
Op herhaald aandringen van Jong CD&V 
en in overleg met onze bevoegde sche-
pen, Jaak Cauwenberghs, werd op de 
gemeenteraad van 29 november 2007 
reeds de princiepsbeslissing tot toetreding 
genomen.  Ook andere gemeenten in onze 
regio zagen de mogelijkheden van dit 
nieuwe besluit.
 Opbouwwerk Haviland sprong mee op 
de kar en zo ontstond er, onder an-
dere, een nieuwe Interlokale Vereniging 
“Woonbeleid Regio Noord”.  
Dit is een samenwerking van een aantal 
gemeenten (Grimbergen, Kampenhout, 
Steenokkerzeel en Zemst) en Opbouw-
werk Haviland vzw. 
“Woonbeleid Regio Noord” diende een 
subsidieaanvraag in bij de bevoegde 
Vlaamse minister van Wonen op 9 mei 
2008.
Wij hebben onlangs vernomen dat de 
minister onze subsidieaanvraag heeft 
goedgekeurd. Aan dit project wordt niet 
minder dan 374.826,64 euro toegekend.
Dit is een eerste serieuze stap naar een 

lokaal woonbeleid in Grimbergen en dat 
vindt Jong CD&V uiteraard fantastisch.
Er zullen nu – binnen de interlokale 
vereniging - 4 personeelsleden kunnen 
aangeworven worden die zich uitsluitend 
zullen bezig houden met lokaal woonbe-
leid!
Het gaat over één projectcoördinator en 3 
projectmedewerkers, waarvan 1 voltijds 
zal werken voor de gemeente Grimber-
gen.
Deze personeelsleden zullen onder andere 
werken rond de volgende doelstellingen.

Minister keurt subsidieaanvraag 
“Woonbeleid Regio Noord” goed

Jong CD&V ijvert al een tijdje voor een lokaal en betaalbaar woonbeleid. Het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 creëert nieuwe mogelijk-
heden voor – zéér ruime – subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid.  Ook de provincie Vlaams-Brabant trekt kredieten uit om dit 
financieel te ondersteunen. Snel zijn was echter de boodschap en vooral projecten 
waarbij verschillende gemeenten samenwerken, kwamen in aanmerking.  
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Elkaar een gelukkig jaar wensen is 
goed. Samen aan een gelukkig jaar 
werken is beter.

Overal waar mensen voor elkaar kiezen, 
kiezen zij voor een betere samenleving. 
Door de zaken aan te pakken, door 
creatief te zijn en te ondernemen blijkt 
dat mensen tot grote daden in staat zijn. 
Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuis-
zorg, jeugdverenigingen en nog veel meer 
initiatieven en organisaties begonnen 
ooit als geëngageerde inzet van en voor 
mensen. Daarom ook dat wij het gezin zo 
sterk verdedigen. Maar ook de buurt, het 
verenigingsleven, tot heel Grimbergen, 
heel Vlaanderen, ja zelfs heel Europa en 
als het kon de hele wereld.
We beleven stormachtige economische 
tijden, waaraan niemand ontsnapt. Maar 
crisissen zijn uitdagingen. Een overheid 
heeft weinig vat op de internationale 
economie. Wij willen de mensen dus niet 
wijs maken dat we via overheidsingrepen 
ons land kunnen isoleren uit de bedrei-
gingen van de buitenwereld. Maar we 
willen de mensen wel sociaal-economisch 
sterker maken, zodat ze beter bestand zijn 
tegen de grillen van de wereldeconomie. 
We willen ook ondernemers en bedrijven 
versterken, zodat zij op hun beurt onze 
economie versterken. 
Alleen door oprechte samenwerking kun-
nen we ervoor zorgen dat niemand in de 
kou blijft staan. Dat is de kerstwens van 
CD&V voor U.

Marianne Thyssen, nationaal voorzitter CD&V

Karl Verdickt, voorzitter CD&V Grimbergen

Samen werken aan 
een gelukkig nieuw jaar

(lees verder blz. 4)
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Zwembad:
nog even 
geduld… 

Maar wij werken in elk 
geval verder voor u

U zal het al gemerkt hebben: het 
nieuwe gemeentelijk zwembad is nog 
niet geopend. Uiteraard had CD&V 
Grimbergen dit liever anders gezien 
maar aan bepaalde dingen is er nu een-
maal weinig te doen, zoals in dit geval 
bouwproblemen die tot grote vertra-
ging leiden.

Concreet zijn er fouten gebeurd bij de 
uitvoering van de betegeling. Het gaat niet 
om details maar om problemen, die moe-
ten worden opgelost om de veiligheid van 
de zwemmers te garanderen. De oplossing 
van de problemen blijkt tijdrovend te zijn. 
Op het moment van het ter perse gaan 
van deze CD&V Direct was er net weer 
overleg achter de rug met alle betrokken 
partijen: een concrete datum voor afwer-
king en opening van het zwembad kan 
nog niet gegeven worden.
Onze mandatarissen zullen dit dossier 
blijven opvolgen om het te proberen 
vooruit te doen gaan, om betrokkenen 
op hun verantwoordelijkheden te wijzen 
maar ook om bij de betrokken partijen te 
hameren op het belang van de kwaliteit en 
veiligheid van het zwembad. Dit laatste 
is immers essentieel voor ons: liever wat 
langer wachten op een zwembad dat af is 
en compleet veilig dan snel een zwembad 
in gebruik nemen dat achteraf niet in orde 
blijkt te zijn.Wij houden u op de hoogte!

Naast de premie voor dakisolatie geeft 
de provincie nu ook een premie voor 
muurisolatie en superisolerende be-
glazing. Het totaalbudget in 2008 voor 
energiepremies bedraagt 900.000 euro. 
Dit is een verdrievoudiging. 

“Zowel voor isolatiepremies als voor de 
premie voor superisolerend glas is er een 
sociale correctie ingebouwd. Zo is er 
een verhoogde premie voor huurwonin-
gen en lage inkomens. Daardoor legt de 
provincie ook een sociaal accent in haar 
beleid”, zegt gedeputeerde voor wonen en 
leefmilieu Jean-Pol Olbrechts.
Om de administratie voor de aanvrager 
eenvoudig te houden, zijn de provinciale 
premies gekoppeld aan de premie van de 
netbeheerder. De aanvraag gebeurt via de 
netbeheerder en wordt toegekend onder 
dezelfde voorwaarden. Door deze financi-
ële stimulansen wil de provincie Vlaams-
Brabant energiezuinig wonen stimuleren 
en verder werk maken van het provinciaal 
Kyoto-beleid.
Naast deze premie, werden er ook nog 
subsidies verdeeld voor tal van projecten. 
Wat Grimbergen betreft, werd er 75.000 
euro toegekend aan het MOT en dit als 
subsidie voor de werkingskosten voor 
2008. Ook Den Diepen Boomgaard krijgt 
10.500 euro toebedeeld in verband met 
het gesubsidieerde project  “Projectbege-
leiding naar werk van artikel 60’ers naar 

het model van ‘supported employment’ 
in sociale werkplaats”. De volkssterren-
wacht MIRA kan voor dit jaar rekenen 
op een ‘astronomisch bedrag’ van 10.000 
euro nominatieve subsidie ... .
En het CC Strombeek kreeg van de depu-
tatie voor de projecten 14+  én voor het 
project KWARTslag elk 5.000 euro.
Voor meer info: 
jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant en 
www.olbrechts-grimbergen.be.
Kijk ook eens op: http://www.vlaamsbra-
bant.be/info/subsidies-overzicht.

Provincie Vlaams-Brabant 
verdrievoudigt budget 
voor energiepremies
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De CD&V- afdeling in Grimbergen is 
één van de grootste in de regio en ook 
één van de meest actieve. Wij staan 
midden in de samenleving en hebben 
oor voor iedere inwoner. Vanuit onze 
ideologische beginselen blijven wij ons 
inzetten voor Grimbergen, een plaats 
waar het aangenaam en goed wonen is 
voor iedereen.
Om dit doel te bereiken, werken wij via 
de basis: alle leden zijn welkom om te 
zetelen in ons lokaal partijbestuur, waar 
alle onderwerpen in verband met de ge-
meentepolitiek aan bod kunnen komen. 
Om gerichter problemen te kunnen 
doorpraten en oplossen, heeft de afde-
ling 7 thema-werkgroepen opgericht. 

Verschillende onderwerpen komen aan 
bod, zoals welzijn, sport, ruimtelijke 
ordening, verkeer en wonen, het Vlaams 
karakter van onze gemeente, informatie-
verschaffing, leefmilieu en financiën en 
tewerkstelling. Ook hier is constructieve 
inbreng altijd welkom.
Het partijbureau staat verder in voor de 
concrete organisatie en werking van de 
afdeling.
Geïnteresseerd? Voor een bescheiden 
bedrag kan u lid worden van de grootste 
politieke familie van Grimbergen (en van 
Vlaanderen) en uw stem laten horen.
U kan dit bijvoorbeeld doen op onze 
eetfestijnen die tweemaal per jaar 
georganiseerd worden (het volgende zal 

doorgaan in Strombeek in het weekend 
van 14 en 15 februari 2009) of op onze 
Nieuwjaarsreceptie.
Als u meer wil weten, kan u op onze 
website www.grimbergen.cdenv.be onder 
de link “wie is wie” een overzicht vinden 
van de mandatarissen en de leden van 
het bureau.

Voor specifieke vragen kan u altijd 
terecht bij onze voorzitter, Karl Verdickt 
(karlverdickt@yahoo.com) of onze 
secretaris, Roger De Craecker (roger.
de.craecker@telenet.be).
Wij hopen u snel te mogen verwelko-
men!

CD&V Grimbergen: 
     een goede keuze
Wilt u uw stem laten horen? Dat kan door lid te worden!
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1. Het aanbieden van gestructureerde 
basisinformatie (woonloket) aan de inwo-
ners van de deelnemende gemeenten over: 
de huisvestingsmaatregelen en het respec-
tievelijke dienstverleningsaanbod op de 
verschillende niveaus,
huuraangelegenheden,
sociaal huren, kopen en lenen,
actuele beleidsmaatregelen inzake huis-
vesting.
2. Het uitwerken van een actieplan dat ge-
richt is op de verbetering van de kwaliteit 
van de positie van de zwakke huurder op 
de private markt.
3. Het aanbieden van sociaal en technisch 
advies op het vlak van wonen enerzijds 
en het aanbieden van begeleiding op maat 
anderzijds.
4. Het nemen van initiatieven die duur-
zaam, ecologisch en energiebewust 
wonen ondersteunen.
5. Het nemen van initiatieven die levens-
lang en aanpasbaar wonen ondersteunen.
6. Het nemen van initiatieven in het kader 
van een grond- en pandenbeleid met het 
oog op betaalbaar wonen.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze beslis-
sing een sterke impuls zal geven aan ons 
lokaal woonbeleid.

Vragen? 
U kan altijd terecht bij Trui Olbrechts 
(0498/46.52.32 of 
Trui.olbrechts@telenet.be).

(vervolg van blz. 1) Herfstsprokkels 
van Marleen

Zelfs een kat kan er niet naast kijken … de dagelijkse files in de dorpskern van 
Verbrande Brug. Het is een dossier dat op dit ogenblik in volle beweging is.

“Een nieuwe hoge brug over het kanaal” wordt wel eens gesuggereerd.
Een waarschijnlijk onmogelijke piste. De gemeente zelf is daarvoor niet bevoegd en 
niemand gaat hiervoor 1 miljard euro willen of kunnen investeren, nog in geen duizend 
jaar! Plus niet vergeten dat dit nog meer verkeer zou aantrekken.
Maar er is een klein lichtpunt.
Er komt een omleidingsweg voor het vrachtvervoer langs de kant van Grimbergen 
zodat het zwaar vervoer niet meer voorbij de kerk van de Brug zal rijden. 
Aan de overkant koopt het Zeekanaal momenteel de leegkomende woningen op tussen 
het Tresignieplein en de Cockeriestraat en op termijn zal de weg aangepast worden. 
Verder wordt er ook onderhandeld om een weg aan te leggen, ongeveer parallel met 
de Cokeriestraat, vertrekkende van de Woluwelaan en dan aansluitend via DHL aan de 
KMO-zone van de Gerselarendries.  
Volgens de laatste berichten zou er binnenkort een oplossing in het verschiet liggen.
Ikzelf zou het ook liever grondig aangepakt zien maar het is een dossier van lange 
adem voor een infrastructuur die aangelegd werd toen de vrachtwagens nog veel lichter 
waren.

- Er komt voorbehouden zwemtijd voor 
de 55+plussers. Er is hier veel belang-
stelling voor, vandaar de beslissing. Nog 
even wachten echter alvorens er kan 

geplonst worden. Wegens bouwproble-
men loopt de opening van het zwembad 
immers vertraging op. 

- Voor de derde keer wordt de “Week 
van de Personen met een Handicap” 
ingericht.  Thema dit jaar : even-waardig 
werken.
Zij wordt ingezet met een Academische 
opening op woensdag 3 december in de 
raadzaal en de woensdag daarna is er 
een feestelijke uitstap.  Tijdens de kerst-
markt vindt de ondertussen traditionele 
tentoonstelling plaats in het gemeente-
huis.  

Vragen, suggesties, zin in een babbel…? 
Bel mij op of mail mij op vraagmaar@
marleenmertens.be.

Marleen Mertens

Schepen gezin en welzijn, 

onderwijs en ontwikkelingssamenwerking

En tot slot 
nog enkele weetjes


