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daden inbegrepen

Masterplan
Strombeek-Bever
Er is al veel gezegd en geschreven over
het plan voor de herinrichting van de
dorpskern van Strombeek-Bever, het
zogenaamde masterplan. CD&V Grimbergen heeft tijdens de voorbij legislatuur de ideeën en woorden in daden
omgezet. Op ons initiatief is gestart
met het masterplan, met als uiteindelijk
doel de leefbaarheid in Strombeek, en
per uitbreiding in heel Grimbergen, te
verbeteren.
Tijd voor een kort
“historisch” overzicht
en de huidige stand van zaken.

Meer uitleg
hierover op
pagina 4!

30 september 2012:

14 oktober 2012:

Jaarlijks kippenfestijn
van CD&V Grimbergen

Volg met ons de resultaten
van de verkiezingen

Naar goede jaarlijkse traditie organiseert CD&V Grimbergen in het najaar een eetfestijn. Het Parochiaal Centrum van
Humbeek (Meiskensbeekstraat) is het decor voor ons kippenfestijn. Wij hopen u in groten getale te kunnen verwelkomen
op zondag 30 september 2012 vanaf 11u.30!

Wij zijn uiteraard zeer benieuwd naar de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen. Indien u ook nieuwsgierig bent,
kan u ons vervoegen in de Charleroyhoeve (Lierbaan) op
zondag 14 oktober 2012 vanaf 17u.: bij een drankje aangeboden door CD&V Grimbergen kan u op de eerste rij de
resultaten volgen.

Masterplan Strombeek-Bever
Er is al veel gezegd en geschreven over het plan voor de herinrichting van de dorpskern van Strombeek-Bever, het zogenaamde
masterplan. Tijd voor een kort “historisch” overzicht en de huidige
stand van zaken.
Wanneer?
Het plan om de dorpskern van Strombeek-Bever opnieuw in te richten is niet
nieuw, wel integendeel. Reeds jarenlang,
zelfs decennia lang, leeft het idee om
Strombeek-Bever in een nieuw kleedje
te steken om het aantrekkelijker te
maken.
CD&V Grimbergen heeft tijdens de
voorbij legislatuur de ideeën en woorden in daden omgezet. Op ons initiatief is gestart met het masterplan, met
als uiteindelijk doel de leefbaarheid in
Strombeek, en per uitbreiding in heel
Grimbergen, te verbeteren.
De eerste stappen in de opstelling van
het masterplan zijn in 2010-2011 gezet.
Hierbij moeten strikte regels en procedures gevolgd worden die hun tijd nodig hebben: het masterplan is inderdaad
een werk van lange adem.
Hoe?
Op basis van een wedstrijd in samenwerking met het team van de Vlaamse
Bouwmeester werd de opdracht toegewezen aan het Atelier Starzak Strebicki.
Dit studiebureau moet nu aan de slag
voor het eigenlijke ontwerp van het
masterplan waarvan de afwerking wordt
verwacht voor het najaar van 2013.
Vooraleer het ontwerp afgewerkt zal
zijn, moet er nog heel wat gebeuren.
Op dit moment zitten de ontwerpen in
een voorbereidende fase. Er loopt een
consultatieronde bij de inwoners en betrokken gebruikers en er zal nog overleg met heel wat betrokkenen volgen.
Voor alle duidelijkheid: op dit moment
zijn er nog geen beslissingen genomen.
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Waarom?
Belangrijker dan de procedure is het
doel van het masterplan, met name ervoor zorgen dat de ontegensprekelijke
troeven van Strombeek-Bever als plaats
om te wonen beter worden uitgespeeld.
Dit veronderstelt een betere ruimtelijke organisatie, een aanpak van de
huisvesting van de aanwezige publieke
diensten, weloverwogen ingrepen die
de aantrekkingskracht van een aantal
wijken voor jonge gezinnen kunnen
vergroten, een vernieuwing van de pleinen als echte ontmoetingsplaatsen, … .
Wat?
Het woonbeleid dient te worden

gevoerd binnen de richtlijnen van
de Vlaamse overheid. Gebieden als
Strombeek-Bever worden binnen deze
visie uitdrukkelijk aangewezen als plaatsen waar de woonfunctie verder kan
worden ontwikkeld. Rekening houdend
hiermee toonde het Atelier Starzak
Strebicki in zijn wedstrijddossier eerder
een gevoel voor evenwicht. Wie ruimte
wil sparen, zal creatief met de mogelijkheden moeten omspringen en op
zoek moeten durven gaan naar nieuwe
woonvormen die toch voldoende privacy garanderen en kunnen bijdragen
tot een sociaal weefsel waarin jong en
oud zich ondersteund kunnen voelen.
Diverse woonvormen, waaronder ook
klassieke eengezinswoningen, komen
in de ontwerpen van Atelier Starzak
Strebicki aan bod.
Marleen Mertens

Ons programma voor u
We doen het voor Grimbergen
{Iedereen inbegrepen}
Laat dit meteen duidelijk zijn: wij willen Grimbergen de komende 6 jaar verder goed besturen!
Jawel, we hebben de voorbije periode goed bestuurd.
Enkele voorbeelden
! de opening van een hypermodern zwembad in Strombeek;
! 47 bijkomende plaatsen voor kinderopvang in Beigem en
Strombeek;
! een nieuw politiecommissariaat;
! het bruisend buurthuis ’t Motje in de Borgt;
! de bouw van het Jeugd- en Ontmoetingscentrum, … .
Het budget om onze gemeente te besturen is zeker beperkt en toch kunnen we mooie resultaten voorleggen. En
wel hierom: onze mandatarissen zijn bekwaam, zetten zich
dagdagelijks in én luisteren naar noden en naar wat hier leeft.
Bovendien weten ze zeer goed dat een euro maar één keer
kan uitgegeven worden.
Kinderdagverblijf Stekelbees

Ons programma voor de komende 6 jaar?
We zetten hierna de hoofdlijnen beknopt op een rijtje maar
voor wie alles wil weten: surf naar www.grimbergen.cdenv.
be of bel 0478/56.59.56 om een papieren versie van ons volledig programma te krijgen.
IK DOE HET VOOR ONS SCHOON GEMEENTE
Er komt een masterplan voor Strombeek-Bever en dat staat
garant voor het goed gebruik van de openbare ruimte en een
eigentijdse dienstverlening op cultureel, maatschappelijk en
onderwijsvlak. En wat in Strombeek-Bever kan, staat model
voor heel Grimbergen. We willen wijken waar het goed is om
te wonen en te leven, waar alle (beroeps)activiteiten hun terechte plaats krijgen en daar wordt ook het milieu beter van.

Bloemen op straat
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IK DOE HET OM VEILIG OP ONZE
BESTEMMING TE GERAKEN
Een aangepast parkeerbeleid? Noodzakelijk!
"##$!%%&'%()*!+,,-!+,$*.%&.$-/!$&!0$*/$-/1!2$3$&!,4!,&/5
We willen “trage wegen”, we hebben alle aandacht voor
plaatselijke verzuchtingen, we staan voor echte controle op
de uitvoering van wegenwerken en we kijken ook over de
gemeentegrenzen naar de mobiliteitsplannen van de buurgemeenten. We gaan mee in het debat als een gemeente of stad
in het omliggende plannen ontwikkelt die voor onze inwoners nadelig kunnen zijn.

IK DOE HET OMDAT NEDERLANDS
OOK UW TAAL IS
Nederlands is en blijft de verplichte taal voor contacten met
de gemeente. Wie dit nog niet wist krijgt gepaste geheugensteun via bv. handelaars die het Nederlands alle kansen
geven, via verenigingen, via gepaste programma’s in het
Cultuurcentrum, … .
En het onderwijs? Eentaligheid blijft troef. De bevoegde
overheden en de gebruikers moeten met onze taalpolitiek
rekening houden. Niemand kan daar onderuit.
IK DOE HET OMDAT ONTSPANNING
BELANGRIJK IS
Grimbergenaars kunnen nu al genieten van een uitgebreid en
rijk cultuuraanbod maar een tandje bij moet toch kunnen.
! de sporthal Vertommen wordt ingepast in het Masterplan
Strombeek-Bever;
! de site Cultuurcentrum krijgt in datzelfde Masterplan gepaste ruimte voor de Bibliotheek, het Cultuurcentrum, de
Academie en het Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Versmalling Vaartstraat

De jeugd?
Fuiven moet kunnen en dat betekent goede, veilige zalen,
deskundige begeleiding en bovenop een bijkomend jeugdhuis.
Even belangrijk: veilige en goed onderhouden speelpleinen.
We gaan ervoor, zeker weten.

IK DOE HET VOOR EEN WARME GEMEENTE
Grimbergen, een gemeente waar iedereen zich thuis voelt.
Dat is:
! de uitbouw van “het huis van het kind” waar jonge gezinnen voor alles wat hen en hun kinderen aanbelangt, terecht
kunnen;
! werken aan betaalbaar wonen;
! een eigentijds jeugdbeleid op de rails houden;
! senioren bij mekaar brengen, want alleen is maar alleen;
! gepaste steun opzetten voor verenigingen en vrijwilligers
want zij worden met de dag belangrijker;
! weg met de vereenzaming; buurthuizen zoals ’t Motje
komen eraan!

Speelplein Mozaïek

IK DOE HET VOOR GRIMBERGEN,
voor JULLIE dus
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Opening buurthuis ’t Motje

{provincie inbegrepen}
“Als lijsttrekker voor de provincieraad stel ik u met
plezier mijn medekandidaten voor. We staan ook even
stil bij onze ambities voor onze regio. We staan klaar
om, met een ervaren en enthousiaste ploeg, er voor te
zorgen dat we een ‘super-regio’ blijven en we rekenen
daarvoor op uw steun.”
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DEHAENE Tom

11

VAN ROMPAEY Ann

2

VAN DER ELST Mia

12

DE SMEDT Alexandra

3

ABSILLIS Albert

13

PONSARD Christophe

4

STOUFFS Kristel

14

VERHEYDEN Kristien

5

HOEFS Kirsten

15

PANNEELS André

6

DE BORGER Jozef

16

LEAERTS Kris

7

VANDER VOORDE Herman

17

PIQUEUR Jan

8

VAN PRAET Kristel

18

BECQ Sonja

9

DEWOLF Ghislain

19

VAN ROMPUY Eric

10

WILLEMS Greet

Voor meer informatie over het programma en de kandidaten:

www.provincielijst.be
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Het centrum van Grimbergen is bijzonder gevoelig voor wateroverlast. In de voorbije jaren investeerde de provincie al meer dan
1 miljoen euro in verschillende infrastructuurwerken om het overstromingsrisico te beperken.

De belangrijkste realisatie tot nu toe is
de inrichting van het overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ op de rechteroever
van de Maalbeek in 2009. Toch is het

nog niet groot genoeg om bij zwaar
onweer Grimbergen droog te houden.
Daarvoor moet ook de linkeroever
ingericht worden als overstromings-

gebied. De provincie werkt daarvoor
samen met de gemeente en OVAM.
Het terrein op de linkeroever van de
beek is vroeger gebruikt als stortplaats
en kan daarom niet zonder meer afgegraven worden. Het bodemonderzoek
van vorig jaar was al positief. Nu wordt
bekeken hoeveel afval op het terrein
aanwezig is. “Maar ook als de resultaten ongunstig zijn, moet er een oplossing komen. Dan moeten we daarvoor
samen een andere locatie vinden”,
zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts,
voorzitter van het Waterschap ZenneNoord.
Ook op de Tangebeek laat de provincie Vlaams-Brabant werken uitvoeren
om de wateroverlast tegen te gaan.
Daar wordt een stuw gebouwd, die bij
felle regen het water ophoudt en een
7$4$-3*!'$79$*!',,-#%%*H!"I:%0&!$&!'$!
stad Vilvoorde leggen op de terreinen
van FC Tange een bufferbekken aan. In
een tweede fase zal de provincie er een
open bekken inrichten. Om de huizen
langs de Haneveldlaan in Grimbergen
te beschermen, zal ook een dijk worden
aangelegd en een winterbedding worden uitgegraven.
Jean-Pol Olbrechts
Gedeputeerde

Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking 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
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Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
1040 Brussel
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be - Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012.

Strijd tegen wateroverlast
in Grimbergen

