
Samen is super: dit geldt ook voor het besturen van een 
gemeente. Als beleidspartij is CD&V Grimbergen dag in dag 
uit actief met het oog op een - nog - beter Grimbergen. 

U kan ons hierbij helpen: lees het hier, op pagina 4!

Samen-denken over de toekomst
CD&V Grimbergen nodigt u uit

grimbergen.cdenv.be
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Kaarten vooraf kopen:
•	bij	de	CD&V	mandatarissen	van	Grimbergen
•	bij	Leonidas,	Prinsenstraat	6,	1850	Grimbergen
•	via	storting	op	436-6230641-02 

	 (met	vermelding	van	uw	naam	en	gewenste	aantal	kaarten)
•	via	grimbergenswingt@hotmail.com	of	op	0478	565	956
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Samen-denken over de toekomst

7 werkgroepen zullen de volgende 
thema’s behandelen:
•	Cultuur en Vlaams karakter
•	Informatie en dienstverlening
•	 Jeugd en sport
•	Leefmilieu en veiligheid
•	Ruimtelijke ordening, openbare 

werken en verkeer 
•	Sociale zaken
•	Wonen en toerisme

Tijdens 1 of  2 vergaderingen tussen 
september en december 2011 zal 
elke werkgroep, in aanwezigheid van 
een CD&V-mandataris, spreken en 
nadenken over wat goed is en over 
wat – nog – beter kan. Iedereen 
is welkom om deel te nemen, ook 
niet-leden van CD&V Grimbergen.

Geïnteresseerd om mee te verga-
deren? Laat iets weten aan onze 
administratief  secretaris Roger De 
Craecker (tel.: 02/267.39.74 / e-
mail: roger.de.craecker@gmail.com), 
met vermelding van uw gegevens 

(naam, adres, telefoonnummer, 
e-mailadres) en de werkgroep(en) 
van uw interesse. Geïnteresseerd om 
mee te denken maar geen tijd om 
te vergaderen? Stuur uw ideeën per 
e-mail naar  
roger.de.craecker@gmail.com

We kijken uit naar de samenwerking!

Als beleidspartij is CD&V Grimbergen dag in dag uit ac-
tief met het oog op een - nog - beter Grimbergen. U kan 
ons hierbij helpen: uw bekommernissen en constructieve 
inbreng zijn belangrijk voor ons. En we kunnen u helpen 
door hiermee zoveel mogelijk rekening te houden bij het 
beleid. Vandaar deze oproep: laat ons ‘samen-denken’!

Nieuwe politie-
commissariaat
De politie van Grimbergen verhuist 
begin juli naar haar nieuw politie-
commissariaat op de Vilvoordse-
steenweg. De gemeente besliste om 
het oude commissariaat (Kerkplein 
7) te verkopen en de bestemming 
vast te leggen als horeca-pand. 

Snoeien tegen Kanker
Grimbergen steunt de actie ‘Snoeien 
tegen Kanker’ van Kom op tegen 

Kanker in de periode van 16 juni tot 
1 augustus 2011. 

Feest? Tafels en stoelen 
nodig? 
Organiseert jouw vereniging een 
feest? Tafels en stoelen nodig? 
Er werden door de gemeente 300 
nieuwe klapstoelen en 60 nieuwe 
klaptafels met bijhorende transport-
wagen aangekocht. Meer info: eco@
grimbergen.be.

Zonnepanelen 
op de Chirolokalen
Op de Chirolokalen in de Meiskens-
beekstraat worden zonnepanelen 
geïnstalleerd.

Ter Biest viert 
zijn vrijwilligers! 
Op woensdag 23 maart werd een 
60-tal vrijwilligers door de bewo-
ners én de Ter Biest-crew, aange-
voerd door OCMW-voorzitter Trui 
Olbrechts, vergast op een gezellig 
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feestje én door de bewoners verrast 
en bedankt met een tastbare (zelf  
gemaakte) attentie! “Ik wist niet dat 
zo maar voor een ander in de weer 
zijn zo’n deugd kan doen!” getuigde 
een vrijwilliger.

Infoavonden rond 
opvoedingsondersteuning
Onder impuls van Trui Olbrechts 
zijn er verschillende infoavonden 
rond opvoedingsondersteuning 

georganiseerd. De grote opkomst 
en belangstelling voor info over 
tieners en kleuters bewijzen dat dit 
gezamenlijke initiatief  van OCMW, 
gemeente, provincie en Lokaal 
Overleg Kinderopvang een voltref-
fer is. In het najaar zal ‘Leren leren’ 
aan bod komen.

Nieuw kinderdagverblijf 
In september 2011 wordt een nieuw 
kinderdagverblijf  (‘Stekelbees’) ge-

opend in de pastorie van Beigem.

Biobakfiets 
Wegens groot succes rijdt de bio-
bakfiets	nu	ook	in	Beigem	en	Hum-
beek! Dit sociale economieproject 
van de Diepen Boomgaard slaat dus 
zeer goed aan.

(lees verder blz. 8)

Telexberichten

Waar Vlaams Belang pleitte 
voor een uitstel van de 
aanleg van een atletiekpiste 
in Humbeek, heeft de ge-
meenteraad, onder impuls 
van schepen Jaak Cauwen-
berghs, beslist verder te 
gaan op de ingeslagen weg. 

Op de gemeenteraad van 28 april 
2011 pleitte Vlaams Belang frac-
tieleider Bart Laeremans voor een 
uitstel van de aanleg van een at-
letiekpiste	in	Humbeek:	hij	vroeg	
een vergelijkende studie met andere 
gemeenten en vond de kostprijs van 

825.000 € te hoog.
Jaak Cauwenberghs, schepen van 
sport, weerlegde de kritiek:
- Vergelijken met andere gemeenten 
kan enkel als men de lastenboeken 
naast elkaar kan leggen.
- De gemeenteraad heeft in het 
verleden een budget goedgekeurd 
van 725.000 €. Daarnaast heeft de 
provincie Vlaams Brabant een subsi-
die voorzien van 150.000 € voor dit 
project.
CD&V Grimbergen is van mening 
dat de atletiek alle kansen moet krij-
gen: deze club is reeds lang actief  en 
telt vele leden; daarnaast bewezen 

de resultaten op de laatste kampi-
oenschappen dat er talent aanwezig 
is.	Ook	diversificatie	in	de	sport	
is cruciaal: atletiek heeft evenveel 
rechten als andere sporten.
Het	amendement	om	uitstel,	inge-
diend door het Vlaams Belang, werd 
weggestemd, waarna het lastenboek 
is goedgekeurd. Volgende stap: het 
uitschrijven van een aanbesteding 
om een aannemer aan te duiden.
Wordt vervolgd!

Jaak Cauwenberghs
Schepen van sport

Atletiekpiste in Humbeek: geen uitstel

Een droom wordt werkelijk-
heid dankzij de steun van 
de gemeente en de provin-
cie. De werken in de vroe-
gere bibliotheek in de Jan 
en Jozef Belstraat zijn nog 
volop bezig maar de voor-
uitzichten zijn goed.

Op 4 april hebben 9 vrijwillig(st)ers 
de Feitelijke Vereniging Buurthuis 
Borgt opgericht. Bij hen hebben 
zich nog verschillende medewerk(st)
ers gevoegd, vertegenwoordigers 
van verenigingen en verschillende 
deskundigen zodat de algemene 

vergadering uit 21 leden bestaat.
Voor Grimbergen zal dit het eerste 
buurthuis zijn en ik hoop van harte 

dat er nog volgen. Er zitten zoveel 
mogelijkheden in om een buurt 
leefbaar, aangenaam en verbonden 
te maken, en dit met alle bevolkings-
groepen.	Het	is	een	mogelijkheid	
om een warme gemeenschap te vor-
men waar het goed is om samen te 
leven. We werken volop verder aan 
het programma van de feestelijke 
opening op zaterdag 17 september 
en aan de programmatie van het 
najaar. Uiteraard laten we je hierover 
ten gepaste tijde meer weten!

Lutgart Van Parijs
Voorzitster Buurthuis Borgt

Een buurthuis in De Borgt: soms komen dromen uit

foto © Paul Van Caesbroeck
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Goedkope lening 
voor energiebesparing
Besparen op energie én op onze 
energiefactuur is hip. Wie wil inves-
teren in energiebesparende maatre-
gelen kan hiervoor een goedkope 
lening aangaan. Info en begeleiding 
via het woonloket op de gemeente 
of  via de kredietbehandelaar van 
3Wplus met wie de gemeente en het 

OCMW een overeenkomst onderte-
kende.

Nieuwe openingsuren 
OCMW
Sinds 1 mei is iedereen welkom in 
de Verbeytstraat 30, 1853 Strom-
beek-Bever van maandag tot vrij-
dag van 9u tot 12u en van 14u tot 
15.30u (niet op vrijdag!) en ook 

donderdagavond van 17.30u tot 
19.30u. Tijdens deze uren kunt u 
ook bellen: 02/267.15.05. Info vindt 
u in de brochure ‘Ook jij kan bij ons 
terecht’, op de site www.grimbergen.
be/ocmw of  via de nieuwsbrief  van 
het OCMW, die u zal ontvangen als 
u een berichtje stuurt naar  
info@ocmw-grimbergen.be.

Niet iedereen heeft het geld om een 
eigen woning te kopen of  te huren. 
Een belangrijk middel om het recht 
op wonen voor iedereen te vrijwa-
ren zijn de sociale woningen. Sociale 
huisvestingsmaatschappijen zorgen 
voor een aanbod aan woningen voor 
mensen die het niet zo breed heb-
ben. De provincie Vlaams-Brabant 
geeft deze sociale huisvestingsmaat-
schappijen een duwtje in de rug. 
“We stimuleren de sociale huis-
vestingsmaatschappijen om initia-
tieven te nemen. Enerzijds geven 
we subsidies voor de realisatie van 
huurwoningen. Daarmee kunnen de 
sociale huisvestingsmaatschappijen 
nieuwe huurwoningen laten bou-
wen of  bestaande aankopen op de 
private markt. Anderzijds geven we 
renteloze leningen voor het verbe-
teren of  aanpassen van bestaande 
huurwoningen. Zo geven we nu in 
totaal 1.588.000 € aan subsidies en 
1.553.500 € aan renteloze renovatie-
leningen. Deze bedragen illustreren 
het belang dat we hechten aan be-
taalbaar wonen in onze streek”, zegt 
Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde 
voor wonen.
De provincie Vlaams-Brabant geeft 

1.588.000 € voor de bouw van 96 
sociale woningen in 7 gemeenten. 
Zo krijgt het project ‘Wolsemveld 
Dilbeek fase I’ 288.000 € voor 
16 woningen, ‘Impeleer fase 2’ 
in Sint-Pieters-Leeuw 300.000 € 
voor 20 woningen, ‘Nieuwstraat’ in 
Steenokkerzeel 165.000 € voor 10 
woningen, ‘Bukenhof ’ in Kampen-
hout 166.000 € voor 11 woningen, 
‘Monnikbos’ in Liedekerke 300.000 
€ voor 20 woningen, ‘Molenstraat’ 
in Linkebeek 351.000 € voor 18 wo-
ningen en ‘Grimbergen-Borgt Bels-

traat 29’ 18.000 € voor 1 woning.
De provincie Vlaams-Brabant geeft 
ook 1.553.500 € aan renteloze lenin-
gen om het buitenschrijnwerk van 
123 sociale woningen te vervangen. 
Zo krijgt het project ‘Essene’ in 
Affligem	190.000	€	voor	20	wo-
ningen,	‘Bocht’	in	Affligem	50.000	
€ voor 4 woningen, ‘Aarhulst’ in 
Affligem	370.000	€	voor	20	wo-
ningen, ‘Oostkouter-Woestijnweg-
Bandaal’ in Asse 216.000 € voor 
18 woningen, ‘Kerselaarlaan 58’ in 
Kapelle-op-den-Bos 22.000 € voor 
4 woningen, ‘Timmermanslaan 18’ 
in Zemst 270.000 € voor 18 wonin-
gen, ‘Guldenboomlaan 36’ in Zemst 
160.000 € voor 20 woningen en 19 
woningen in Kapelle-op-den-Bos 
krijgen 275.500 €. 

Nieuws van de provincie: 
provincie investeert in sociale huisvesting

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant geeft een 
subsidie van 1.588.000 € aan sociale huisvestingsmaat-
schappijen voor de bouw van 96 sociale woningen en 
1.553.500 € aan renteloze leningen om het buitenschrijn-
werk van 123 sociale woningen te vervangen.


