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25 september 2011: 
Jaarlijks kippenfestijn van 

CD&V Grimbergen

CD&V op bezoek 
in uw wijk

U hebt het vast al gemerkt. Er beweegt 
wat bij de Grimbergse CD&V. 
Nieuwe beleidsverantwoordelijken 
treden op de voorgrond met heel 
wat verfrissende ideeën en concrete 
projecten. Gesteund door de vele 
positieve reacties en een stijgend aantal 
leden gaan wij voort op de ingeslagen 
weg van vernieuwing. Daarbij willen 
wij uw buurt beter leren kennen.  Als 
beleidspartij willen wij samen met 
u en uw buren de handen in elkaar 
slaan en samen dingen doen die uw 
leefomgeving aangenamer maken.

In het najaar 2011 organiseert CD&V 
Grimbergen 7 buurtbevragingen. 

CD&V wil luisteren naar u, de 
inwoners van de verschillende 
wijken. Binnenkort vindt u in uw 
bus een kleine enquête, samen met 
een uitnodiging voor een zondags 
“wijkmoment” om 11 uur. Tijdens dit 
wijkmoment kan u in een informeel 
kader een aperitief  drinken en praten 
met de CD&V-mandatarissen uit uw 
wijk. Ook kan u dan de ingevulde 
enquête komen afgeven. 
Hieronder de planning van de 
wijkmomenten:
2 oktober      Borgt
9 oktober       Beigem
16 oktober     Grimbergen 
23 oktober     Strombeek
6 november     Molenveld
13 november  Verbrande Brug
20 november  Humbeek
Details over de locatie van de 
wijkmomenten staan vermeld op de 
uitnodiging, en op 
www.grimbergen.cdenv.be
Wij kijken er naar uit u te ontmoeten!

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 25 september 2011 vanaf  11.30 uur!

CD&V in actie voor mobiliteit
Op 2 september in de vroege uurtjes voerde CD&V Grimber-
gen in samenwerking met CD&V Vlaams-Brabant een ludieke 
actie.  De burgemeester en heel wat CD&V-mandatarissen 
namen plaats op een lange go cart en samen hebben ze zo 
het centrum van Grimbergen doorkruist. Ondertussen wer-
den flyers uitgedeeld met duidelijke CD&V standpunten over 
de aanpak van het sluipverkeer, voor extra openbaar vervoer 
met hogere frequentie en voor een optimalisatie van de Ring 
door scheiding lokaal en doorgaand verkeer. Meer info op 
www.grimbergen.cdenv.be. 
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OCMW en gemeente Grimbergen spannen zich 
opnieuw in voor extra kinderopvangplaatsen

“De nood aan kinderopvang blijft 
groot in Grimbergen”, stelt OCMW-
voorzitter Trui Olbrechts, “en in 
Strombeek is die nood echt bijzonder 
groot”. De afgelopen maanden gingen 
in Strombeek 14 plaatsen verloren 
doordat een opvangvoorziening de 
deuren moest sluiten. 
Kind en Gezin lanceerde een oproep 
tot het creëren van bijkomende plaat-
sen kinderopvang in het “inkomens-

gerelateerde systeem” (IKG). IKG is 
een kinderopvang waarbij ouders een 
bijdrage betalen volgens hun inkomen.
OCMW en gemeente zijn direct op de 
kar gesprongen. “Dat is nodig”, aldus 
Trui Olbrechts, “wij moeten echt elke 
kans om betaalbare plaatsen kinderop-
vang te creëren, grijpen”.
In samenspraak met de gemeente is 
gekozen voor “3Wplus” als partner. 
3Wplus is een belangrijke speler op 

het vlak van kinderopvang en is in 
Strombeek vooral bekend door Villa 
Rijckendael (zie foto), waar 22 kindjes 
worden opgevangen. 3Wplus kreeg 
nu in samenwerking met gemeente en 
OCMW 35 IKG-plaatsen toegekend 
van Kind en Gezin.
Nu wordt er nog gezocht naar een 
geschikt lokaal voor de oprichting van 
het kinderdagverblijf  naar analogie met 
Villa Rijckendael. “Het zou toch mooi 
zijn moesten wij in Strombeek deze 
bijkomende opvang kunnen organise-
ren”, stelt Trui Olbrechts. 
Om een beter zicht te krijgen op de 
reële nood aan kinderopvang in Grim-
bergen is er gestart met een centrale 
wachtlijst voor onze gemeente. De 
dienst voor Onthaalouders beheert de 
centrale wachtlijst en registreert alle 
ouders die op zoek zijn naar een op-
vangplaats. Dit gebeurt in afspraak met 
de opvangvoorzieningen die lid zijn 
van het Lokaal Overleg Kinderopvang. 
Zowel de mogelijkheden van gezinsop-
vang als groepsopvang worden beke-
ken. Helaas blijft de rode draad dat er 
een tekort is aan opvangplaatsen.
Ook de gezinsopvang neemt een be-
langrijke plaats in bij de kinderopvang. 
In onze gemeente dragen vele onthaal-
ouders hun steentje bij aan een warme 
kinderopvang. Nieuwe geïnteresseerde 
onthaalouders die zich willen aanslui-
ten bij de dienst voor onthaalouders 
blijven zeker welkom.

In september gaat het kinderdagverblijf in de pastorie 
van Beigem open. De 14 nieuwe plaatsen zijn ondertus-
sen toegewezen. Na deze succesvolle samenwerking met 
de vzw Landelijke Kinderopvang hebben gemeente en 
OCMW de smaak te pakken.

Telexberichten
•  Grimbergen lanceert, in samen-
werking met de Vlaamse Bouw-
meester, een OPEN OPROEP 
waarbij architecten een voorstel 
kunnen indienen voor een Master-
plan voor het centrum van Strom-
beek-Bever.  Een Open Oproep is 
een selectieprocedure die gebaseerd 
is op het principe van een architec-
tuurwedstrijd. Meer info op www.
grimbergen.cdenv.be. 

•  Hoe lang is het geleden dat u nog 
vanuit een oude telefooncel gebeld 
hebt? In Grimbergen kan u nog op 
2 plaatsen terecht moest uw GSM 
het laten afweten, meer bepaald op 
het Gemeenteplein te Strombeek-
Bever en op de Hogesteenweg in 
het centrum van Grimbergen. Op 
vraag van Belgacom gaat het ge-
meentebestuur akkoord om alle an-
dere telefooncellen te verwijderen.

•  De nieuw geïnstalleerde camera’s 
op het domein Piereman hebben 
hun nut al bewezen. Na één week 
werden reeds daders van vandalisme 
herkend en opgepakt. 

•  “GRIMBERGEN SWINGT” op 
8 juli 2011 is een geslaagd zomer-
feest geworden. VRT Big Band en 
Discobar Party Magnet zorgden 
voor een swingende avond. Eén 
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Het is zo ver: ’t Motje, ons buurthuis in de Borgt, is inmid-
dels officieel geopend. Op zaterdag 17 september was er 
feest in de Frans en Jozef Belstraat 20.

jaar burgemeester Marleen Mertens 
is niet ongemerkt voorbijgegaan! 
Leuke foto’s op www.grimbergen.
cdenv.be. Wij kijken al uit naar vol-
gend jaar voor weer een swingende 
start van de zomer!

•  Aan het parochiaal ontmoetings-
centrum in de Meiskensbeekstraat 
werden vier nieuwe petanquebanen 
geopend. De plaatselijke afdeling 
van OKRA heeft die in samenwer-
king met de gemeente Grimbergen 

aangelegd. De banen werden dade-
lijk ingespeeld en de ploegen van 
schepenen Vertongen en Willems 
hebben de senioren toch wel versla-
gen!

’t Motje viert feest

Groot en klein, oud en jong, autochtoon en allochtoon, hebben kunnen genieten 
van onder andere een springkasteel, een Vlaamse kermis met volksspelen, 
behendigheidsproeven, een talentenbank, een kennismaking met het Nederlands 
talenspel, verschillende infostandjes, een wedstrijd inkleuren van het logo met een 
prijs en nog zoveel meer.

Parochiaal Ontmoetings Centrum Humbeek
ZONDAG 25 SEPTEMBER

5  KIPPENFESTIJNe
Wij nodigen u graag uit op ons

GRIMBERGEN

Een dankwoord is hier op zijn plaats. 
Dank aan:
- het gemeentebestuur en het OCMW 
die voor de nodige ondersteuning 
zorgden en nog zorgen
- de Provincie Vlaams-Brabant die 
met de nodige financiën over de brug 
kwam en haar dienst regiowerking 
diversiteit en gelijke kansen waar wij op 
kunnen rekenen 
- de Lions Club die een bijdrage leverde  
- het CVO, de politie, het ACW 
Grimbergen en Den Diepen 
Boomgaard die mee in de werking 
stappen.
Maar mijn grootste dank gaat naar de 
groep vrijwilligers die hun schouders 
onder dit project hebben gezet en dit 
nog doen om het najaarsprogramma 
uit te werken.
Tot binnenkort in ’t Motje! 

Ons adres: Frans en Jozef  Belstraat 20.

Lutgart Van Parijs
Voorzitster Buurthuis 

Borgt ‘t Motje
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Nieuws van de provincie: 
Subsidies voor Grimbergen

•  De provincie Vlaams-Brabant 
verleent ook subsidies voor het 
bouwen en/of  verbouwen van 
lokale sportinfrastructuur. Voor 
de atletiekpiste kende de provin-
cie al een subsidie van 110.000 € 
toe en keurde nu nog een subsi-
die van 99.000 € voor de schiet-
stand goed.

•  Aan de projecten “PLATEAU 
Klassiek” van Regio Noordrand 
en CC Strombeek én SPA-Bruis 
van CC Strombeek uit Grim-
bergen werd respectievelijk een 
bedrag toegekend van 7.000 
€ en 19.413,50 €. Het project 
“PLATEAU Klassiek” loopt van 
september 2011 tot mei 2012. 
De bedoeling is dat een breder 
en lekenpubliek diepgaandere 
kennis kan opdoen over klassieke 

muziek. Het is een samenwerking 
tussen de culturele centra van de 
Noordrand (Strombeek, Wem-
mel, Kapelle o/d Bos, Vilvoorde 
en Asse). SPA-Bruis is de uitvoe-
ring van de nieuwe schoolformu-
le van CC Strombeek. De bedoe-
ling is leerlingen niet langer de 
verplichte schoolvoorstelling aan 
te bieden, maar een allesomvat-
tend project waarbij een  
podiumvoorstelling de kern is. 
CC Strombeek is het eerste cul-
tuurcentrum in Vlaams-Brabant 
dat zo radicaal het klassieke 
scholenaanbod omgooit. Het tra-
ject start in september 2011.

•  De cultuurraad van Grimber-
gen kreeg 2.000 € toegekend 
voor projecten in 2011 die het 
Vlaams karakter van de provincie 

Vlaams-Brabant benadrukken.

•  De deputatie heeft de erken-
ning van St.-Amanduskerk in 
Strombeek als waardevol positief  
geadviseerd en dit omwille van 
de architecturale waarde van het 
geheel en omwille van de beeld-
bepalende ligging aan de rand 
van het Sint-Amandsplein. Dit 
biedt perspectieven voor subsi-
dies van de provincie.

Onze gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts 
volgt de dossiers van Grimbergen bij de 
provincie nauwgezet op

Skaten op een propere ondergrond in een groene omge-
ving  is toch veel aangenamer. Daarom nam schepen van 
jeugd Patrick Vertongen (CD&V) het initiatief om samen 
met fanatieke skaters een grote zomer opruimactie te 
organiseren op het skatepark van Grimbergen.

Grote zomeropruimactie op en naast 
het skatepark van Grimbergen

Zowel op als naast het skatepark 
werden een 15-tal zakken zwerfvuil 
opgehaald: blikjes, plastiek potjes, 
schoenen, zelfs oud ijzer en auto-
banden werden opgeruimd in en 
rond het skatepark.
In onze gemeente helpen meters 
en peters samen met onze gemeen-
tediensten om straten en pleinen 
proper te houden. 
Vanaf  nu zal  het skatepark  ook op 
regelmatige basis proper gehouden 
worden door de skaters zelf. Het 
zwerfvuil wordt daarna opgehaald 
door onze gemeentediensten.

Patrick Vertongen
Schepen van Cultuur, Jeugd, 

Patrimonium en Monumentenzorg
Tel.: 0478/80.83.58

patrick.vertongen@grimbergen.be


