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Stemmen voor
een realiseerbaar Vlaams 

beleid
Houdt u op zondag 14 oktober een uurtje vrij? Dan ver-
wachten wij u in een stemlokaal. GEMEENTERAADSVER-
KIEZINGEN, weet u wel! En, wees er zeker van, in de aan-
loop naar deze belangrijke verkiezingen zal het taalbeleid 
in onze gemeente veel inkt doen vloeien. Andere belangrij-
ke bestuurszaken zullen misschien minder aandacht krijgen 
maar wij, als partij met de grootste bestuurservaring, zul-
len ook deze zaken als een goede huisvader blijven aan-
pakken. 
Lees het hier, op pagina 4!

Woordje van de 
voorzitter

Ook jij kan je zeg 
doen! Maak er

gebruik van!
Onze Grimbergse leefgemeenschap 
verandert continu: onze inwoners zijn 
mobieler, individualistischer, met een 
ruime kijk op de wereld rondom ons 
en vaak actief  in vele verenigingen. 
Toch wil CD&V Grimbergen samen 
met een groep mensen dingen nog 
meer in beweging brengen. Niet met 
holle slogans of  overbodige regelne-
verij maar met inzet van mensen voor 
mensen. Daarom zijn we steeds bereid 
tot een gesprek met u. Jong of  oud, 
man of  vrouw, politiek ervaren of  
onervaren, ...: iedereen kan op zijn/
haar eigen waardevolle manier een 
steentje bijdragen aan een toffe en 
leefbare gemeente. Als u graag één van 
die knikkers wil zijn om samen mee te 
werken aan een dynamische gemeente, 
geef  ons een seintje. Want misschien 
geeft de kiezer ook u het vertrouwen 
om de komende zes jaar uw ideeën 
voor Grimbergen te realiseren.
 
Eén knikker kan veel in beweging 
brengen maar een groep knikkers is tot 
veel meer in staat. 

Ben je geïnteresseerd? Wil je meer 
informatie? Check onze website  
grimbergen.cdenv.be of  contacteer mij 
op karlverdickt@yahoo.com.

Karl Verdickt
Voorzitter

CD&V
Grimbergen
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Stemmen voor een realiseerbaar 
Vlaams beleid

Wat het taalbeleid betreft, vin-
den wij UITERAARD dat onze 
Vlaamse taal en cultuur zeer 
belangrijk zijn.

Jaar na jaar komen meer anders-
taligen in Grimbergen wonen. 
Zij kiezen voor een stek in de 
Vlaamse rand maar vergeten al 
eens dat onze gemeente Vlaams 
is. Ik stel vast dat veel nieuwe 
inwoners inspanningen willen 
leveren om zich aan te passen aan 
hun nieuwe leefomgeving maar 
jammer genoeg geldt dit niet voor 
iedereen, al is het vanzelfsprekend 

wel duidelijk dat iedereen 
volledig vrij is om in de pri-

vésfeer de taal te gebruiken 
die hij of  zij wenst.

Als burgemeester ben ik zeer 
bekommerd omtrent het gebruik 
van het Nederlands in Grimber-
gen.

Zo vraag ik concreet aan de 
handelaars om enkel Nederlandse 
opschriften te gebruiken. Op de 
speelpleinen worden taalbaden 
georganiseerd en in zowat alle 
gemeentelijke reglementen is het 
gebruik van onze taal opgeno-
men.
Er worden acties gevoerd om het 
gebruik van het Nederlands te sti-
muleren in de Grimbergse sport-
clubs. Van anderstalige inwoners 

krijgen wij immers vaak de op-
merkingen dat zij onvoldoende de 
kans krijgen om het Nederlands 
te oefenen, bijvoorbeeld bij het 
sporten of  het boodschappen 
doen.

Mijn standpunt in dit verband is 
dus erg duidelijk: de taalproble-
matiek kordaat aanpakken is voor 
mij een rode draad bij het uitstip-
pelen van eender welk Grimbergs 
gemeentelijk beleid. Ik zal, samen 
met mijn collega’s, de situatie 
“streng maar rechtvaardig”, en 
uiteraard binnen de wettelijke 
grenzen, op de voet volgen.

Marleen Mertens
Burgemeester

Jong CD&V 
Woonbeleid in Grimbergen

- Onder impuls van Jong CD&V 
werd vanaf  2007 een schepen be-
voegd voor woonbeleid.

- Als één van de eerste gemeenten 
in Vlaanderen is Grimbergen in de 
interlokale vereniging “Woonbeleid 
Regio Noord” gestapt, samen met 

Zemst, Kampenhout en 
Steenokkerzeel, met steun 

van de Provincie Vlaams-
Brabant en de Vlaamse over-

heid. Hierdoor is sinds 3 jaar een 
woonconsulente voltijds aan de slag 

in de gemeente Grimbergen. Zij 
bemant het woonloket, waar ieder-
een terecht kan met vragen over 
wonen. Het woonloket organiseerde 
de afgelopen jaren verschillende 
informatiesessies over thema’s zoals 
dakisolatie, levenslang aanpasbaar 
wonen, toegankelijkheid, … .

- Er werd een woonplan opgesteld 
voor de gemeente Grimbergen. Dit 
bevat een zeer grondige omgevings-
analyse van de gemeente, evenals 
doelstellingen voor de komende 
jaren om zo tot een kwalitatiever 

en beter woonaanbod te komen. 
Het woonplan vermeldt doelstel-
lingen op zowel korte, middellange 
als op lange termijn. Dit is de enige 
methode om structurele beslissin-
gen te nemen die voor onze én voor 
alle volgende generaties het verschil 
kunnen maken.

- De opmaak van het woonplan 
heeft ons niet belet om op andere 
pistes verder te werken, wel integen-
deel. Zo wordt er momenteel hard 
gewerkt aan het masterplan voor 
Strombeek-Bever, met “wonen” als 
één van de prioriteiten. In de ver-
dere uitwerking van het plan zullen 
duidelijke zones worden afgebakend 
waar kwalitatief  wonen een plaats 
zal krijgen, zowel voor jongeren als 
voor ouderen. De leefkwaliteit en de 

In 2006 trok Jong CD&V de 
kaart van het woonbeleid. 
We zijn ongeveer 6 jaar 
verder, tijd om te evalueren 
wat er intussen gebeurd is.
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aangename omgeving zullen hierbij 
centraal staan.

- Begin 2011 keurde de minister be-
voegd voor wonen het toewijzings-
reglement goed: hierdoor krijgen 
kandidaat-huurders van een sociale 
woning of  appartement met een 
lokale binding voorrang.

- Voorts is er ook nog het Fonds 
der Reductie van de Globale Ener-
giekost. Een lange naam die erop 
neer komt dat je voor een zeer lage 
rentevoet (maximaal 2%) een lening 
kan aangaan voor investeringen in 
energiebesparende maatregelen. 
Ook hier was Grimbergen samen 

met een aantal omliggende gemeen-
ten bij de pioniers om dit soort 
goedkope leningen aan haar inwo-
ners aan te bieden (www.3wplus.be/
FRGE).

- Er werd ook een gemeentelijk 
reglement sociaal wonen opgesteld, 
dat vastlegt hoeveel woningen of  
appartementen bij grote projecten 
sociaal moeten zijn.

- Enkele kleine concrete maatrege-
len zijn onder andere de gemeen-
telijke subsidiereglementen voor 
planadvies duurzaam bouwen en de 
plaatsing van buitenmuurisolatie en 
binnenkort ook het subsidieregle-

ment voor gevelverfraaiïng.

Wij hebben dus zeker niet stilge-
zeten de laatste jaren. Is het werk 
daarmee af? Absoluut niet, maar 
om het in kooktermen te zeggen: 
het recept is geschreven, de mise-
en-place is gebeurd, nu kunnen we 
beginnen koken!

Vragen of  opmerkingen? U kan 
mij bereiken op het nummer 
0479/47.74.95.

Kirsten Hoefs
Voorzitter Jong CD&V Grimbergen

Betaalbare kinderopvang?
Wij benen bij!

Het is niet gemakkelijk om 
in Grimbergen betaalbare 
opvang te vinden. Betaal-
baar staat gelijk aan: de 
ouders betalen volgens 
hun inkomen. Het OCMW 
en de gemeente Grim-
bergen beseffen dat en 
hebben zich daarom ook 
sterk ingezet om nieuwe 
plaatsen kinderopvang in 
onze gemeente te kunnen 
realiseren. In september 
2011 startte reeds het kin-
derdagverblijf Stekelbees 
in Beigem voor 14 kindjes 
en voordien ging het kin-
derdagverblijf in de Villa 
Rijckendael open voor 22 
kindjes.  Voor Strombeek-
Bever komen er nu 35 
nieuwe opvangplaatsen 
bieden waarvan twee bij-
komend in Villa Rijckendael 

 en 33 plaatsen op 
een nieuwe locatie, 

met als naam Sam. 

“3W(Wonen, Werken, Welzijn)
Plus is onze partner voor Villa 

Rijckendael en ook voor de na-
gelnieuwe locatie, met name een 
gedeelte van het Sint-Jozefskloos-
ter aan het Sint-Amandsplein in 
Strombeek-Bever. Er wordt met 
man en macht gewerkt, want op 2 
april willen we onze eerste baby’s 
en peuters kunnen opvangen in 
Sam!” aldus OCMW-voorzitter 
Trui Olbrechts.

Een goed beleid dankzij de kennis 
van correcte cijfers is het devies 
van ons OCMW, ook inzake kin-
deropvang.

Trui Olbrechts licht toe: “Onze 
OCMW-dienst voor onthaalou-
ders beheert in samenspraak met 
het Lokaal Overleg Kinderopvang 
een gezamenlijke wachtlijst. Deze 
dienst noteert alle aanvragen voor 
een opvangplaats. Wij krijgen 
hierdoor een veel beter beeld over 

hoeveel opvangplaatsen er te wei-
nig zijn. Natuurlijk blijft ook onze 
gezinsopvang bij onthaalouders, 
waar kindjes in kleinere groepjes 
terecht kunnen, een bijzonder 
belangrijke mogelijkheid. Onze 
onthaalouders zijn goed voor de 
kwaliteitsvolle opvang van 119(!) 
baby’s en peuters. Het OCMW 
blijft daarom ook ten volle inzetten 
op deze opvangvorm.”

Interesse? Niet twijfelen, direct 
informeren (tel.: 0498/46.52.32 of  
trui.olbrechts@telenet.be)

Trui Olbrechts
Voorzitter OCMW Grimbergen
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Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Karl Verdickt
(karlverdickt@yahoo.com)
www.grimbergen.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Subsidiestroom
vanuit de provincie

Wat cultuur betreft, worden res-
pectievelijk 3.500 en 9.706,75 € 
toegekend aan het cc Strombeek 
voor de projecten Plateau Klas-
siek en SPA-Bruis. Aan het MOT 

(vzw Heemschut) wordt voor het 
werkingsjaar 2012 een structurele 
subsidie van 125.000 € (zijnde een 
basistoelage van 50.000 € en een 
werkingstoelage van 75.000 €) 
toegekend. 

Onder de noemer sociaal beleid 
vallen de 14.000 € die aan ‘t Motje 
in de Borgt zijn toegekend voor 
initiatieven ter bevordering van de 
sociale cohesie.

Aan de intergemeentelijke ver-
eniging “Regio Noord” wordt 
een nominatieve subsidie van 
45.020,39 € toegekend voor 
woonbeleid.

In het kader van de bevoegdheid 
welzijn wordt 20.000 € toegekend 

aan DAV Grimbergen - vzw Ei-
gen Thuis voor de ondersteuning 
van hun werking.

Het OCMW Grimbergen krijgt 
9.000 € voor nieuwe daginitia-
tieven voor ouderen en voor de 
uitvoering van een tevredenheids-
meting bij het cliënteel 4.830 €.

In het kader van het sportbeleid 
gaat 99.000 € naar de aanpassing 
van de schietstand Sportcentrum 
Singel. 

Zoals u kan vaststellen, kunnen 
wij van een echte subsidiestroom 
spreken!

Gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts 

De jongste 3 maanden 
nam de deputatie van de 
provincie Vlaams-Brabant 
verschillende subsidiebe-
slissingen ten voordele van 
Grimbergen. Verschillende 
projecten worden zo op fi-
nanciële wijze ondersteund.

Grimbergen, kinderen inbegrepen

Fotografeer met ons de mooiste en lelijkste plekjes in Grimbergen

Wie ? Kinderen van 6 tot 12 jaar
Wanneer ?  Paasmaandag 9 april

Start ? 14u   Einde ? 16u   Kostprijs? Gratis
Vertrekpunt ? Gemeentehuis (Prinsenstraat 3 te Grimbergen)

Info of Inschrijving ? http://grimbergen.cdenv.be
kinderen.inbegrepen@gmail.com of 0495 65 13 73

Resultaat ?Resultaat ? Kom het bekijken op Goesting in Grimbergen


