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grimbergen

Onze nieuwe burgemeester!

Mogen wij u even 
voorstellen?

Het zal u niet ontgaan zijn: wij hebben sinds kort een nieuwe burgemeester. 
Wij vermoeden dat velen van u Marleen Mertens al kennen. Toch willen wij 
Marleen even aan u voorstellen, hetzij als eerste kennismaking hetzij om te 
weten te komen wat Marleen precies voor u wil doen.

Lees het hier, op pagina 4!
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Trui Olbrechts OCMW-voorzitter
2010 blijkt voor CD&V een belangrijk jaar te zijn! 
We kregen niet alleen midden dit jaar een nieuwe bur-
gemeester: Marleen Mertens, we begonnen het jaar al 
met een nieuwe OCMW-voorzitter: Trui Olbrechts.

We zijn oprecht fier dat beide top-
mandaten door CD&V-dames bekleed 
worden.
Hoger kon u al uitgebreid de nieuwe 
“burgermoeder”, zoals Marleen het 
zelf graag hoort, met haar plannen, 
wensen en dromen voor Grimbergen 
leren kennen.
Hieronder presenteert Trui ons een 
greep uit de gerealiseerde activiteiten 
van de voorbije maanden, nadat ze op 
24 december 2009 in handen van bur-
gemeester Eddy Willems en gemeen-
tesecretaris Hans Habils de eed mocht 
afleggen.

• Procter&Gamble zorgde met haar 
pakketten voor een verrassende start 
voor meerdere OCMW-klanten. 
• De beste manier om iets nieuws te 
leren is nog altijd: het zelf doen! Trui 
wilde de OCMW-dienstverlening voor 
de Grimbergenaars snel leren ken-
nen en trok daarom “de boer op”: een 
meedoedag in het woon- en zorgcen-
trum Ter Biest en in Ter Borre, de 
sociale dienst, poetshulp en maaltij-
denbedeling.

• Omdat we ervan overtuigd zijn dat 
waardering en vriendschap belang-
rijke waarden zijn die mee het vrijwil-

ligerswerk op de been houden, dankt 
het OCMW haar vrijwilligers en zet 
ze zo nu en dan graag een keer in de 
bloemetjes !
• De onthaalgroep vluchtelingen kreeg 
voor haar werking de beschikking 
over 2.500 €. We dagen deze nieuwe 
Grimbergenaars uit om ons te tonen 
wat ze zoal kunnen en kennen, denken 
en dromen. En niet alleen in café 
Combinne waar op geregelde tijden 
Nederlands geleerd wordt en waar-
schijnlijk ook al een keer een woordje 
écht “Grumbergs” zal vallen … .
• Er werd een jobbeurs op het getouw 
gezet voor wie de drempel van de 
arbeidsmarkt niet goed alleen over 
durft, de minder mobielen centrale 
werd boven de doopvont gehouden en 
in de Borgt wordt een doorgangswo-
ning gerenoveerd!

• Alle O’s, ouders, opvoeders, onder-
wijzers, opvanggezinnen, opa’s en 
oma’s, oudercomités, … kortom al 
wie met opvoeden van kinderen of 
jongeren te maken heeft, kreeg zijn ei-
gen “Week van de Opvoeding”. In het 

Cultuurcentrum liep het storm voor 
supernanny Wendy Bosmans. Natuur-
lijk, want iedereen genoot al wel eens 
van haar degelijke, duidelijke, soms 
zelfs verrassend simpele opvoedings-
hulp op TV.
• Voor wie dat wil, ligt er een nieuwe 
brochure klaar met de laatste info 
over en de recentste gegevens van het 
OCMW. Die kan op eenvoudige vraag 
bekomen worden, telefonisch of via 
e-mail.
• En last but not least: de OCMW-
raad keurde de beleidsnota goed én 
wil in nauw en loyaal overleg met 
de gemeente zo snel mogelijk een 
nagelnieuw en aangepast gebouw 
voor de ongeveer 50 administratieve 
medewerkers.

Het is duidelijk dat Marleen en Trui 
met gedrevenheid, enthousiasme, een 
enorme werklust en bekwaamheid hun 
mandaat ter harte nemen. In een opti-
male samenwerking met al onze an-
dere CD&V-mandatarissen komt dat 
onvermijdelijk ons allen ten goede.

We hopen en wensen het van ganser 
harte!

Wie vragen heeft voor Trui, kan 
e-mailen naar trui.olbrechts@
ocmw-grimbergen.be of bellen op 
0498/46.52.32.
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Je hebt meer buren dan je 
denkt in Grimbergen!

Nieuws van de provinciemeer aandacht voor initiatieven rond 
kinderopvang, de scholen stimuleren 
om cultuur op school te brengen, het 
Jeugd Ontmoetings Centrum zo snel 
mogelijk in de steigers krijgen en een 
actiever niet-bekleuterend seniorenbe-
leid op maat. 

- Dat is duidelijke taal. Op welke 
manier wil je deze - en andere - 
doelen bereiken?
Om efficiënt en ten dienste van de be-
volking te besturen, zijn voor mij een 
aantal dingen belangrijk. De eerste 
stap is nagaan wat de noden van de 
bevolking zijn. U weet dat ik mijn oor 
graag en veel te luisteren leg en ik zal 
proberen dat nog meer te doen. Ook 
uw inbreng is echter nodig.  Wijs ons 
op tekorten die u ziet, vraag informa-
tie over één of ander als u meer wil 
weten. Ons Grimbergen kan er dan al-
leen maar beter van worden. Voor het 
nemen van beslissingen en de uitvoe-
ring daarvan ben ik een groot voor-
stander van overleg en delegatie. Ik 
ben in elk geval vast van plan om elk 
voorstel, elke suggestie, elk advies, 
uit welke hoek dit ook komt, ernstig 
te nemen en in overweging te nemen. 
Ik geloof ook echt in een goed draai-
end ambtenarenapparaat waarbinnen 
managementteam en de verschillende 
diensthoofden hun verantwoordelijk-
heid kunnen en mogen opnemen. Ze 
zijn het kloppend hart van ons bestuur, 
zowel op het vlak van voorbereiding 
- initiatieven nemen en voorstellen 
doen - als van uitvoering. Ook van 
onze administratieve medewerkers en 
werklieden verwacht ik een belang-
rijke inbreng.

- Dat klinkt veelbelovend! Succes 
en bedankt voor het gesprek.

Suggesties? Vragen? 
Mail naar marleen.mertens@grimber-
gen.be of bel op 0478/565.956.

De provincie Vlaams-Brabant startte in het voorjaar de campagne “Je 
hebt meer buren dan je denkt”. Met deze campagne, die vier jaar loopt, 
wil de provincie acties ondersteunen om de lokale biodiversiteit te vergro-
ten. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten, de regionale land-
schappen, de natuurorganisaties, de lokale verenigingen en de inwoners.

Iedere gemeente bestaat uit een spe-
cifieke combinatie van leefgebieden 
en dus ook een specifieke soorten-
lijst. Uit deze lijst komen de soorten 
die symbool staan voor hun leefge-
bieden: de koesterburen.

Ook Grimbergen engageert zich om 
haar inwoners te sensibiliseren en te 
mobiliseren voor bedreigde dieren 
en planten in de eigen gemeente en 
stapt dus mee in de campagne  
“koesterburen”!

De koesterburen van Grimbergen 
zijn: de bosorchis, de gekraagde 
roodstaart, de ijsvogel, de matkop,  
de ringmus en de veldleeuwerik.

Dat betekent dat er concrete acties 
zullen ondernomen worden die 
ervoor moeten zorgen dat de Grim-
bergse koesterburen niet uitsterven. 
Dit moet op termijn de hele ge-
meentelijke biodiversiteit ten goede 
komen.

Daarvoor heeft elke gemeente aange-
past promotiemateriaal ontvangen uit 

de handen van de gedeputeerde voor 
leefmilieu, Jean-Pol Olbrechts en dit 
tijdens een plechtig overhandigings-
moment in de Nationale Plantentuin 
te Meise. Naast Grimbergen zijn er 
immers nog 14 gemeenten uit de 
Groene Corridor die deelnemen aan 
de campagne.

Het campagnemateriaal bestaat uit 
een koesterburenposter, een koes-
terschijf en een biokit, die op maat 
van elke gemeente is aangemaakt. 
Daarnaast is er nog een bijzondere 
tentoonstelling die de link legt naar 
de provinciale campagne. Deze ten-
toonstelling is gratis uitleenbaar. 

Jean-Pol Olbrechts benadrukt hoe 
belangrijk de deelname van de 
gemeenten wel is: “Dit is een belang-
rijke stap in de campagne. We kun-
nen alleen maar de biodiversiteit in 
onze provincie vergroten als zoveel 
mogelijk partners samenwerken om 
acties en initiatieven te realiseren. 
En de gemeentebesturen zijn in dit 
geheel zeker één van de belangrijkste 
schakels.”
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Onze nieuwe
burgemeester!
Wij vermoeden dat velen van u Marleen Mertens al kennen. Toch willen 
wij Marleen even aan u voorstellen, hetzij als eerste kennismaking hetzij 
om te weten te komen wat Marleen precies voor u wil doen.

Mogen wij u even voorstellen?

- Marleen, in de eerste plaats: 
proficiat! Hoe heb je de eerste 
weken als burgemeester aange-
voeld?
Dankbaarheid overheerst: ik vind het 
een grote eer en ben zeer dankbaar om 
burgemeester te mogen zijn van Grim-
bergen. Daarnaast is er ook onwen-
nigheid: dat is natuurlijk niet vreemd 
als je halverwege een legislatuur van 
de ene dag op de andere burgemeester 
wordt. De eerste onwennigheid is nu 
wel al weggeëbd, vooral dankzij de 
steun die ik overal aanvoel - waarvoor 
dank! - en maakt plaats voor gedre-
venheid om deze nieuwe uitdaging 
met succes aan te pakken. Ik heb er 
alle vertrouwen in dat dit zal lukken, 
al is het maar door het schitterende 
werk dat Eddy Willems geleverd 
heeft. De indrukwekkende lijst van 
dossiers die in een eindfase zitten 
of bijna afgerond zijn is immers de 
verdienste van mijn voorganger. On-
danks het feit dat Eddy liever buiten 
de schijnwerpers werkt, wil ik hier-
bij toch van de gelegenheid gebruik 
maken om hem in de bloemetjes te 
zetten. Hij heeft de voorbije jaren met 
kennis van zaken en met professionele 
hand onze gemeente geleid. Ik hoop 
het even goed te zullen doen. Eddy, 
een dikke proficiat en veel succes in 
de toekomst!

- We leven in woelige tijden, 
die grote veranderingen met 
zich meebrengen. Wat zie je in 

het algemeen als belangrijkste 
uitdaging voor Grimbergen in de 
komende jaren?
Ons Grimbergen, met duidelijke ver-
schillen tussen de landelijke dorpen 
Humbeek en Beigem, met een resi-
dentiële middenpoot en het aan de 
hoofdstad Brussel aanleunende Strom-
beek-Bever, groeit zeer snel uit tot 
een multiculturele gemeenschap die 
ook vooruit wil. Verschillende landen 
van herkomst, verschillende culturen, 
verschillende talen, … vragen van ons 
als bestuurders overleg, constructieve 
oplossingen en moedige beslissingen 
om ons als Vlamingen in deze omge-
ving blijvend en sterk te positioneren.

- Hoe wil je een antwoord bieden 
op deze uitdaging? 
Ik roep met aandrang alle betrokken 
actoren en partijen op om hierover 
ernstig na te denken en een consensus 
te vinden waar Grimbergen en zijn 
bevolking duidelijk beter van worden. 
Daarom zal ik een denktank oprich-
ten die op korte termijn advies moet 
uitbrengen en mogelijke oplossingen 
aanreiken. Uitgangspunt moet zijn dat 
Grimbergen een gastvrije gemeente 
blijft voor iedereen die zich duidelijk 
wil integreren, en dit niet alleen op 
taalgebied.

- Je hebt al gezegd dat er heel 
wat dossiers in uitvoering zijn. 
Aan welke dossiers zal je speci-
ale aandacht schenken?

Zes concrete dossiers wil ik zeker 
aanpakken. Ten eerste de parkeerpro-
blemen in Grimbergen centrum en 
Strombeek. Alleen indien àlle betrok-
ken actoren voldoende soepel en met 
breeddenkende geest meewerken kan 
dit dagelijkse probleem aangepakt én 
opgelost worden. Ik weet zeer goed 
dat hiervoor uit verschillende hoeken 
toegevingen moeten gedaan worden. 
Ten tweede: het zo snel mogelijk 
concretiseren van het dossier rond de 
site van het cultuurcentrum, met de 
huisvesting van het OCMW, de biblio-
theek, de taalleergangen, de academie 
en het cultuurcentrum zelf. Ten derde: 
de ontsluiting van het bedrijventerrein 
Gerselarendries en de daarbij horende 
ontlasting van de Cokeriestraat. Vier: 
de erg belangrijke inrichting van 
individuele waterzuiveringsinstallaties 
voor woningen die niet aangesloten 
zijn of kunnen aangesloten worden 
op de openbare riolering. Ten vijfde 
heel wat bouwwerken. De versnelde 
planning van het onderhoud van alle 
gemeentelijke gebouwen, verbou-
wingen in de Diepen Boomgaard, de 
heraanleg van het plein in het Mo-
lenveld, het capaciteitsprobleem van 
onze Strombeekse gemeenteschool, de 
bouw van nieuwe kleedkamers op de 
sportterreinen in Beigem, het vernieu-
wen van de sportvloer in enkele sport-
hallen. En ten slotte wil ik ook nog 


