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Woordje van de 
burgemeester

Ik ben nu ruim anderhalf  jaar bur-
gemeester in Grimbergen. 
Met veel enthousiasme blijf  ik mij 
inzetten voor alle inwoners. Per-
soonlijk contact is daarbij voor mij 
zeer belangrijk. Of  het nu een fees-
telijk moment is van één van onze 
vele verenigingen in Grimbergen, 
of  één van onze wijkmomenten, 
of  een andere bijeenkomst: telkens 
ga ik daar, voor zover mijn goed 
gevulde agenda het toelaat, met 
plezier naartoe. Elke ontmoeting 
sterkt mij immers telkens opnieuw 
in mijn overtuiging dat wij samen 
veel kunnen bereiken.

Rest alleen om u allen, mede na-
mens CD&V Grimbergen, gezelli-
ge feestdagen en een gelukkig 2012 
toe te wensen!

Marleen 
Mertens

Burgemeester

Restaurant Strombeek
Noteer ook alvast de datum van ons jaarlijks restaurant 
in De Singel in Strombeek: zondag 12 februari 2012.

Nieuwjaars-
receptie

De nieuwjaarsreceptie van 
CD&V Grimbergen zal 
doorgaan op 20 januari 2012 in 
de parochiezaal van Beigem. 
Wij kijken er naar uit 
samen met u het nieuwe jaar 
goed in te zetten!

CD&V wil luisteren naar u, de inwoners van de verschillende 
wijken, en wij hebben u dan ook een tijdje geleden een klei-
ne enquête bezorgd, samen met een uitnodiging voor een 
zondags “wijkmoment” om 11 uur. De wijkmomenten waren 
een succes. De schriftelijke reacties op de enquête waren 
veelvuldig en constructief, de opkomst bij de wijkmomenten 
was groot, de sfeer op zondagmorgen was goed. Wij vonden 
het zeer aangenaam en nuttig en wensen in de eerste plaats 
u te bedanken voor uw inbreng en/of aanwezigheid. Wij vol-
gen uw suggesties en opmerkingen op.
Bedankt!

CD&V was op 
bezoek in uw wijk
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OCMW Grimbergen bereidt zich 
voor op de toekomst

Hoe kan het OCMW zor-
gen dat Grimbergen gewa-
pend is om de vergrijzing 
zo goed mogelijk op te 
vangen? Het OCMW Grim-
bergen kijkt alvast vooruit 
en heeft een adviesbureau 
onder de arm genomen 
met het oog op objectieve 
keuzes, op basis van een 
zorgvuldige analyse.

Vanuit de vele cijfergegevens en een 
traject met verschillende workshops 
heeft het adviesbureau Probis nu 
een eerste aanzet tot beleidsplan 
over ouderenzorg klaar. 

Voorstellen op weg naar 
een beleidsplan
Het rapport van Probis benadrukt 
dat men de vergrijzing gedeeltelijk 
kan opvangen door de bezetting in 

de verschillende 
woonzorgcentra te 

Grimbergen prioritair 
voor te behouden voor 

Grimbergse zwaar-
zorgbehoevenden. Een 

dialoog met de huidige aan-
bieders dringt zich dus op. 

Eveneens is er behoefte aan dagver-
zorging want dit is momenteel één 
grote witte vlek in Grimbergen.

Voor de minder zwaar zorgbehoef-
tige ouderen stelt zich de vraag 
naar serviceflats in combinatie met 
een woonzorgcentrum. Ook het 
idee van dorpsrestaurants met een 
ontmoetingsfunctie lijkt een nuttig 
initiatief  voor de deelgemeentes. 
Wel is het zo dat de diensten aan 
huis kampen met een enorme vraag. 
Uitgaande van de budgettaire en 
personeelscontext, zal een dialoog 
met de andere actoren in de thuis-
zorg een must zijn om op de noden 
te kunnen inspelen.

Aangezien de actieve bevolking en 
ook het potentieel aan mantelzor-
gers daalt, wijst de studie op de rol 
die het OCMW kan opnemen niet 

alleen als organisator, maar ook als 
facilitator met doorverwijzing.

Samen verder ….  
Het OCMW wil met de andere 
partners op de ouderenmarkt de 
mogelijkheden inzake beleids-
keuzes aftoetsen. Daartoe heeft 
het OCMW een succesvolle dialoog 
opgestart op 20 oktober (zie foto) 
om een gezamenlijke strategie te 
ontwikkelen. De vele reacties en 
suggesties worden meegenomen 
in de beslissingsronde, waarbij de 
gemeente uiteraard een primordiale 
stem heeft. 

“Wij willen samen met alle andere 
actoren streven naar een voldoende, 
betaalbaar en kwalitatief  aanbod 
voor onze Grimbergse ouderen. De 
OCMW-raad heeft een duidelijke 
aanzet gegeven met deze studie van 
PROBIS”, kijkt voorzitter Trui Ol-
brechts verwachtingsvol vooruit. 

Meer info, suggesties of  tips over 
ouderenbeleid? Contacteer Trui 
Olbrechts, OCMW-voorzitter, 
trui.olbrechts@telenet.be of  
0498/46.52.32.

• De tentoonstelling  van de stad 
Ninove over dokter Heme-
rijckx zal in Grimbergen te 
bezichtigen zijn van 14 tot 22 
april 2012. 

• Om het nabuurschap in Grim-
bergen te bevorderen, worden 
feestbonnen ter waarde van 
€ 125 uitgereikt ter ondersteu-
ning van evenementen die op het 

grondgebied van de gemeente 
plaatsvinden en die gericht zijn 
tot alle inwoners van een buurt, 
plein, wijk of  straat. 

• De zondagsmarkten in Grim-
bergen-centrum en Strombeek-
Bever zullen er binnenkort 
anders uitzien: de te koop aange-
boden artikelen zullen vrij zijn en 
dus niet meer beperkt tot voe-

dingswaren, bloemen en planten, 
… . De beperking dat er per 
soort van product niet meer dan 
2 standplaatsen mogen zijn, blijft 
wel behouden. 

• Het college heeft beslist om 
speeltoestellen aan te kopen ter 
vervanging van kapotte toe-
stellen, met name een schom-
mel voor de Gaston Devoswijk, 

Telexberichten Telexberichten Telexberichten Telexberichten Telexberichten
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het treintje in  de Gemeentelijke 
Basisschool te  Strombeek-Bever 
evenals valdempende tegels, 2 
voetbaldoelen in Borgt en 
een schommel en huisje met glij-
baan voor de Zwarte Vijvers. 

• Door een onverwacht hoog aan-
tal inschrijvingen in de school 
van Beigem dienen een aantal 
klassen gesplitst te worden. Het 

college heeft besloten om, in af-
wachting van uitbreidingswerken, 
twee containerklassen te plaatsen.

• De gemeente zal overgaan tot 
aanplanting van 304 zomereiken 
ter compensatie voor het kappen 
van 22 inheemse bomen aan de 
Speelbroek waar momenteel het 
knuffelpad voor de school wordt 
aangelegd.

• De OCMW-dienst Onder-
steuning mantelzorgers 60+ 
organiseerde op 8 oktober een 
verwendag voor de mantel-
zorgers. Het werd een gezellige 
ontmoetingsnamiddag waarbij de 
aanwezige mantelzorgers genoten 
van een deugddoende voetmas-
sage en ook deelnamen aan een 
workshop relaxatie.

Telexberichten Telexberichten Telexberichten Telexberichten Telexberichten

(lees verder blz. 8)

In het klantenkantoor kan men in 
eerste instantie terecht voor alle 
vragen die verband houden met de 
opdracht van Sibelgas als distributie-
netbeheerder. Wie bv. bouwt, heeft 
behoefte aan duidelijke informatie 
over zijn aansluiting, de noodza-
kelijke voorwaarden, de termijnen 

van uitvoering en de prijs. Maar 
ook voor bestaande aansluitingen 
is er behoefte aan informatie over 
wijzigingen, zoals een verzwaring, 
een verplaatsing of  een wegname 
van een meter. 
U kan ook terecht bij het klanten-
kantoor voor openbare dienstver-
plichtingen van Sibelgas, met name 
op het vlak van rationeel energie-
gebruik en als “sociale leverancier” 
voor huishoudelijke klanten die 
opgezegd zijn door hun leverancier 
en tijdelijk geen nieuwe leverancier 
meer vinden.
Wat rationeel energiegebruik be-
treft, omvat het REG-actieplan van 
Sibelgas een aantal doelstellingen 
rond verbruiksbesparingen, vertaald 
in acties en premies voor specifieke 

doelgroepen.  In het klantenkantoor 
kan u terecht voor REG-advies 
en informatie over de voorziene 
premies.  Dit is vooral van belang 
voor wie bouwt of  verbouwt. Wie 
specifiek individueel advies wenst, 
kan een REG-adviseur contacteren.
Opgezegde huishoudelijke klanten 
hebben wettelijk gezien recht op 
elektriciteit en aardgas.  Een distri-
butienetbeheerder zoals Sibelgas 
staat vanaf  het einde van de opzeg-
termijn verplicht in voor de levering 
van elektriciteit en/of  aardgas en 
wordt dan “sociale leverancier”. 
Eind juni 2011 leverde Sibelgas als 
sociale leverancier op haar grond-
gebied aan 1824 klanten elektriciteit 
en aan 1494 klanten aardgas.  Deze 
klanten krijgen een budgetmeter, die 
werkt met een oplaadbare betaal-
kaart. In het klantenkantoor is alle 
informatie rond procedures bij be-
taalproblemen en de installatie van 
budgetmeters beschikbaar en staat 
een oplaadterminal voor de budget-
meterkaart.  Ter info: in het distri-
butiegebied zijn ook andere oplaad-
terminals geïnstalleerd, in principe 
1 per gemeente en dit meestal in 
gemeente- of  OCMW-gebouwen.

Patrick Mensalt opent nieuw klantenkantoor 
Sibelgas te Vilvoorde

De meesten onder u kennen ongetwijfeld het gebouw 
van Sibelgas te Vilvoorde, in de Tuchthuisstraat, waar 
ook de Grimbergenaren terecht konden. Er is nu een 
nieuw klantenkantoor, dat op 9 september 2011 in aanwe-
zigheid van Jean-Luc Dehaene werd geopend: het be-
vindt zich te Vilvoorde in de Toekomststraat. De inwoners 
van Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Meise en Wemmel 
kunnen er terecht met vragen betreffende distributie van 
electriciteit en aardgas, dit als aanvulling op de bestaan-
de contactmogelijkheden (e-mail, website, …). 
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• De gemeentelijke bibliotheek en 
administratie zullen binnenkort 
kunnen beschikken over nieuwe 
computers.

• Het OCMW heeft een nieuw 
onthaal (zie foto). Een vaste 
onthaalmedewerker, een aange-
namere wachtruimte en ruimere 
openingsuren zorgen voor een 
nog toegankelijker en klantvrien-
delijker onthaal.

Telexberichten Telexberichten
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De provincie Vlaams-Bra-
bant, Natuurpunt en de 
scholen hebben samen in 
de Charleroyhoeve in Grim-
bergen 15 jaar educatief 
natuurbeheer gevierd. 

Leerlingen, leerkrachten, vrijwil-
ligers en medewerkers brachten 
getuigenissen over hun milieuwerk. 
De klassen van de Vrije Basisschool 
Prinsenhof  speelden het Educatief  
Natuurbeheerspel en voerden be-

heerswerken uit. Gedeputeerde voor 
leefmilieu, Jean-Pol Olbrechts zette 
de basisschool GO! De Regenboog 
en de Vrije Basisschool Prinsenhof  
in de bloemetjes omwille van hun 
milieuwerking in de bloemetjes.
“Al meer dan 50.000 kinderen van 
114 basisscholen en 12 secundaire 
scholen staken hun handen uit de 
mouwen”, zegt gedeputeerde Jean-
Pol Olbrechts. Na beëindiging van 
het project krijgen de leerlingen het 
brevet ‘Educatief  Natuurbeheer’.

Nieuws van de provincie
15 jaar educatief natuurbeheer in Vlaams-Brabant

Gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts samen 
met de leerlingen en leerkrachten van ba-
sisschool GO! De Regenboog en de Vrije 
Basisschool Prinsenhof 


