
grimbergen.cdenv.be

Grimbergen investeert in jeugd
Onder impuls van onze schepen voor jeugd Patrick Verton-
gen werd in samenspraak met de jeugddienst, jeugdraad, 
kinderen, jongeren en het jeugdwerk een JeugdBeleidsPlan 
(JBP) voor een periode van 3 jaar opgemaakt. In dit JBP 
zet de gemeente uiteen welke acties ze voor het jeugdwerk 
en voor kinderen en jongeren onderneemt. 
Lees het hier, op pagina 4!
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Telex  In de Parklaan te Beigem worden 
bijkomende speeltuigen geplaatst. 

 Grimbergen gaat een landbouw-
raad oprichten om meer inspraak en 
overleg te organiseren met de nu nog 
51 landbouwers die de gemeente of-
ficieel telt.

 Goesting in Grimbergen vindt terug 
plaats en ditmaal tijdens het kermis-
weekend van 14-15-16 mei 2011.

 Om de ‘Kunst in het Straatbeeld’ 
van Grimbergen te bevorderen richtte 
schepen van cultuur Patrick Verton-
gen een werkgroep op.



8 maanden sta ik nu aan het hoofd 
van dit gemeentebestuur en ik zet 

graag enkele zaken op een rijtje wat 
de gezonde houding is waarmee 

onze ploeg Grimbergen bestuurt.
 Als de ene zwart zegt en de 
andere wit moet er grijs gevonden 
worden  wikken, wegen en argu-
menteren
 Een advies van de hogere over-
heid (Vlaams of  federaal) stemt niet 
altijd overeen met de plaatselijke 
gevoeligheden en/of  situatie  niet 
afwachten maar de uitdaging durven 
aangaan die overheid te overtuigen 
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Grimbergen investeert in jeugd

88.000 €
Het gemeentebestuur van Grimber-
gen krijgt 88.000 € van de Vlaamse 
Gemeenschap, waarvan 56.000 € 
om de doelstellingen in het JBP te 
realiseren. Bovendien komen twee 
prioriteiten voor extra subsidiëring 
in aanmerking: 19.000 € voor initia-
tieven om de brandveiligheid van de 
jeugdlokalen te verhogen en 13.000 
€ om acties op te zetten rond jeugd- 
en culturele evenementen.
Naast de subsidies van Vlaanderen 
besteedt de gemeente Grimbergen 
uiteraard ook eigen middelen aan 
het gemeentelijk jeugdbeleid.
Projecten die reeds jaren goed lopen 
en een vervolg krijgen binnen het 

JBP 2011-2013 zijn onder meer 
de speelpleinwerking, Playmobiel, 
SWAP, kinderraad, Roefel, Kin-
derhoogdag, de uitleendienst voor 
jeugd, … .

Nieuwe initiatieven
In het kader van de twee priori-
teiten (brandveilige jeugdlokalen 
en jeugdcultuur) komen er nieuwe 
initiatieven: 

 Extra subsidies voor jeugdver-
enigingen die werk maken van de 
brandveiligheid aan hun lokalen.

 Organisatie van een vorming voor 
brandbestrijding. 

 Organisatie van een jaarlijkse 
workshop graffiti en onderhoud van 
de graffiti-muur. 

 Subsidies voor culturele vereni-
gingen die acties ondernemen voor 
kinderen en jongeren.

 Samenwerking met het cultuur-
centrum Strombeek via het Fenixx-
project om jongeren meer kansen te 
geven populaire voorstellingen bij te 
wonen. Ook bij de organisatie van 
diverse evenementen en bij de ope-

ning van het jeugdontmoetingscen-
trum (JOC) zullen jongeren intens 
worden betrokken.
Wat het JOC betreft, werd overi-
gens de eerste steen van dit gebouw 
aan de Oyenbrugstraat gelegd in de 
zomervakantie van 2010. Indien de 
bouw even vlot blijft lopen, is de 
opening gepland vlak vóór de zo-
mervakantie van 2011. Iets om naar 
uit te kijken! Meer daarover in één 
van de volgende edities.
Op de gemeentelijke website voor 
jeugd www.jeugdgrimbergen.be 
(een realisatie in het kader van het 
JBP 2008-2010) vindt u de integrale 
tekst van het JBP 2011-2013. De 
werkzaamheden van het JOC zijn 
digitaal week na week te volgen.
Heb je vragen over of  suggesties in 
verband met het jeugdbeleid? Con-
tacteer me! 

Patrick Vertongen
Schepen van jeugd, cultuur, 

patrimonium en monumentenzorg
patrick.vertongen@grimbergen.be 

of 0478/80.83.58

Het opstellen van een JBP 
is een voorwaarde om 
subsidies van de Vlaamse 
Gemeenschap te bekomen 
voor het voeren van een 
jeugdbeleid. De gemeen-
teraad keurde op 26 ok-
tober 2010 het JBP 2011-
2013 goed. Inmiddels liet 
de afdeling Jeugd van de 
Vlaamse overheid de ge-
meente weten dat het JBP 
aan alle decretale verplich-
tingen voldoet.

 Ons OCMW voert de strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting ook 
preventief  via o.a. een kookproject bij 
middelbare scholieren waar men hen 
leert gezond, prijsbewust en smaakvol 

te koken.
 Het aantal zwerfkatten neemt in de 

gemeente niet af  ondanks een sterili-
satiecampagne. Het gemeentebestuur 
wil deze campagne ook in de periode 

Het besturen van een gemeente
Een gemeente besturen, geen gemakkelijke opdracht. De 
ene gemeente is de andere niet. 
Maar elke gemeente heeft wel nood aan bekwame lei-
ding. Aan bestuurders die de lijnen uitzetten, de richting 
bepalen en bijsturen, waarbij achter de schermen een 
administratie staat voor de dagelijkse uitvoering.

Telex



Tinnitus, hyperacusis, diplacusis, 
distortie, coctaileffect, ... . Neen, 
dit is geen Griekse cursus, maar 
een greep uit de verschillende types 
gehoorschade die onze oren kunnen 
oplopen doorheen de jaren.
In het kader van de provinciale actie 
“Wees niet doof  voor te luid” (www.
weesnietdoof.be) hebben we Beo, 
een ervaren geluidstechnicus (Arno, 

Arsenal, ...) en verdeler van op maat 
gemaakte gehoorbescherming, naar 
Grimbergen gehaald. Hij heeft ons 
op een boeiende manier heel wat 
bijgebracht over gehoorschade, 
de oorzaken en gevolgen ervan en 
vooral, nog veel belangrijker, hoe we 
ons kunnen beschermen.Jongeren 
kregen die dag ook de kans om aan 
een verminderd tarief  gehoorbe-

scherming op maat te laten maken.
Eén gelukkige mocht zelfs met 
een gratis paar op maat gemaakte 
oordoppen, ter waarde van 172 € (!) 
naar huis vertrekken.
Wil je meer informatie over dit 
onderwerp of  over de werking van 
Jong CD&V Grimbergen? Neem 
dan gerust contact op!

Kirsten Hoefs, VoorzitterJONGCD&V 
en gemeenteraadslid.

kirsten_hoefs@hotmail.com of  
0479/47.74.95

van de eigen noden in onze ge-
meente
 Met de beschikbare middelen en 

mensen de beste soep maken  
vooruit kijken en zorgen dat je in de 
toekomst ook nog genoeg middelen 
hebt
 Beroep doen op medewerkers in 

de gemeente die het beleid voor-
bereiden en mee sturen  de juiste 
mensen op de juiste plaatsen inzet-

ten met voldoende flexibiliteit om 
een goede dienstverlening naar elke 
inwoner te verzekeren
 Het ‘niet in mijn achtertuin’-effect 

is een enge visie op wat er zich af-
speelt in de directe omgeving van de 
inwoner  met opgedane en breed 
verzamelde kennis én ervaring een 
algemene visie ontwikkelen en met 
gepaste overredingskracht mensen 
overtuigen verder dan hun achter-

tuin te kijken
 Luisteren naar wat leeft bij de 

mensen  de mate van gezelligheid 
van de samenleving in Grimbergen 
lees je niet af  op de gezichten van de 
politici, maar wel op die van de bur-
gers. Moedig besturen is goed beleid 
en werpt vruchten af. 
De vraag die ik mij vaak stel is: 
hoe maken we besturen aan-
trekkelijker en vinden we goede 
vrijwillige, geëngageerde mensen 
om samen dat moedig beleid te 
maken? Want zelf  aan de slag 
gaan, zelf  de verantwoordelijk-
heid mee opnemen, het is de 
moeite waard!

Voel je je aangesproken? 
contacteer gerust onze voorzitter 
Karl Verdickt (karlverdickt@yahoo.
com) of  mijzelf  (marleen.mertens@
grimbergen.be).

Marleen Mertens
Burgemeester
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2011-2012 verderzetten.
 De busstelplaats wordt dit jaar 

volledig verbouwd. Een deel zal ge-
renoveerd worden, maar ook nieuw-
bouw is gepland. Er wordt speciaal 

plaats voorzien voor een tram van 
bouwjaar 1985 onder een luifel in 
staalstructuur.
 De gemeente organiseert een fotowed-

strijd waarbij 5 van de 10 in te dienen 

foto’s van de grootste evenementen in 
Grimbergen moeten zijn. De foto’s 
moeten binnen zijn voor 14 december 
2011 en op de nieuwjaarsreceptie 
2012 worden de prijzen uitgereikt.

V.l.n.r. Marleen Mertens en schepenen Odiel Schelfhout, Patrick Vertongen, 
Jaak Cauwenberghs en Eddy Willems

JONGCD&V Grimbergen versus gehoorschade

Op 19 januari 2011 lanceerde minister Joke Schauvliege 
een voorstel voor reglementering omtrent geluidsni-
veaus. Geluidsniveaus zijn geen makkelijke materie, dat 
vonden wij van JONGCD&V Grimbergen ook. Ter verdui-
delijking organiseerde JONGCD&V daarom op zondag 12 
december 2010 een infonamiddag rond gehoorschade.
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“We ontvingen al geruime tijd 
signalen dat vele gemeenten met 
een zwerfvuilprobleem worstelden. 
Door gebrek aan tijd, personeel en 
geld waren de inspanningen van 
vele gemeenten beperkt tot het 
steeds weer opruimen van zwerf-
vuil. Daarom werkten we, met de 
steun van de Vlaamse Overheid, 
een zwerfvuilproject uit en hebben 
we een zwerfvuilcoördinator aange-
worven”, zegt Jean-Pol Olbrechts, 
gedeputeerde voor leefmilieu. In vijf  
pilootgemeenten, waaronder Grim-
bergen, zal de zwerfafvalcoördinator 
een aantal sensibiliseringscampagnes 

opzetten om zwerfvuil te voorko-
men.
De pilootgemeenten werden onder-
worpen aan een Quickscan, die de 
sterktes en zwaktes in kaart brengt, 
zoals het beleid, interne en externe 
organisatie en de samenwerking 
tussen de verschillende diensten. De 
pilootgemeenten scoren sterk in het 
nemen van initiatieven, het organi-
seren en uitwerken van projecten, 
maar minder in het monitoren en 
evalueren van al deze projecten. 
De Netheidsbarometer, een meet-
methode die via een geijkte meet-
procedure het aantal stuks zwerfvuil 

per afstandseenheid in kaart brengt 
en hieraan een score toekent, is een 
instrument om de doeltreffendheid 
van elke campagne effectief  te me-
ten in de proefzones. De resultaten 
van deze metingen zullen bepalen of  
de campagne goed loopt of  bijge-
stuurd moet worden. “We zetten 
ook zwaar in op sensibilisering van 
de bevolking”, zegt Jean-Pol Ol-
brechts nog. “Zwerfvuil kost geld”, 
vervolgt de gedeputeerde voor leef-
milieu zijn boodschap, “en om de 
mensen te sensibiliseren werden een 
aantal ‘zwerfvuilzuilen’ ontwikkeld 
waarin het zwerfvuil kan verzameld 
worden. Met de €-indicator op deze 
zuilen kan men meteen aflezen wat 
een bepaalde hoeveelheid zwerfvuil 
kost.” Vele vrijwilligers, die zich ‘on-
zichtbaar’ en belangeloos inzetten 
voor een propere buurt worden nu 
‘zichtbaar’ dankzij de bordjes “Pas 
opgeruimd door vrijwilligers”.

Zwervend afval in Grimbergen

Nieuws van de provincie

Afval. Makkelijk te produceren, moeilijk om te verzame-
len en onmogelijk om kwijt te geraken, zegt men wel-
eens. In Grimbergen wordt er wel aan gewerkt!

Vic NeesDetailhandelsbeleid 
in Grimbergen

In het kader van projectsubsidies 
voor historisch onderzoek plant 
Koor & Stem de uitgave van een 
boek en verschillende evenementen 
in de loop van 2011 die allen kade-
ren in het project ‘O Song, Vic Nees, 
portret van een koorcomponist’. 
Voor dit project krijgen ze 2.500 € 
toegekend. 
Vic Nees is gekend in binnen- en 
buitenland en woont al meer dan 40 
jaar in Grimbergen.

Voor projecten ter versterking van 
de handelskern en het gemeente-
lijk detailhandelsbeleid in Vlaams-
Brabant diende ook Grimbergen 
een tweede project in: ‘Versterking 
van het kernwinkelgebied’, dit om 
het handelscentrum te promoten en 
investeringsprojecten aan te trek-
ken. De gemeente Grimbergen kan 
daarvoor rekenen op een subsidie 
van 12.500 €.

Jean-Pol Olbrechts en Marleen Mertens (midden) zetten vrijwilligers in de bloemetjes


