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Beste Grimbergenaar,

Met onze verjongde kandidatenploeg en ons verkiezingsprogramma 
trekken we voluit de kaart van de toekomst. Onze kinderen moeten 
kunnen rekenen op ons als bouwers van het Grimbergen van 
morgen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze ouderen met de beste 
voorzieningen kunnen genieten van hun pensioen. We kiezen voor een 
Grimbergen waar je veilig kan fietsen en voluit kan spelen en sporten. 
Voor een Grimbergen waar je als ondernemer alle kansen krijgt en als 
inwoner kan werken, wonen én ontspannen. 

We gaan voor een warm en leefbaar Grimbergen waar je welkom bent 
als inwoner én bezoeker en waar we zorg dragen voor jong én oud, 
gezinnen én alleenstaanden. In samenwerking met jou, verenigingen, 
gemeentemedewerkers, organisaties en ondernemingen willen we de 
bruggen bouwen die nodig zijn om onze gemeente klaar te stomen 
voor de uitdagingen van de komende decennia.

Wij rekenen op uw steun!
Patrick Vertongen & Trui Olbrechts

CD&V Grimbergen
Beukendreef 44a - 1850 Grimbergen
www.teamgrimbergen.be - info@teamgrimbergen.be
0494 41 47 67 (Daan Vertongen)
0478 80 83 58 (Patrick Vertongen)
0498 46 52 32 (Trui Olbrechts)



Het is goed leven in  
Grimbergen en dat 
willen we zo houden. 

graag SAMENLEVEN 
in Grimbergen

Om de veiligheid te verhogen en 
buurten te ondersteunen intro-
duceren we de buurtambtenaar. 
Deze dient buurtinitiatieven te 
ondersteunen en een aanspreek-
punt te zijn voor de burger. 
Door het ter beschikking stellen 
van een verenigingencamionette 
vergemakkelijken we het vervoer 
van materiaal.
De basis van samenleven is met 
elkaar kunnen praten. Daarom 
zet CD&V nog sterker in op het  
Nederlands als eerste taal. We 
organiseren daarom taalstages en 
een Babbelbad voor kinderen en 
jongvolwassenen in samenwerking 
met het CVO, het Cultuurcentrum 
en het OCMW. 
Samenleven betekent ook plaats 
voor rustpunten waar we elkaar 
kunnen ontmoeten. 
CD&V wil onze verenigingen een 
volwaardige plaats geven in de 

#GraagSAMENLEVENinGrimbergen

Charleroyhoeve door de bouw van 
een nieuwe polyvalente zaal, 
vergaderzalen en infrastructuur voor 
kunst, sport en jeugd. 

Een buurtambtenaar die buren 
verenigt
Een verenigingencamionette als 
logistieke steun
Nederlands leren via taal- 
stages en een Babbelbad
Een Masterplan voor de 
Charleroyhoeve



Grimbergen is een mooie, 
warme gemeente om 
in te wonen. 

graag WONEN 
in Grimbergen

Door in te zetten op inbreiding (be-
staande woonruimte benutten) en de 
open ruimte te vrijwaren vinden we 
een gezond evenwicht tussen be-
taalbaar wonen en het groene 
karakter van onze gemeente. 
Verschillende nieuwe woonvormen 
mogelijk maken om meer rekening 
te houden met jonge gezinnen, al-
leenstaanden en ouderen is volgens 
CD&V een noodzakelijke stap in het 
woonbeleid. Met een Masterplan 
voor elke dorpskern creëren we op-
nieuw echte ontmoetingspleinen en 
versterken we de handelskernen. We 
maken hierbij de straten verkeers-
veiliger en zorgen voor aangename 
zitplekken en recreatieruimte. 
Hondenlosloopweides moeten 
ervoor zorgen dat mens én dier 
samen kunnen ontspannen.
In Strombeek-Bever geven we
een aangepast antwoord met
digitale kortparkeerzones en het 
inzetten van gemeenschapswachten #GraagWONENinGrimbergen

in de strijd tegen zwerfvuil en als aan-
spreekpunt voor de burger. Camera’s op 
doelgerichte plaatsen dienen het werk 
van politie- en gemeentediensten te 
vergemakkelijkenin de strijd tegen van-
dalisme en criminaliteit.
Het nieuw OCMW-gebouw moet een 
bewonersloket met politieantenne 
huisvesten voor een nauwer contact 
met gemeentebestuur en politie-
diensten. 

Een evenwicht tussen betaalbaar 
wonen en een groene gemeente
Een Masterplan voor elke dorpskern 
om echte ontmoetingspleinen te 
creëren
Kortparkeren en gemeenschaps-
wachten in Strombeek-Bever
Een bewonersloket met politie-
antenne in Strombeek-Bever
Hondenlosloopweides



Afstemmen van auto, fiets en 
openbaar vervoer in MOBI- 
punten.
Fietsstraten in elke dorpskern 
en buurtfietsnetwerken rond  
scholen.
Intelligent sturen van verkeers-
stromen door het gebruik van 
ANPR-camera’s.

Neem een kijkje op onze website www.teamgrimbergen.be voor ons volledige programma
of contacteer gerust één van onze mensen voor een papieren exemplaar.

Ons antwoord op de 
hoge mobiliteitsdruk op 
onze gemeente.

graag MOBIEL 
in Grimbergen

CD&V pleit voor goede voorzieningen 
voor wie met de auto moet gaan werken 
en voor de afstemming met openbaar 
vervoer in MOBI-punten: plaatsen waar 
fiets, auto en openbaar vervoer elkaar 
ontmoeten. Die MOBI-punten dienen 
te komen op de vervoersas Humbeek 
– Beigem – Grimbergen- Vilvoorde die 
we versterken door de herinvoering van 
de busverbinding. Bovendien krijgt Ko-
ning Fiets zijn volwaardige plaats met 
afgescheiden fietspaden, fietsstraten in 
de dorpskernen en buurtfietsnetwerken 
rond scholen.
In samenspraak met inwoners, scholen, 
handelaars en verenigingen maken we 
voor alle dorpskernen een circulatie-
plan om sluipverkeer te ontmoedigen. 
Dit zal ondersteund worden door de in-
stallatie van ANPR-camera’s.

#GraagMOBIELinGrimbergen



PROVINCIE
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Maximale investeringen 
in veilig FIETSverkeer & toerisme
Woningen op maat 
in een veilige buurt
Slim waterbeheer
Lokaal innovatief ondernemen 
en klimaatbeleid
Betere zorg 
en meer levenskwaliteit

TOM 
DEHAENE

LIJSTTREKKER PROVINCIE 

SAMMY
MAHDI

PLAATS 5 PROVINCIE

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
#TOEKOMSTOPMAAT
Voor ons volledig programma www.tomdehaene.be

Geef uw stem meer gewicht, kies voor meerdere 
kandidaten op dezelfde lijst. Kan u niet zelf gaan 
stemmen? Geef volmacht.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

TOM DEHAENE
ELKE ZELDERLOO
KRIS POELAERT
GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS
SAMMY MAHDI
LAURA NEVENS
GOEDELE VAN RUYSEVELT
DAAN VERTONGEN
CHRISTOPHE PONSARD
KRISTEL STOUFFS
SONJA ZELCK-BOSMANS
GREET SEGERS
MARIE-PAULE BOCKSTAL
ANDRÉ PANNEELS-VAN RIJN
JOS SPEECKAERT
JAN ROLIES
RITA TRIEST
WALTER DE DONDER
SONJA BECQ
MICHEL DOOMST

DAAN
VERTONGEN

PLAATS 8 PROVINCIE

WAT DOET DE PROVINCIE VOOR GRIMBERGEN?
Naast het voorzitterschap van onze Grimbergse afdeling zet ik me in als kandidaat 
voor onze provincie. Onder leiding van gedeputeerde Tom Dehaene werden er 
vanuit de provincie op verschillende vlakken belangrijke investeringen gedaan in 
onze gemeente: de uitbreiding van Den Diepen Boomgaard als sociale tewerk-
stellingsplaats, de aanleg van bufferbekkens in de strijd tegen wateroverlast, de 
werking van het MOT en zelfs het nieuwe hockeyveld.

Ik geloof sterk in de kracht van de provincie. Die speelt voor mij een belangrijke rol 
in de intergemeentelijke samenwerking. Door groepsaankopen en het bundelen 
van krachten in grote dossiers kan de provincie haar rol als intermediair niveau 
echt bewijzen. Mijn prioriteit? Verkeersveiligheid voor jong en oud! 

Daan Vertongen, 8e plaats Provincieraad



neem dit blad mee op 14 oktober! "
STEMMEN BIJ VOLMACHT

Ben je niet in de mogelijkheid om zelf te 
gaan stemmen, geef dan een volmacht.
Heb je hierover vragen, contacteer dan 

Jos Smets, hij helpt je graag verder (0475 
67 36 22 of smets.jos@telenet.be).



Patrick Vertongen
Trui Olbrechts
Paul Hermans
Kirsten Hoefs
Jannik Grooten
Jelle De Wilde
Katleen Orinx
Rachid Esmairi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jos Smets
Blerta Smaka
Chantal Van Meerbeeck
Farida Chrarid
Linda Lioen
Charlotte Van Dorslaer
Danielle Dobbelaere
Ali Chafai

27.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.

Bart Van Humbeeck
Shari Heijens
Brett Van Uytvanck
Katja Peeters

15.
14.
13.
12.
11.

Monique Buelens
Gary Callebaut
Patrick Van der Velde
Danielle De Haeck

32.
31.
30.
29.
28.

Hans Moens
Daniel De Coster
Kevin Cnop
Doriane Franckx

17.
16.

Annelies Topff
Freddy Bardyn
Lucienne Jonkers-Meskens
Koen Dehaene33.

Sara Ghekiere PROVINCIE: 8. Daan Vertongen
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WIJ STAAN MET ONZE PLOEG KLAAR VOOR HET 

GRIMBERGEN VAN MORGEN!
INGRAAG

GRIMBERGEN

Er gaat niets boven 
een goeie wandeling of 

fi etstocht waarvan je 
het gevoel krijgt dat je 

op een gezonde 
manier aan sport 

gedaan hebt. Onze 
gemeente heeft hier-

voor heel veel troeven.

MONIQUE BUELENS
Strombeek-Bever, 62 jaar

26

Met een 
no-nonsense 

beleid wil ik de 
uitdagingen op vlak 

van veiligheid en 
mobiliteit aangaan.

KOEN DEHAENE
Beigem, 51 jaar

33

De kleine wijken van 
onze gemeente zijn vaak de 
gezelligste: laten we ze nog 

beter maken.

DANIELLE DOBBELAERE
Borgt, 48 jaar

24

28

Ik sta voor een fl exibel 
beleid ten aanzien van 

jonge en creatieve 
ondernemers.

PATRICK VAN DER VELDE
Humbeek, 52 jaar

Met mijn ervaring in 
het onderwijs streef 

ik naar kwaliteitsvolle 
en moderne scholen 

in onze gemeente.

GARY CALLEBAUT
Grimbergen, 56 jaar

27



Ik ijver voor dienst- en 
ontmoetingsmomenten 

op maat.

CHANTAL VAN MEERBEECK
Humbeek, 62 jaar

20

20

Het verschil 
tussen wie je bent 

en wie je wil zijn, 
is wat je doet. Ik 

wil heel veel doen 
voor Grimbergen.

KATJA PEETERS
Humbeek, 47 jaar

12

Ik vind het 
belangrijk dat elke 

vereniging aan de slag 
kan gaan in propere 

en eigentijdse 
infrastructuur.

DANIEL DE COSTER
Humbeek, 53 jaar

14

14

Mensen samen-
brengen geeft vaak 

opnieuw hoop en 
enthousiasme. 

Daar zet ik me voor in.

DANIELLE DE HAECK
Strombeek-Bever, 71 jaar

29

29

KIES VO   R
EVENWICHT
#STEMVROUW

ANNELIES TOPFF
Strombeek-Bever, 69 jaar

Ik ga voor een 
zorg op maat voor 

senioren en 
mindervaliden.

30

3012



Ik wil werken aan 
een Grimbergen 
waarin iedereen 

zich kan 
herkennen, jong en 

minder jong.

RACHID ESMAIRI
Borgt, 43 jaar

8

Wonderen 
verrichten we 

samen, met 
respect en 

verdraagzaamheid 
voor iedereen.

ALI CHAFAI
Strombeek-Bever, 56 jaar

25

Ik wil mee-
werken aan een 
mobiliteitsvisie 
richting 2025, 
met aandacht 

voor veiligheid 
voor alle weg-

gebruikers.

LINDA LIOEN
Humbeek, 57 jaar

22

Ervaren en met een 
eigentijdse toekomstvisie 

zet ik me in voor 
`Grimbergen waar jij en 

ik, én onze kinderen, 
goed kunnen 
samenleven.

BART VAN HUMBEECK
Grimbergen, 48 jaar

9
9

8
25

22

OCMW raadslid



Net zoals toen ik 
hier kwam wonen, 
wil ik verzekeren 
dat iedereen die 

voor Grimbergen 
kiest zich hier 

volledig welkom 
en thuis kan 

voelen.

SARA GHEKIERE
Molenveld, 33 jaar

17

Ik wil onze vele 
trage wegen 

optimaal benutten 
als veilige fi ets- en 

wandelroutes.

DORIANE FRANCKX
Molenveld, 32 jaar

16

Ik maak 
werk van een 

bruisend 
verenigingsleven 

en een veilige 
school-

omgeving, ook 
na 14 oktober.

KEVIN CNOP
Grimbergen, 30 jaar

15

De opvoeding 
en scholing van 

onze kinderen 
vandaag is een 

garantie voor een 
betere 

samenleving 
morgen.

JOS SMETS
Strombeek-Bever, 67 jaar

18

18

Verenigingen 
zijn het cement 

van onze 
samenleving: 
we moeten ze 

koesteren.

HANS MOENS
Humbeek, 46 jaar

13
13 Gemeenteraadslid



BLERTA SMAKA
Molenveld, 25 jaar

In onze diverse 
samenleving is 
het van belang 

om mét elkaar en 
niet naast elkaar 

te leven.

19

19

CHARLOTTE VAN DORSLAER
Veldkant, 25 jaar

Ik sta voor een groene en 
gezellige omgeving, om 

Grimbergen te laten open-
bloeien voor groot en klein.

23

23
PROVINCIE

SHARI HEIJENS
Nieuwe Borgt, 32 jaar

Ik wil bouwen 
aan een  

Grimbergen dat 
bruist van de 

activiteiten en 
waar het leuk is 

om met kinderen 
buiten te komen.

10

10

FARIDA CHRARID
Strombeek-Bever, 31 jaar

Leer van elkaar en 
neem ideeën over 

van anderen. 
We leven allemaal 

samen in onze 
gemeente, niet 

apart.

21
BRETT VAN UYTVANCK
Grimbergen, 24 jaar

Samen voor een jong, 
modern en dynamisch 

Grimbergen!

11

11

KATLEEN ORINX
Grimbergen, 33 jaar

Samen beleid 
voeren, met de 

voeten op de grond, 
de oren tussen de 

Grimbergenaren en 
het hart op de tong.

7

7

LUCIENNE 
JONKERS-
MESKENS 
Strombeek-Bever, 87 jaar

Koester wat het 
verleden ons 

geeft, en put er 
kracht uit om te 
bouwen aan de 

toekomst.

32
FREDDY BARDYN
Strombeek-Bever, 58 jaar

De ene vliegt 
hoog, de andere 

laag, maar iedereen 
doet het op zijn 

eigen manier. 
Ik ga ervoor!

31

31

32

DAAN VERTONGEN
Grimbergen, 25 jaar

PROVINCIE

Mijn prioriteit? 
Verkeersveiligheid 
voor jong én oud!

21



PATRICK VERTONGEN
Grimbergen, 54 jaar

Als lijsttrekker van
een krachtig team wil 
ik vertrouwen bieden 

voor de komende jaren.

1

Uw waarborg 
voor een 

uitstekende zorg, 
van wieg tot 
wandelstok.

TRUI OLBRECHTS
Grimbergen, 45 jaar

2

Met volharding 
er tegenaan gaan 
voor de buurten 

van morgen.

PAUL HERMANS
Humbeek, 62 jaar

3

Op mijn eigen- 
zinnige creatieve 

manier wil ik 
mensen blijvend 

verbinden.

KIRSTEN HOEFS
Strombeek-Bever, 36 jaar

4

Voor aangenaam 
leven in 

Grimbergen, voor 
onze en de volgende 

generaties.

JANNIK GROOTEN
Humbeek, 36 jaar

5

Alleen bereik je 
vaak sneller je doel, 

maar samen 
geraken we verder: 

laat het ons ver 
brengen met 
Grimbergen.

JELLE DE WILDE
Verbrande Brug, 31 jaar

6

1

2

34

5
6

SchepenOCMW voorzitter & SchepenSchepenSchepen

Gemeenteraadslid en -voorzitter

Gemeenteraadslid en 
fractievoorzitter



#TEAM
GRIMBERGEN
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