
GRAAG
TRAAG: ook in
jouw straat?
Enkele maanden geleden
verspreidde gemeente-
raadslid Paul Hermans in
enkele Humbeekse straten
de raamaffiche met het
graag traag schildpadje.

Ondertussen is deze actie
in heel onze gemeente
zichtbaar. In samenwer-
king met het plaatselijke
ACW, de Grimbergse
KWB, scholen, verschillen-
de vrijwilligers en buurtbe-
woners slaagde Paul erin
een tweeduizendtal Grim-
bergenaars te overtuigen
de raamaffiche ook voor
hun raam aan te brengen.
En…… de actie blijft
groeien. Nagenoeg elke
week wordt hij gecontac-
teerd door geïnteresseer-
den. Via deelname aan
deze actie ‘GRAAG
TRAAG’ kan je een aanzet
geven om het snelle ver-
keer te temperen, maar
ook om de verkeersveilig-
heid in jouw straat te ver-
hogen.

Indien je samen met je
buren deze actie wil onder-
steunen en chauffeurs uit-
nodigen dat het best wat
trager mag in jouw straat,
dan kan je via Paul de
bekende ‘graag traag’
raamaffiche gratis verkrij-
gen. Wens je meer infor-
matie, ook dan kan je bij
hem terecht

Meer info:  Paul
Hermans, gemeenteraads-
lid en plaatselijk coördi-
nator ACW werkgroep
“Graag traag” 
Tel: 02 269 83 13  
Email: Paul.hermans1@
belgacom.net
http://www.acw.be/regio-
brussel/in_je_gemeente/gri
mbergen.htm

Wonen is duur? Wonen
was altijd duur! Het is
nooit eenvoudig geweest
om een eigen woning te
verwerven, nu dus ook
niet.

Jong CD&V trok de gege-
vens van de jongste jaren na
met als belangrijkste conclu-
sies:
- de gemiddelde verkoop-
prijs van een perceel bouw-
grond steeg in Grimbergen
van 63.237 euro in 1993
naar 101.601 euro in 2003
- de gemiddelde prijs van een
kleine en middelgrote
woning steeg in dezelfde
periode van 86.790 euro
naar 135.637 euro
- de gemiddelde prijs van een
grote woning steeg van
181.072 euro naar 271.623
euro
- de gemiddelde prijs van een
appartement steeg van
70.746 euro naar 118.374
euro

De hoge prijs, het beperkte
aanbod én de grote belang-
stelling van buitenaf maken
het voor jonge Grimber-
genaars moeilijk. Daarom
wil Jong CD&V helpen.

De gemeente Grimbergen
alléén, kan de prijs van het
vastgoed niet laten zakken
maar kan wel een belangrij-
ke impuls geven mbt. het
aanbod.

Via de extra middelen, toe-
gekend aan Vlabinvest, moe-
ten er in de Vlaamse Rand
extra woonprojecten gereali-
seerd worden, samen met de
sociale huisvestingsmaat-
schappijen. De gemeente
kan actief op zoek gaan naar
geschikte locaties.

Dankzij de nieuwe ruimtelij-
ke structuurplannen kan de
gemeente veel autonomer
nieuwe woonlocaties bepa-
len en in bepaalde delen van
de gemeente 3 woonlagen
toelaten ipv 2. Vooral in
Strombeek creëert dit extra

woongelegenheid.

Betaalbare gronden en hui-
zen moeten gedurende een
bepaalde periode prioritair
aangeboden worden aan de
eigen inwoners. Dat kan de
gemeente doen via het uitoe-
fenen van haar voorkoop-
recht, maar ze kan ook op
zoek gaan naar interessante
gebieden en trachten ze zelf
te verwerven. Bovendien
moet getracht worden om
via gemeentelijke bestuur-
ders bij Providentia en
Haviland betaalbare woon-
projecten te realiseren die
gedurende een 6-tal maan-
den enkel kunnen verkocht
worden aan Grimber-
genaars. 

Ook samenwerking met de
privé-sector is mogelijk.
Voor gronden, eigendom
van de gemeente of het
OCMW, kan een wedstrijd
worden uitgeschreven voor
privé-partners: welke
woning kan die bouwen
voor een bepaald bedrag?
Een onafhankelijke jury
beoordeelt de ontwerpen,
waarna het project gegund
wordt aan het beste ont-
werp, prijs-kwaliteit.

De aanstelling van een
gemeentelijke grondbeleids-
manager die de dienst
Ruimtelijke Ordening moet
versterken, lijkt een nood-
zaak, gezien de complexiteit
van de materie.

Woonbeleid… Waar?
Al gerealiseerd:
- huurwoningen van
Providentia in de Borgt, bin-
nenkort ook koopwoningen
(1)

- het project van Providentia
aan het rusthuis “Ter Biest”
(2)

- met Haviland de
Kerkeblockwijk in het cen-
trum van Grimbergen, waar
momenteel nog huizen wor-
den gebouwd en dus te koop
zijn (3)

- en binnenkort start
Haviland met de realisatie
van een nieuw project met
vooral appartementen in de
Kloosterweide in Strombeek
(4)

Mogelijke inbreidingspro-
jecten met respect voor open
ruimte en natuur zijn wel
degelijk mogelijk:
- in Beigem: tussen de Meer-
straat, Beigemsesteenweg en
de Gemeentehuisstraat ligt
een binnengebied voor een
30-tal woningen. (1)

- in Humbeek : in de
Meiskensbeekstraat ligt, in
de woonzone, een binnenge-
bied van ongeveer 2ha (2).
Ook een uitbreiding van ver-
kaveling aan de Dr. Carlier-
straat is mogelijk. (3)

- in Grimbergen: een eerste
binnengebied langsheen de
Spiegelhofvoetweg (4) en een
tweede tussen de Sint-
Servaasstraat, Spaanse Lin-
debaan en de H. de
Grimberghelaan (5)

- in Strombeek : op de hoek
van de Rodepoortstraat en
de Grotewinkellaan ligt een
perceel grond dat eigendom
is van het OCMW (6)

Bij de realisatie van deze
projecten moet de gemeente
aan haar verschillende part-
ners  - ook in de toekomst -
aandacht blijven vragen
voor de volgende elementen:
- gedurende een bepaalde
termijn prioritaire toewij-
zing vragen voor inwoners
van de gemeente
- de grootte van de percelen

- de verscheidenheid van het
woonaanbod (huur-koop ;
groot-klein-alleenstaanden)
- om het voorgaande maxi-
maal te realiseren dienen de
verschillende woonkansen in
verschillende fasen op de
markt te worden gebracht.  

Besluit
Jong CD&V streeft naar:
1) het aanbieden van een
aantal woonkansen per jaar
die prioritair aan jonge
inwoners worden toegewe-
zen.
2) de aanstelling van een
grondbeleidsmanager, die
het grondbeleid op de voet
volgt en kansen signaleert
aan de gemeentelijke
bestuurders.

Meer info: 
Jong CD&V, 
Trui Olbrechts
0498/46.52.32 of
trui.olbrechts@skynet.be 
www.betaalbaarwonen.tk

Veel klep, 
weinig uitlaat?
Zoals het een goede jon-
gerenwerking betaamt,
staan wij steeds open
voor nieuwe ideeën. Of
heb je interesse om onze
jongerenwerking te ver-
sterken? Aarzel dan niet
en laat ons iets weten.
Jong CD&V wil jouw
uitlaatklep zijn !
trui.olbrechts@skynet.be 
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In het noordwesten van
Vlaams-Brabant zijn er,
ondanks de verstedelijking
en de versnippering, nog
interessante natuurgebieden
en aantrekkelijke landschap-
pen. Deze resterende ruimte
mag niet verloren gaan. In
2002 werd er, onder impuls
van onze deputé Jean-Pol
Olbrechts, gestart met een
feitelijk samenwerkingsver-
band tussen de provincie en
een aantal gemeenten van de
Groene Corridor. Werk-
groepen met vertegenwoor-
digers van gemeentelijke
commissies ruimtelijke orde-
ning, milieuadviesraden,
natuurverenigingen en land-
bouwraden pleegden overleg
en resulteerden in studies
over kleine landschapsele-
menten en bermbeheer. Op

14 juni 2005 werd de vzw
Regionaal Landschap
Groene Corridor dan offi-
cieel opgericht en Jean-Pol
Olbrechts werd voorzitter.
Dit functioneert zoals vast-
gelegd in de uitvoeringsbe-
sluiten van het Natuur-
decreet over regionale land-
schappen.
"Kunnen genieten van de

natuur is voor mij heel
belangrijk. Dit kan door
onder andere aantrekkelijke
wandelroutes, door met gid-
sen de natuur te verkennen,
door projecten te realise-
ren...  Dit moet gebeuren
door samenwerking met de
gemeenten, natuurverenigin-
gen, landbouwers, jagers..."
aldus Jean-Pol Olbrechts.

Op initiatief van schepen
Patrick Vertongen vond in
mei 2005 de allereerste en
meteen succesvolle kunste-
naarsroute plaats. Elke inwo-
ner uit Grimbergen kon zich
vrijblijvend inschrijven.
Uiteindelijk gingen 80 kun-
stenaars op dit aanbod in.

De organisatie van de kun-
stenaarsroute heeft aange-
toond dat ook Grimbergen
rijk is aan kunstenaars en dit
in de meest verscheiden
kunstvormen. Schepen
Vertongen vond het dan ook
belangrijk deze mensen,
amateur of professioneel, de
kans te geven om hun wer-
ken aan de buitenwereld te
tonen. 

Na een grondige evaluatie
wil schepen Vertongen ook
volgend jaar een kunste-
naarsroute organiseren. Bent
u kunstenaar? In welke vorm

dan ook? Maakt u schilderij-
en, ontwerpt u beeldhouw-
werken, vervaardigt u juwe-
len, maakt u foto’s, bakt u
potten of doet u iets anders
kunstzinnigs en wil u dit aan
de wereld laten zien? 

Aarzel dan niet en contacteer
ons! Schrijf een briefje of
zend een e-mail: naam, adres,
telefoonnummer en de kunst-
vorm die u beoefent. Begin
2006 ontvangt u dan van ons
alle informatie over de kun-

stenaarsroute. U kan dan nog
steeds beslissen of u al dan
niet wenst deel te nemen.

Kunstenaars die deelnamen
aan de route 2005 hoeven dit
niet meer te doen maar ont-
vangen automatisch een
inschrijvingsformulier.

Info: Patrick Vertongen,
schepen van cultuur 
patrick.vertongen@
grimbergen.be 
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Heel veel mensen hebben
zich enorm ingezet om dit
project te realiseren. Als
schepen was ik op de hoogte
van de zoektocht van de
mensen uit de wijk
Kerkeblock naar een stukje
grond waar hun kinderen
kunnen spelen; als lid van de
raad van bestuur van de vzw
RVT Heilig Hart viel mijn
oog op een stukje tuin van
het rusthuis dat nog vrij was
en dat onmiddellijk aansluit
bij de wijk. Op de koop toe
stond er ergens in de gemeen-
te een bijna nieuwe speeltuin
die verplaatst diende te wor-
den in uitvoering van vroeger
gemaakte afspraken.  

Dankzij de medewerking van
de raad van bestuur, de direc-
teur, mijn collega's uit het
schepencollege, de mensen
van de cel welzijn en logis-
tiek, de dienst werken in

eigen beheer van de gemeente
en natuurlijk van de mensen
van de wijk zelf werd deze
verplaatsing gerealiseerd.
Het was hartverwarmend om
zo veel jonge papa's te zien
graven, buizen te zien ineen
schroeven, ze enthousiast te
horen vertellen over de leuke
voorbereidingsvergaderingen
terwijl de mama's zorgden
voor een hapje en een drank-
je en de kleintjes alles al eens
uitprobeerden. 

De "officiële" opening
gebeurde op zaterdag 12
november jl.  De kinderen
van de wijk bezorgden een
cadeautje aan de bewoners
van het rusthuis als dank
voor het warme onthaal.

Info: Marleen Mertens, 
schepen van sociale zaken
vraagmaar@
marleenmertens.be

Hoe een speeltuin
verhuizen kan….
In de tuin van het Rusthuis Heilig Hart te Grimbergen
huist sinds enkele maanden een heuse speeltuin. Niet zo
direct voor haar bewoners, hoewel deze met pretoogjes
zullen kijken naar de kleintjes, maar wel voor de kinde-
ren uit de buurt.

Cultuur voor het grote publiek 

De provincieraadsleden
uit uw regio: één en al
engagement voor 2006

Groene Corridor


