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grimbergen

Wij zijn ons ervan bewust dat er 
zeker nog werk is en werken dan 
ook keihard verder aan een leefbaar, 
zorgzaam en Vlaams Grimbergen.
Dit zal binnenkort gebeuren onder 
aanvoering van Marleen Mertens: 
zij zal als nieuwe burgemeester het 
uitstekende werk van Eddy Willems, 
die 7 jaar het beste van zichzelf heeft 
gegeven als burgemeester en nu om-

wille van persoonlijke redenen een 
stap terugzet, verderzetten.
Om ons doel te bereiken is uw inbreng 
belangrijk. U kan met ons in dialoog 
gaan, u kan ons vragen stellen, u kan 

ons wijzen op problemen die zich 
voordoen. 

Sinds begin 2007 staan wij ten dien-
ste van de inwoners van Grimber-
gen. Iets voorbij halfweg deze ge-
meentelijke bestuursperiode vinden 
wij het een geschikt moment om een 
balans op te maken. Al heel wat van 
het beleidsprogramma 2007-2012 is 
immers gerealiseerd of is in voorbe-
reiding. In deze CD&V direct vindt 
u een overzicht in woord en beeld.

V.l.n.r. vooraan: Trui Olbrechts (OCMW-voorzitter), Patrick Vertongen (schepen van cultuur, jeugd, 
patrimonium en monumentenzorg), Jaak Cauwenberghs (schepen van sport, woningbeleid, feesten 
en toerisme), Eddy Willems (burgemeester) en Marleen Mertens (schepen van welzijn, onderwijs,  
ontwikkelingssamenwerking en vrijwilligerswerk). V.l.n.r. midden: Kirsten Hoefs (gemeenteraadslid), 
Paul Hermans (gemeenteraadslid) en Odiel Schelfhout (schepen van ruimtelijke ordening en verkeer).  
V.l.n.r. achteraan: Patrick Mensalt (fractieleider en gemeenteraadslid) en Tom Mensalt (gemeenteraadslid)

Project in Borgt
Op initiatief van Lutgart Van Parijs 
staat er een project op poten om in de 
Borgt, vlakbij de sporthal en de kerk, 
een buurthuis in te richten. Dit zal 
fungeren als ontmoetingsplaats waar 
mensen terecht kunnen voor informa-
tie, waar ze het OCMW kunnen con-
tacteren, waar ze kunnen internetten 
of vergaderen,… De provincie heeft 
subsidie toegezegd en de gemeente 
heeft het project principieel goedge-
keurd: nog dit jaar kan het project in 
gang gezet worden. 

Het beste voor uw kinderen
• Als gevolg van extra subsidiëring 
door de Vlaamse overheid kan de 
gemeente een kleine vestigingsplaats 
voor 14 kinderen openen, als “satel-
liet” van een erkend kinderdagver-
blijf. De zoektocht naar een geschikte 
locatie is volop bezig. 
• Niet alleen de allerjongsten kunnen 
op onze aandacht rekenen. Zo’n 20 à 
30 jongeren komen 1 maal per maand 
samen in de sporthal in de Borgt voor 
een woensdagnamiddagwerking.

Aandacht voor elke leeftijd
• Het verhaal van het JOC (Jeugd‑ 

OntmoetingsCentrum) is intussen 
bekend. Wij staan achter het JOC op 
de geplande locatie. Een klacht tegen 
dit project is door de Raad van State 
afgewezen.
• Het OCMW, tot eind 2009 voorge-
zeten door Patrick Mensalt en sinds 
begin van dit jaar door Trui Ol-
brechts, blijft zich inzetten opdat alle 
Grimbergenaars de weg naar de ruime 
dienstverlening van het OCMW kun-
nen vinden. Het OCMW bracht zopas 
een nieuwe infogids uit over zijn 
diensten. Geïnteresseerd? Contac-
teer info@ocmw-grimbergen.be of 
02/267.15.05.

Zorgzaam Grimbergen

Deze ploeg 
                  werkt voor u!
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(Betaalbaar) wonen
• Woonbeleid is het werkterrein van 
Jaak Cauwenberghs en, sinds 2009, 
van een woonambtenaar via een 
intergemeentelijke samenwerking. 
Zij blijven voortdurend in contact 
met de markt. Alle nuttige info, bv. 
over subsidies, wordt verzameld en 
is beschikbaar voor iedereen. Een 
overkoepelend woonbeleidsplan, met 
focus op betaalbaar wonen, staat in 
de steigers. Een regeling met nieuwe 
toewijzingscriteria voor sociale wo-
ningen zal hiervan deel uitmaken en 
treedt ten laatste in 2011 in werking.
• De gemeente zorgt voor nieuwe 
sociale woningen. Zo wordt er dit 
jaar gestart met de bouw ervan in de 
Spiegelhofvoetweg: de kans is reëel 
dat ze er al zullen staan in 2012.
• Ook op het vlak van vernieu-
wingsprojecten zit de gemeente niet 
stil. De geplande vernieuwing van 
de Soens-site in Strombeek zal de 
katalysator zijn van de heraanleg van 
de site rond het cc in Strombeek. 
Mobiele en vaste camera’s zullen 
worden geplaatst, bv. aan de Pie-
reman en aan het zwembad op de 
Ringlaan. Camera’s zijn echter niet 
het enige middel om verloedering 

van straten te voorkomen. Zo rijden 5 
wijkagenten zeer regelmatig per fiets 
door Strombeek. De gemeentelijke 
technische dienst doet rondes om 
gedumpt huisvuil te verwijderen.
• Onze politie krijgt een nieuwe “wo-
ning” op de Vilvoordsesteenweg.

Groene ruimten
• Groene ruimten worden beschermd 
en geherwaardeerd. Zo is het Prin-
senbos heringericht als “gemeente-

park”. De werken aan de ruïnes van 
het Prinsenkasteel zijn in volle gang.
• Uitbreiding van groene ruimte is 
het doel. Het project “Groengebied 
van basiliek tot basiliek” past in dat 
kader. De basilieken van Vilvoorde 
en Grimbergen worden verbonden 
door een fiets- en voetpad doorheen 
het groen. Voor onze gemeente ligt 
dat tussen de Tangebeek en het cen-
trum, met het vernieuwde Prinsen-
park als afsluiter.

De straat is van iedereen
• Iedereen heeft kunnen zien dat er 
de voorbije jaren zeer veel gereali-
seerd is om de mobiliteit en veilig-
heid te bevorderen. De verkeerslich-
ten aan de Waardbeekdreef en het 
zebrapad op de Vilvoordsesteenweg 
ter hoogte van de Sint-Servaasstraat 
zijn duidelijke voorbeelden. Ook de 
snelheids- en tonnagebeperking in de 
dorpskernen past in dit rijtje.
•Het zal ook niemand ontgaan zijn 
dat veel werken in uitvoering zijn. 
Andere werken worden op korte 
termijn aangevat (bv. in de Meis-
kensbeekstraat). Werken zijn een 
noodzakelijk kwaad met het oog op 
de latere verbetering van de situatie 

Leefbaar Grimbergen
Prinsenkasteel

Bouw nieuw politiecommissariaat
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en brengen tijdelijke maar onvermij-
delijke overlast mee. Uiteraard doen 
wij er alles aan om deze overlast tot 
een minimum te beperken, al ligt dat 
niet volledig in onze handen: correcte 
communicatie van alle betrokken 
partners is essentieel.
• Wegenwerken worden steeds 
gecombineerd met het aanleggen of 
verbeteren van fiets- en voetpaden 
(Kerkstraat, Benedestraat, Vilvoor-
dse- en Wolvertemsesteenweg, in de 
nabije toekomst Brusselsesteenweg 
en Zijpstraat). Dit is een grote finan-
ciële inspanning die de gebruiker 
echter zeker ten goede komt.
• Verschillende betonwegen (Kruis-
straat, Meerstraat) zijn voorzien  
van een laag asfalt, waardoor het 
wooncomfort langs deze straten 

opmerkelijk verbeterd is.
• Op de Vaartstraat zijn verkeersrem-
mende elementen geplaatst; een deel 
van deze straat is omgevormd tot 
zone 30.
• Ook hier geldt dat er nog werk aan 
de winkel is. Een eerste stap voor de 
zeer nabije toekomst (waarschijnlijk 
nog voor de zomer van 2010) is de 
invoering van een nieuwe voorrangs-
regeling op hoofdassen: voertuigen 
op zulke hoofdassen zullen voortaan 
voorrang hebben, dit om “sluipver-
keer” via zijstraten te ontmoedigen 
en om een duidelijke en eenvormige 
regeling te hebben voor fietsers.

Sport en cultuur, ontspanning  
en leren
• Het nieuwe zwembad hoeven wij u 
niet meer voor te stellen: een toon-
beeld van modern én ecologisch 
verantwoord sportcomfort.
• Wat wellicht minder bekend is, 

is de renovatie van de sporthal aan 
de Verbrande Brug: op vrijdag 16 
april is de nieuwe sporthal officieel 
geopend. En daar blijft het niet bij: 
de officiële opening van de nieuwe 
kleedkamers aan de voetbalterreinen 
in Humbeek vond plaats op 18 april.
• Ook de toekomst heeft nog heel wat 
in petto. De renovatie van de atletiek-
piste in Humbeek en de bouw van 
nieuwe kleedkamers aan de voetbal-
terreinen in Beigem zijn gepland. De 
sporthal in de Singel zal een nieuwe 
keuken krijgen in de nabije toekomst. 
In 2011 zal Ter Wilgen een kunst-
grasveld krijgen, na enig aandringen 
bij de subsidiërende overheid.

Prinsenbos

Vaartstraat

Nieuwe kleedkamers K. Humbeek F.C.Sporthal Verbrande Brug



Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd
of geciteerd, graag met bronvermelding: CD&V-DIRECT

.direct: Informatieblad van de CD&V
hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggever ter plaatse: Bernard Coris
bernard.coris@skynet.be
redactiesecretariaat: Siska Vanpeteghem
fotografie: Daniël Rys
verantwoordelijke uitgever: Pieter Demeester
re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel
fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

colofon

8 .direct Informatieblad CD&V - jaargang 10 - nr. 3 - mei - juni 2010

Nadat de provincie reeds 1.000.000 € 
investeerde in de werken aan de 
Maalbeek zullen nu ook de werken 
aan de Kelkebeek van start gaan. Bij 
hevige regenval treedt de Kelkebeek 
in Grimbergen immers buiten haar 
oevers. In april starten de werken voor 
de herinrichting van de Kelkebeek.

“Op 10 december 2009 stelde de 
deputatie van Vlaams-Brabant het 
bedrijf Ambaro aan voor de uit-
voering van saneringswerken aan 
de Kelkebeek te Grimbergen. De 
werken worden uitgevoerd tussen 
de Lintkasteelstraat en de monding 
in de Maalbeek ter hoogte van het 
zeekanaal. Deze herinrichtingswer-
ken moeten de kans op wateroverlast 
ter hoogte van de Lintkasteelstraat 
en de Humbeeksesteenweg sterk 
beperken. Samen met de werken aan 
de waterloop wordt een gedeelte van 
de Humbeeksesteenweg voorzien van 
een gescheiden rioolstelsel en legt 
de gemeente Grimbergen er fietspa-
den aan. De werken starten in april 
en zullen vermoedelijk eind 2010 

beëindigd zijn”, zegt gedeputeerde 
Jean‑Pol Olbrechts.

In opdracht van de gemeente Grim-
bergen worden volgende werken 
uitgevoerd:
-  de aanleg van een gescheiden riool-

stelsel in de Humbeeksesteenweg 
tussen de huisnummers 480 en 444;

-  het vernieuwen van de rijwegverhar-
ding en het aanleggen van fietspaden 
in cementbetonverharding.

“De totale kostprijs van deze werken 
bedraagt 635.189,76 €. Het aandeel 
voor de provincie Vlaams Brabant 
bedraagt 412.281,71 €”, aldus gede-
puteerde Jean‑Pol Olbrechts.

Meer nieuwtjes
Grimbergen zal binnenkort een bedrag 
uit het fietsfonds krijgen voor de aanleg 
van fietspaden in de Strombeeklinde. 
Deze subsidie, die past binnen het fiets-
fonds, bedraagt 40% van de subsidiale 
werken: dit zal ongeveer 172.676 € 
zijn. De Strombeeklinde is geselecteerd 
als bovenlokale funktionele fietsroute. 

In het kader van de toekenning van 
subsidies binnen de sociale economie 
kreeg Den Diepen Boomgaard 22.000 
€ subsidie voor het project “Mechani-
satie Tuin en Park”.

Het regionaal landschap Groene Cor-
ridor, waartoe Grimbergen behoort, 
krijgt van de provincie een subsidie 
van 53.760 € voor de financiering van 
haar basiswerking. 

Jean-Pol Olbrechts

Gedeputeerde

Ere-burgemeester Grimbergen

NIEuWS VAN DE PROVINCIE
Provincie stopt wateroverlast in 
Grimbergen met herinrichting Kelkebeek 
De provincie Vlaams-Brabant neemt structurele maatregelen om de 
problemen van wateroverlast in het stroomgebied van de Maalbeek in 
Grimbergen op te lossen. Bij hevige regenval treden de waterlopen immers 
regelmatig buiten hun oevers en dat zorgt voor schade bij de inwoners van 
Grimbergen.

• Wie vanuit Brussel in Strombeek 
aankomt, moet aan het uniform taal-
gebruik in het straatbeeld merken dat 
hij in Vlaanderen is.
• Nederlands is dé sleutel voor inte-
gratie. Het initiatief “Café Combinne” 
van het OCMW past naadloos in dit 
plan: anderstaligen kunnen wekelijks 
Nederlands oefenen door over koetjes 

en kalfjes te praten met elkaar.
• Nederlands is uiteraard ook de be-
stuurs- en de voertaal in Grimbergen. 
Wij verplichten waar mogelijk en drin-
gen beleefd doch sterk aan in andere 
gevallen. Wij verwachten in elk geval 
dat alle betrokkenen (bv. sportclubs) de 
bestaande reglementen naleven en hun 
verantwoordelijkheid nemen.

Vlaams Grimbergen


