij
het onthaalgezin van haar jongste
dochtertje.
* Sinds haar aanstelling mocht onze
burgemeester al op 36 jubilea de
gebruikelijke geschenken van het
gemeentebestuur overhandigen. Zij
huwde al 50 koppeltjes.
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Praten met je elektriciteitsmeter:
iets voor morgen?
Het energievraagstuk is één van de
grootste uitdagingen van deze eeuw.
Niet alle energiebronnen zijn even
milieuvriendelijk, de energievoorraden worden schaarser, de energieprijzen stijgen … . Ook binnen
Sibelgas werden we met deze vraagstukken geconfronteerd en werken
we aan oplossingen. “Slimme meters” kunnen zo’n oplossing zijn.
Het energielandschap wijzigt grondig.
Oorspronkelijk zijn de netten ontworpen om de stroom in één richting
te vervoeren: van de centrale naar de
klant. Nu ontstaat verkeer in twee
richtingen. Consumenten worden producenten: steeds meer particulieren en

bedrijven wekken zelf elektriciteit op
en brengen die op het net via zonnepanelen, windmolens, ... .
Verbruik beter meten
= energiestromen beter sturen
Tegen 2020 vraagt Europa 20%
minder broeikasgassen, 20% minder
energieverbruik en 20% hernieuwbare
energie. Om minder en groener te verbruiken is het essentieel om het verbruik beter te meten en om de energiestromen beter te sturen. “Slimme
meters” kunnen daarbij helpen.
Slimme meters
= slimme verbruikers
Slimme meters zijn digitale verbruiks-

meters die communiceren in twee
richtingen: van en naar de verbruiker,
van op afstand en op elk gewenst
moment. Er zijn slimme meters voor
elektriciteit en voor aardgas. De
slimme meters kunnen alle gegevens
per kwartier registreren en laten toe
om de energiestromen snel en optimaal aan te sturen. Ze helpen ook om
minder energie te verbruiken, vooral
omdat de slimme meter via het bieden
van informatie de klant bewuster
maakt van zijn verbruik.
Slimme meters kunnen verbruikers
“slimme verbruikers” maken. Klanten
kunnen bijvoorbeeld akkoord gaan
om bepaalde toestellen in- of uit te

Telexberichten • Telexberichten •
* Het FRGE (Fonds der reductie
van de globale energiekost) is nu
in werking in Grimbergen. Voor de
uitvoering van energiebesparende
maatregelen kan je beroep doen op
goedkope leningen. Meer info bij
het gemeentelijk woonloket.
* Grimbergen is nu aangesloten bij
Uit in Grimbergen, de kalenderdatabank waarop elke vereniging zelf
zijn activiteit volledig gratis kan
aankondigen. Deze kalender staat
op de thuispagina van de nieuwe
website www.grimbergen.be.
* Er wordt een kunstgrasveld aangelegd op Ter Wilgen dat ook gebruikt
kan worden door scholen om een
activiteit te organiseren.
* DE LIJN nummer 820 wordt aangepast en zal vanaf eind december een
stukje op het traject 230 rijden met
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een nieuwe halte aan het Pierebad,
en dus niet meer door de Koningslosesteenweg, om verkeersveiligheidsredenen. Met dank aan schepen van
mobiliteit Odiel Schelfhout voor zijn
aanhoudende inspanningen voor dit
dossier!
* Zwerfvuil is een oud zeer. Daarom
werkte de provincie Vlaams-Brabant met de steun van de Vlaamse
Overheid een zwerfvuilproject uit.
Grimbergen is één van de vijf proefgemeenten die meewerkt aan een
sensibiliseringscampagne onder de
naam ‘Zwervend afval’.
* 5 jaar HUHU staat voor 122.500
uren HUishoudelijke HUlp bij 280
zorgbehoevende personen, georganiseerd door ons OCMW.
* Naar jaarlijkse gewoonte zijn er op
20 november geboortebomen ge-

plant op een terrein langs de Humbeeksesteenweg: 112 stuks dit jaar.
* Jammer genoeg mochten wij het
kunstwerk ‘Bunny’ niet meebrengen naar Grimbergen. Herne won de
Radio2-wedstrijd ‘Konijn op komst’.
* In Ter Biest werd reeds de 7e
100-jarige gevierd met
de oprechte felicitaties
van burgemeester Marleen
Mertens en OCMW-voorzitter
Trui Olbrechts.
* JongCD&V is zeer blij met het
nieuwe JeugdBeleidsPlan 20112013, opgesteld door een stuurgroep
van vrijwilligers onder coördinatie
van schepen voor jeugd Patrick
Vertongen en de gemeentelijke
jeugddienst. Dit plan stippelt het
jeugdbeleid voor de komende 3 jaar
uit, met bijzondere aandacht voor
.direct Informatieblad CD&V

