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iedereen inbegrepen

- Hoe kijk jij terug op de periode 2006-

2012?

Onze CD&V-afdeling kan zeer goede 

resultaten voorleggen. Waar de meeste 

politieke partijen hun ledenaantallen de 

voorbije jaren sterk zagen dalen, merk ik 

hier de laatste 2 jaar een kentering. Heel 

wat jonge en nieuwe leden boden zich 

spontaan aan: onze afdeling is nu één van 

de grootste CD&V-afdelingen in de regio! 

Dit succes vertaalde zich ook in een groei-

end aantal leden die zich actief  willen in-

zetten in ons bestuur: de vele vrijwilligers 

die achter de schermen onze mandataris-

sen ondersteunen, zijn de kracht van onze 

afdeling. Het bestuur van onze gemeente 

is natuurlijk het belangrijkste voor de in-

woners. Hier kunnen onze mandatarissen 

veel mooie en concrete resultaten voor-

leggen, terwijl ook de aanzet is gegeven 

voor toekomstige projecten. Koken kost 

geld. Het belastinggeld willen we dan 

ook op een goede wijze beheren en dit in 

moeilijke omstandigheden als gevolg van 

dalende inkomsten en stijgende uitgaven 
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betreur het dan ook dat bepaalde politici 

van de oppositie irreële zaken voorstel-

len terwijl ze zeer goed weten dat de 

gemeente in haar middelen beperkt is of  

geen bevoegdheid in deze heeft. En wat 

lijkt op daadloosheid in de uitvoering van 

genomen beslissingen, is vaak het gevolg 

van procedures en regels “boven ons 

hoofd” die een vlotte uitvoering vertragen 

of  zelfs verhinderen. 

- Welke verwezenlijkingen vind jij het 

belangrijkste?

Onze mandatarissen hebben veel en zeer 

mooie dingen verwezenlijkt. Soms gaat 

het over kleine zaken die de media niet 

halen maar toch belangrijk zijn, zoals de 
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straatverlichting, verkeersmaatregelen ter 

verbetering van de veiligheid en leefbaar-

heid, bv. de Beukendreef,… Bij grote 

realisaties denk ik spontaan aan het zwem-

bad. Het heeft bloed, zweet en tranen ge-

kost, vaak als gevolg van externe factoren 

en tegenslagen, maar het resultaat mag ge-

zien worden: het is één van de modernste 

en meest ecologisch verantwoorde zwem-

baden in Europa! Ook het nieuwe poli-

tiecommissariaat op de Vilvoordsesteen-

weg komt tegemoet aan de uitdagingen 

waarmee de politie in een grote gemeente 
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ligheid hebben onze mandatarissen ook 

goed werk verricht: zo heeft de inrichting 

van de snelheidszones en van de hoofdas-

sen tot meer duidelijkheid geleid. Ook op 

vlak van cultuur en sociaal beleid is heel 

wat te melden: kinderopvang, onderwijs, 

buurthuis ’t Motje,… Kortom, heel wat 

beslissingen die ons bestuur met beperkte 

middelen en zonder belastingverhoging 

heeft kunnen realiseren. Daarmee is het 

werk niet af! Onze gemeente verandert 

steeds, wat nieuwe uitdagingen met zich 

meebrengt. Daarop moet je anticiperen. 
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“Wij staan voor wat werkelijk 
gerealiseerd kan worden”

6 jaren zijn weer bijna voorbij. De mandatarissen van CD&V, onder 

leiding van Eddy Willems en Marleen Mertens, hebben het beste van 

zichzelf gegeven voor alle inwoners van Grimbergen. Een tevreden 

voorzitter van CD&V Grimbergen, Karl Verdickt, evalueert.

(Vervolg pagina 8)



Een greep uit onze nieuwe kandidaten
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Jos Geens
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rijkgevulde beroepsloopbaan als han-

delsvertegenwoordiger in de chemische 

industrie ben ik actief  gebleven. Van 

2003 tot en met 2011 was ik voorzitter 
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De ouderenproblematiek boeit mij: zo 

heb ik o.a. een opleiding gevolgd aan 

de VUB inzake behoefteonderzoe-

ken. Momenteel ben ik lid van OKRA 

Strombeek.

2.CD&V is een gezinspartij, open voor 

iedereen en voor meerdere strekkingen, 

met veel aandacht voor het sociale.

3.Het ouderenbeleid en mobiliteit zijn 

mijn specialiteit. Concreet wil ik mij 
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en in het bijzonder voor Strombeek 

waar een onveiligheidsgevoel onder de 

senioren voelbaar is. Omdat Strombeek 

een verstedelijkte deelgemeente is, wil 

ik ijveren voor betere en goed onder-

houden openbare wegen waardoor 

het aangenamer wonen wordt (www.

josgeens2012.be).

Jelle De Wilde
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oud, en al heel mijn leven een actieve 
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kennen uit allerlei jeugd- en muziekver-
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thuis uit, als zoon van een zelfstandige. 

Momenteel werk ik bij de studiedienst 
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schapscommissie in Brussel. 
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CD&V wil bouwen aan een krachtige 

en aangename leefomgeving waarin ie-

dereen zich thuis moet kunnen voelen, 

met groot respect voor het karakter 

van de gemeente en de buurt. Aan dat 

project wil ik graag meewerken.
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mij nauw aan het hart: de jeugd van nu 
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toekomst. Een beleid met nog meer 

input van onze jongeren, in een ster-

kere samenwerking met het cultureel 

vermogen en de onderwijsinstellingen 

van onze gemeente, is voor mij een 

prioriteit.

Jannik Grooten
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een diploma handelswetenschappen op 

zak werk ik nu bij de federale over-
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gingen ben ik sinds 2008 voorzitter van 
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Bloem.
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leuke gemeente om te wonen, met 

tal van ontspanningsmogelijkheden. 

CD&V gelooft in het verenigingsleven, 

net als ik. Een logische keuze dus.

3.Het verenigingsleven is de basis van 
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moeten in hun gemeente terecht kunnen 

om samen te sporten, cultuur te beleven 

of  een glas te drinken. Voortzetting van 

de ondersteuning vanuit de gemeente 

is nodig: geschikte infrastructuur en 

ondersteuning naargelang de noden van 

elke vereniging, daar ga ik voor.

Een aantal kandidaten die in oktober 2012 voor het eerst op de 

lijst zullen staan, stellen zich graag kort aan u voor via een 

antwoord op de volgende vragen:

1. Kan je jezelf kort voorstellen?

2. Wat  trekt je aan bij CD&V?

3. Waarvoor wil jij je inzetten?
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Alexandra De Smedt

1.Mijn naam is Alexandra De Smedt: ik 

ben de jongste kandidaat (net 18 jaar) 

en studeer rechten aan de H.U.B. U kan 

mij al op veel plaatsen ontmoet hebben: 

gemeentelijke muziekacademie, buurt-

huis ‘t Motje in de Borgt waar ik insta 
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jeugdraad, ... . Sinds 2011 probeer ik 
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gen. 

2.Bij CD&V staat participatie van 

iedereen, tot en met de minstbedeel-

den, centraal. CD&V is ook een warme 

gezinspartij met belangrijke waarden en 

normen, zoals respect en verantwoor-

delijkheid. Dit alles maakt van CD&V 

een (h)echte familie, waar ik met veel 

trots bijhoor.
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Welzijn is één van mijn prioriteiten. De 

gemeente doet hiervoor al zeer veel 

maar graag zou ik naast ‘t Motje nog 

meer buurthuizen zien openbloeien: 

mensen zien groeien in hun « zijn » is 

echt fantastisch!

Shari Heijens

1.Mijn naam is Shari Heijens en ben 
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Leuven en volg ondertussen sinds 

anderhalf  jaar een juridische stage in 
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waarvan enkele jaren als leider en nog 

steeds spring ik in wanneer het kan. Op 

het speelplein de Piereman was ik gedu-

rende 10 jaar monitor. Het zal dan ook 

niet verwonderen dat mijn hart bij de 
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2.CD&V is zonder twijfel de partij 
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en het beste met onze gemeente voor 

heeft. Met een compleet programma 

dat iedereen aanspreekt, wordt ervoor 

gezorgd dat iedereen aan bod komt. 

3.De jeugd van vandaag is de toekomst 

van morgen! Het loont dus zeker de 

moeite om in hen te investeren en hen 

niet over het hoofd te zien. 

Ann Stallaert
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actief  als zelfstandige.

2.Eigenlijk stond het in de sterren 

geschreven: politiek engagement als 

CD&V’er is zowat een familietradi-

tie! Wat mij vooral aanspreekt, is het 

groepsgevoel : bij CD&V kan je echt 

met anderen samen-werken om doelen 

te bereiken, om dingen te veranderen 

en dit vanuit een gematigde en realisti-

sche visie.
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mij. Concreet wil ik meehelpen aan een 

verbreding van schoolse activiteiten 

(ondersteuning van schooloverstijgende 

activiteiten, themadagen, ...) en een 

verdere uitbouw van het aanbod van 

buitenschoolse activiteiten (kampen, 

speelplein, ...). Wat sport betreft, wil ik 

mij inzetten voor een betere werking 

van sportclubs.

Karine Bogaerts
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een schat van een echtgenoot Koen 

Dehaene. Reeds 27 jaar ben ik actief  als 

boekhouder: momenteel ben ik accoun-

tant bij Scarlet. Mijn echtgenoot en ik 

hebben ook nog een eigen zaak (verhuur 

van feestbenodigdheden en springkas-
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een pracht van een gemeente. 

2.Als lid van een familie CD&V’ers ligt 

het voor de hand dat er voor deze partij 

wordt gekozen: vooral de familiewaar-

den, die centraal staan, en het gevoel van 

samenhorigheid spreken me aan. 

3.Als inwoner van Beigem wil ik me 
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zou willen meehelpen aan de verbetering 

van de verkeersveiligheid in Beigem want 

daar is nog ruimte voor verbetering.
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Daarom ben ik blij dat onder impuls 

van onze burgemeester grote en con-

crete stappen zijn gezet op weg naar bv. 

de heraanleg van de cc-site. Op vraag 

van CD&V is dit opengetrokken naar 

heel het centrum van Strombeek. De 

eerste visies van architectenbureaus 

tonen dat er iets moois kan komen, 

dat cruciaal zal zijn voor Strombeek én 
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spoedig aan de bevolking kan voor-

gelegd worden. Uiteraard kan je niet 

altijd iedereen tevreden stellen. Toch 

wil ik even wijzen op een gesprek dat 

ik enkele weken geleden had met een 

nieuwe inwoner. De betrokkene stelde 

aangenaam verrast te zijn over het rijke 

aanbod in sport en cultuur, het ruime 

en actieve verenigingsleven en het 

hartelijk welkom. Hij had vaak anders 
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omdat ik vele zaken in onze gemeente 

als evident beschouw. Pas als ik over de 

gemeentegrens heen kijk, besef  ik die 
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gemeente te mogen wonen. 

- Wat verwacht je van de verkiezingen?
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oktober. Vooreerst kunnen wij, zoals 

gezegd, een heel positief  bilan voorleg-

gen. Een kiezer kijkt echter ook naar de 

toekomst. Ons programma, opgesteld 

vanuit werkgroepen, komt hieraan tege-

moet met heel concrete visies en voor-

stellen inzake mobiliteit, Vlaams karak-

ter, leefbaarheid, verenigingsleven,... : 

de volledige tekst staat binnenkort op 

onze website www.grimbergen.cdenv.

be. Onze toekomstplannen, waarvoor 

al belangrijke aanzetten gegeven zijn, 

hebben de toets van het «realistisch 

en realiseerbaar zijn» doorstaan: onze 

mandatarissen weten immers zeer goed 
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kiezer niets beloven wat niet kan. Zo 

is bv. betaalbaar wonen heel belangrijk 

maar als lokale overheid heb je weinig 
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wel sturen en trachten voorrang te ge-

ven aan je eigen inwoners, maar de be-

wegingsruimte is zeer beperkt. Partijen 

die beweren dat het anders kan, liegen 

de mensen voor en daar pas ik voor.

(Vervolg van pagina 1)
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zijn onze kandidaten: we hebben een zeer gevarieerde ploeg met mensen van alle 

leeftijden en uit alle bevolkingsgroepen en deelgemeenten, met ervaren mensen 

maar ook veel nieuwe, enthousiaste en sociaal geëngageerde kandidaten. Zij zullen 

onze realiseerbare en toekomstgerichte plannen uitdragen en verdedigen. Want 

als partij sta ik niet voor loze beloften, verzuring of  gratuite kritiek, maar voor 

datgene wat werkelijk gerealiseerd kan worden met de beschikbare middelen en in 

samenspraak met de bevolking. 

Karl Verdickt - Voorzitter CD&V Grimbergen

Nieuws uit de provincie: 

De boerentram komt 
terug naar Grimbergen!
De boerentram 9104: een mooi 

verhaal met een duidelijke link 

naar het platteland! En de Grim-

bergenaren willen hem terug. 

Het gemeentebestuur vatte het 

plan op om de boerentram te 

restaureren. Het project, waar-

van de totale projectkost ge-

raamd werd op 34.100 €, kreeg 

via het plattelandsproject van 

de provincie Vlaams-Brabant en 

Europa 22.165 € steun.
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plattelandstoerisme, handel, historisch 

erfgoed, cultuur en ecologie zorgen 

voor een dynamisch platteland. Ook 

de restauratie van de boerentram zorgt 

ervoor dat het platteland een ‘boost’ 

krijgt. De oude tram deed destijds het 

tracé platteland - stad en retour. Het 

gevaarte werd gebouwd naar aanleiding 
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ondertussen gerestaureerd en krijgt in 

de toekomst een prominente plaats in 

de vernieuwde stelplaats van de bussen 
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zeker nog publiciteit rond door infor-

matiepanelen, folders, infoborden en 

een waardige inhuldiging! Om in het 

oog te houden dus!

“De deputatie verleende ook net een 

milieuvergunning voor die stelplaats 

van De Lijn, die grondig herbouwd zal 

worden en waar zwaar geïnvesteerd 

wordt in milieutechnieken. Er komt een 

hypermoderne warmtepomp en een 

nieuwe wasinstallatie voor de bussen 

met een zuiverings- en recyclage-unit 

die minstens 70% van het was- en 

spoelwater herbruikt”, aldus gedepu-
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Gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts 


