
Het is goed leven in Grimbergen. Ge-
noeg ruimte om rustig te wonen, en 
toch is het aanbod aan ontspanning, 
sport en cultuur uitermate groot. Dat 
comfort willen we behouden en zelfs 
verbeteren, voor alle inwoners. 

Betaalbaar wonen
In Grimbergen moet betaalbare huis-
vesting mogelijk blijven voor alle groe-
pen uit de bevolking, ook voor jonge 
mensen. De gemeente moet in het 
woonbeleid een actievere rol gaan 
spelen. We stellen drie soorten maat-
regelen voor :

1. Voortdurend in contact blijven 
met de markt. Woonbeleid wordt 
het werkterrein van een schepen, 
een ambtenaar, en een lokale woon-
raad. In die woonraad zitten verte-
genwoordigers van de vastgoedsec-
tor, van de sociale bouw- en huur-
sector en van actieve sociale organi-

Vastberaden voor u

Een dienstbaar bestuur, een zorgzame 
samenleving, een leefbare gemeente

We hebben klare plannen voor Grimbergen. We hebben 
haalbare en betaalbare ideeën voor de komende 6 jaar, 
en de belangrijkste stellen we u in dit krantje voor. Wilt u 
alles weten over ons compleet programma, vraag het dan 
aan karlverdickt@yahoo.com

Leefbaar

Cauwenberghs Jaak 
Lijstduwer

Willems Eddy 
Lijsttrekker

saties. Ze verzamelen informatie die 
beschikbaar wordt gesteld in een 
woonwinkel en ze ondersteunen en 
adviseren het gemeentebestuur. 

2. Een eigen rol in het grond- en ver-
kavelingsbeleid. We moeten socia-
le woningen bijbouwen en in overleg 
met de privé vastgoedsector nemen 
we maatregelen om een heel divers 
aanbod van woningen beschikbaar 
te stellen. Verkavelaars moeten re-
kening houden met dat beleid.

3. Vernieuwing van straten en buur-
ten die dreigen te verloederen. We 
gaan daar als overheid zelf het ini-
tiatief nemen met vernieuwingspro-
jecten en we rekenen erop dat de 
privésector zal volgen.

Groene ruimten
Grimbergen zal nooit “verbrusselen”, 
onder andere omdat wij actief blijven 
ijveren voor veel open ruimte en open-
baar groen. Indien nodig wordt de ge-
meente er eigenaar van. We hebben 

Mertens Marleen 
2de plaats
46 jaar

Schelhout Odiel 
3de plaats
63 jaar

Mensalt Tom 
4de plaats
37 jaar

Windelen Jean-Paul 
5de plaats
44 jaar

Mensalt Patrick 
6de plaats
43 jaar

Smets Jos 
7de plaats
55 jaar

Vertongen Patrick 
8ste plaats
43 jaar

Olbrechts Trui 
9de plaats
33 jaar

het natuurgebied Ter Tommen aange-
kocht, het Beverbos, we hebben de 
Maalbeekvallei laten beschermen en 
we laten een nieuw bos groeien (het 
Lintbos). Ja zeker, wij hebben de ver-
stedelijking en de aantasting van open 
ruimte in Grimbergen stopgezet. En 
we hebben daaromtrent één program-
mapunt : we doen zo voort.

De straat is van iedereen
Eerst maak je fouten, daardoor leer 
je hoe het beter kan. We hebben te 
lang de straat gezien als de kortste en 
snelste verbinding tussen twee pun-
ten. Van die opvatting stappen we af. 
De straat moet veilig, rustig en proper 
worden, voor iedereen.

We blijven voort geld stoppen in de 
(her)aanleg van voet- en fietspaden. 
We hebben nog kilometers te doen. 
We pakken nu ook de belangrijke ver-
keersassen aan : op de Wolvertem-
se- en Vilvoordsesteenweg gaan we 
de fietspaden compleet vernieuwen 
en een aantal kruispunten heraanleg-
gen. Op de Brusselsesteenweg gaan 
we het fietspad verdubbelen, zodat 
fietsers steeds dezelfde rijrichting vol-
gen als auto’s. In Humbeek zorgen 
we voor een leefbare doortocht in de 
Kerkstraat. We gaan voor het auto-

verkeer duidelijke afspraken vastleg-
gen : maximumsnelheden van 30, 50 
of 70, alnaargelang de zone waarin je 
rijdt. Onze eigen politiezone Grimber-
gen zet zich verder in voor preventie 
en controle. We hebben het nodige 
materiaal aangeschaft om de straten 
systematisch schoon te maken, en we 
zijn daar volop mee bezig. 

Sport en cultuur, 
ontspanning en leren
Het aanbod in Grimbergen is overwel-
digend en de bijdrage van de gemeente 
is aanzienlijk. De financiële inspannin-
gen die het bestuur ervoor over heeft, 
en de energie die de gemeentedien-
sten besteden aan het onderhoud en 
de verbetering ervan zijn enorm. Het 
openluchtzwembad is weer open en 
het nieuwe overdekte zwembad komt 
eraan. Scholen, cultuur- en sporthui-
zen blijven we renoveren en zo nodig 
uitbreiden. 

Zorgzaam 
Als iedereen naamloos leeft en afge-
zonderd van de anderen, wordt het 
wederzijds wantrouwen groter en krij-
gen criminelen meer kansen. Alleen 
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al daarom willen wij de onderlinge 
contacten bevorderen tussen alle 
groepen in de samenleving. Niet de 
politiek heeft die noodzaak ontdekt, 
maar de mensen zelf : zij komen sa-
men in sportclubs, in jeugdbewegin-
gen, in verenigingen allerhande. De 
gemeente heeft hier een ondersteu-
nende rol : wij helpen waar nodig om 
dat “sociaal weefsel” in stand te hou-
den. Actieve verenigingen kunnen al-
tijd op ons rekenen.

Het beste voor uw 
kinderen
Het OCMW had al goed werkende 
initiatieven : de dienst onthaalmoe-
ders en de dienst opvang zieke kin-
deren. De gemeente heeft er een 
eigen crèche bij gevoegd. We gaan 
voort met de uitbouw van een kwa-
liteitsvolle kinderopvang voor baby’s 
en peuters, maar we besteden ook 
aandacht aan de opvang van school-
kinderen voor en na schooltijd en tij-
dens vakanties. In het “lokaal overleg 
kinderopvang” brengen we iedereen 
samen die zich voor de opvang van 
kinderen inzet. 

Aandacht voor elke 
leeftijd
Elke leeftijdsgroep heeft eigen noden. 
Jongeren willen onder mekaar zelf-
standig worden, ze krijgen daarvoor 
weldra kansen in het geplande jon-
gerenontmoetingscentrum. Senioren 
willen actief blijven in de samenleving, 
ze overleggen in de seniorenraad hoe 
ze dat best aanpakken. We houden 
evengoed rekening met de adviezen 
van andere inspraakorganen. En het 
OCMW steunt of ontwikkelt initiatie-
ven, zoals de strijkwinkel, waardoor 
sommige mensen aan werk geraken 
en andere hun werk beter georgani-
seerd krijgen.

Een Vlaamse 
gemeente: po-
sitieve en glo-
bale aanpak
We willen in beeld en klank duidelijk 
maken dat Grimbergen Vlaams is. 
We gaan nog meer aandacht schen-
ken aan het straatbeeld. Wie vanuit 
Brussel in Strombeek toekomt, moet 
het verschil merken.

Tegelijk willen we de inwoners die het 
nodig hebben nog meer kansen ge-
ven om in basis- én volwassenenon-

derwijs Nederlands te leren. Wie hier 
komt wonen krijgt een verzorgd ont-
haalpakket waarin we alle mogelijk-
heden op integratie voorstellen (on-
derwijs, cultuurcentrum, bibliotheek, 
verenigingen...), maar ook duidelijk 
maken dat we hier niet in Brussel zijn. 
Nederlands is de bestuurstaal en de 
voertaal.

De belangrijkste gemeentebelastingen in en om Grimbergen in 2006

Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Vilvoorde 1200
Zemst 1100
Kapelle 1100
Meise 1000
Grimbergen 775
Wemmel 750

Aanvullende personenbelasting
Meise 8,5 %
Vilvoorde 8,0
Kapelle 7,0
Zemst 7,0
Wemmel 6,5
Grimbergen 6,5 %

De cijfers zijn duidelijk. De belastingdruk in Grimbergen is laag.  
We proberen het zo te houden.

Een rangschikking waarin we liefst onderaan bengelen!

* N-VA-kandidaten

Grimbergen voor 
de provincie
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Nochtans, als we de rangschikking opmaken van de gemeentelijke open-
bare voorzieningen staat Grimbergen duidelijk aan de top. Welke gemeente 
in onze buurt beschikt zelf over : een cultuurcentrum hoogste categorie (2 
vestigingen), 5 sporthallen, 4 gemeentescholen, een academie voor woord, 
muziek en dans (3 vestigingen), een openbare bibliotheek (3 vestigingen), 
twee containerparken, een museum, geklasseerde monumenten waarvan 
2 watermolens, een kasteelruïne, een gewezen kasteelhoeve, vergader- en 
jeugdlokalen, tientallen hectaren park en bos, een vliegveld(je)...En dan heb-
ben we het nog niet over de instellingen van het OCMW. 

Dienstbaar :  
de 31 kan-
didaten van 
CD&V/N-VA
We willen het niet wegstoppen : 
we zijn trots op onze kandidaten. 
Vrouwen en mannen uit alle leef-
tijdsgroepen, uit alle hoeken van 
de gemeente, nieuwe inwoners of 
uit families die hier sinds mensen-
heugenis gevestigd zijn. 

4 Albert Absillis 

16 Kirsten Hoefs 

22 Tom Dehaene

We gaan voor: betaalbaar en leefbaar 
wonen • tewerkstelling in eigen streek 
• een bruisende regio 
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