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Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel

Masterplan Strombeek-Bever
U heeft ongetwijfeld al gehoord over het Masterplan Strombeek-Bever. 
Op pagina 4 vindt u meer uitleg over dit project en de huidige stand van zaken!

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie van CD&V Grimbergen zal doorgaan 
op 17 januari 2014 vanaf  20u.  in de kleine zaal van de sport-
hal Verbrande Brug. Wij kijken er naar uit samen met u, en 
met onze nationale voorzitter Wouter Beke als gastspreker, het 
nieuwe jaar goed in te zetten!

Wouter Beke zal op 17 januari 
2014 als gastspreker aanwezig 

zijn op onze nieuwjaarsreceptie.

Brunch Strombeek
“CD&V bruncht met bubbels” in De Singel in Strombeek op 
zondag 9 februari 2014. Meer informatie volgt later. Indien u 
via e-mail op de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten 
en/of  nieuwsbrieven, kan u uw e-mailadres doorsturen naar 
kve@senaat.cdenv.be.
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Masterplan Strombeek-Bever
U heeft ongetwijfeld al gehoord 
over het Masterplan Strombeek-
Bever. Hieronder vindt u meer 
uitleg over dit project en de 
huidige stand van zaken.

Doel?
De specifieke ligging van Strombeek-
Bever leidt tot enkele grootstedelijke 
uitdagingen. Om te vermijden dat dit 
deel van onze gemeente evolueert naar 
een anonieme slaapstad en om voor-
bereid te zijn op enkele sociologische 
evoluties (o.a. vergrijzing), willen wij 
de dorpskern van Strombeek-Bever 
aantrekkelijker maken voor inwoners en 
bezoekers.

Middelen?
De manier om dit doel te bereiken, is 
het beter uitspelen van de ontegenspre-
kelijke troeven van Strombeek-Bever 
als plaats om te wonen voor iedereen.

Grimbergen gaat op zoek naar een 
evenwicht tussen dorp en stad, naar 
eigenheid: waar stedelijke en dorpse 
aspecten vroeger naast elkaar stonden, 
worden ze nu tegenover elkaar ge-
plaatst.
Diverse vormen van groepswoning-

bouw en doelgroepgerichte woonvor-
men, maar ook de klassieke eengezins-
woningen moeten een nieuwe kans 
krijgen.  Hiervoor is een betere ruim-
telijke organisatie nodig. Het woon-
beleid dient ook te worden gevoerd 
binnen de richtlijnen van de Vlaamse 
overheid.  Dit houdt o.a. in dat er zo 
weinig mogelijk nieuw woongebied in 
een open landelijke omgeving wordt 
aangesneden. Gebieden in Strombeek-
Bever worden in deze visie uitdruk-
kelijk aangewezen als plaatsen waar 
de woonfunctie verder kan worden 
ontwikkeld.  Wie ruimte wil sparen, zal 
creatief  met de mogelijkheden moeten 
omgaan en op zoek moeten durven 
gaan naar nieuwe woonvormen, die 
toch voldoende privacy garanderen én 
kunnen bijdragen tot een sterk sociaal 
weefsel voor jong en oud. Dit sterk 
verbeterd woonklimaat zal het imago 
van Strombeek-Bever zeker ten goede 
komen.

In onze visie zijn onderwijs, sport, cul-
tuur en zorg instrumenten, die geza-
menlijk ingezet worden voor inclusie en 
meer leefbaarheid.  

Het patrimonium, waar deze secto-

ren nu gebruik van maken, is echter 
verouderd en zal stapsgewijs vernieuwd 
moeten worden.  Een aanpassing van 
de huisvesting van de gemeentelijke 
diensten is nodig, evenals meer publie-
ke ontmoetingsruimte. Enkele welover-
wogen ingrepen zullen de aantrekkings-
kracht van een aantal wijken voor jonge 
gezinnen vergroten.  Door vernieuwing 
kunnen pleinen echte ontmoetings-
plaatsen worden. Dit alles zal ook de 
lokale handelskern versterken. 

Concrete realisatie?
Om de plannen te verwezenlijken is een 
structuurvisie of  masterplan nodig.  
Bij wijze van voorbeeld: terwijl de site 
rond de Sint-Amandskerk nog de schaal 
van een dorp heeft, heeft de omgeving 
van het CC en het Gemeenteplein een 
meer stedelijke schaal: deze combinatie 
is moeilijk. Een vernieuwde identiteit 
kan gestalte krijgen door een verruimde 
centrumsfeer waarin o.a. de bibliotheek, 
de muziekacademie en het OCMW zijn 
opgenomen. De architecturale kwaliteit 
van deze (semi)publieke ruimte is van 
groot belang.  

Stand van zaken?
Het gemeentebestuur heeft de opdracht 

Hoeveel senioren hebben nood 
aan een dringende opname? 
Om hierop een beter zicht te 
krijgen, werkt het OCMW in 
het woonzorgcentrum Ter Biest 
met een actieve en een pas-
sieve wachtlijst. 

Alle ingeschreven kandidaten in het 
wzc Ter Biest kregen de keuze. Wil de 
senior onmiddellijk opgenomen wor-
den, als het woonzorgcentrum hem/
haar belt? Dan komt hij op de actieve 
wachtlijst. Hij/zij ondertekent hiervoor 
het document “bereidheid tot onmid-
dellijke opname”. De kandidaat die zich 

preventief  liet opschrijven en nog niet 
onmiddellijk wil opgenomen worden, 
blijft op de passieve wachtlijst staan en 
behoudt zijn inschrijvingsdatum wan-
neer hij/zij overstapt naar de actieve 
lijst. De inwoners die zich nu laten 
inschrijven dienen te kiezen tussen de 
actieve of  de passieve wachtlijst.
Niet alleen zwaar zorgbehoevende 
senioren blijken te kiezen voor een 
onmiddellijke opname. In totaal staan 
nu 704 senioren op de wachtlijst 
waarvan 55 op de actieve wachtlijst 
voor onmiddellijke opname. + 1/4 (14) 
van de senioren die een onmiddellijke 
opname wensen, zijn zwaar zorgbe-

hoevend terwijl + 3/4 (41 personen) 
een licht zorgprofiel hebben. Ook de 
leeftijd blijft toenemen: de gemiddelde 
leeftijd van de kandidaten op de actieve 
wachtlijst is 83,5 jaar.  Het woonzorg-
centrum Ter Biest biedt plaats aan 
75 bewoners: het OCMW koos voor 
een 25 (licht zorgprofiel) – 50 (zwaar 
zorgprofiel) verdeling en levert een 
extra financiële inspanning om deze 
25 gewone zorgbehoevenden te kun-
nen opvangen. Ondanks onvoldoende 
financiële steun door de overheid blijft 
het OCMW achter deze keuze staan, 
die tegemoet komt aan een reële nood: 
de actieve wachtlijst toont duidelijk 

Nieuws van het OCMW
Actieve en passieve wachtlijsten in Ter Biest
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Kijkgaten in kloostermuur tussen de 
Brouwerijstraat, Kloosterstraat en 

Kloosterweide

voor de herinrichting van de dorpskern 
van Strombeek-Bever in 2010 bekend-
gemaakt via een Open Oproep.  In het 
wedstrijddossier, dat in samenwerking 
met de Vlaamse bouwmeester verliep, 
moesten de deelnemers hun visie op 
de ontwikkeling van het centrumge-
bied geven.  Uiteindelijk is de opdracht 
toegewezen aan het Atelier Starzak 
Strebicki. Na toelichtingen door David 
Strebicki bij zijn ontwerp aan de be-
langhebbenden van de gemeente (o.a. 
gemeenteraadsleden en afgevaardigden 

van de diensten die rechtstreeks met 
het Masterplan te maken hebben) en na 
opmerkingen van deze laatsten is het 
ontwerp uitgewerkt.  

Dit ontwerp is aanvaard op de 
gemeenteraad van 24 oktober
Prioriteit is de behandeling van de 
gemeentelijke basisschool ’t Villegastje 
in de Villegas de Clercampstraat.  In 
een volgende fase wordt beslist over 
de huisvesting van de bibliotheek, de 
academie voor muziek, woord en dans 

en het OCMW.  De verkeerscirculatie 
in de gehele kern zal op korte termijn 
onder de loep worden genomen in 
een aparte studie. De heraanleg van 
de straten en pleinen (Jan Mulsstraat, 
Gemeenteplein, Wemmelstraat, Sint-
Amandsplein, Kloosterstraat), waar 
Aquafin in de loop van de volgende 
jaren rioleringswerken zal uitvoeren, 
wordt afgestemd op de inzichten van 
het Masterplan.  De inrichting van de 
Kloosterweide, de locatie van het CVO, 
de aanpak van het CC en de herin-
richting van andere straten en pleinen, 
volgen in een latere fase.

Ondertussen werd op 2 oktober al een 
eerste stap gezet om het straatbeeld 
op te fleuren door de installatie van 
kijkgaten in de kloostermuur tussen 
de Brouwerijstraat, Kloosterstraat en 
Kloosterweide.  Hier kunnen voorbij-
gangers kijken naar wat er zich achter 
de muur bevindt: een koeweide in een 
verstedelijkte omgeving.

Sint-Amandsplein anno 2013

Sint-Amandsplein na het Masterplan

Onthaalouders gezocht
Het OCMW zoekt 2 onthaalouders 
die kinderopvang willen organiseren 
voor 8 kindjes. Je organiseert samen 
de kinderopvang onder de begeleiding 
van de dienst voor onthaalouders. Het 
OCMW stelt hiervoor een locatie ter 
beschikking in Strombeek, waarvoor 
je als onthaalouder een bijdrage betaalt 
in de huur en lasten. Je ontvangt een 

belastingvrije dagvergoeding per kind 
en voor beginnende onthaalouders is 
er een startvergoeding. De dienst voor 
onthaalouders begeleidt de onthaal-
ouders en zorgt voor het materiaal, de 
verzekering en de financiële regeling 
voor de ouders. 

Interesse? 
Stuur dan een mailtje naar onthaalou-
ders@ocmw-grimbergen.be, waarin je 
uitlegt waarom jullie je kandidaat stellen, 
waarom jullie specifiek voor elkaar ge-
kozen hebben als partner-onthaalouder, 
hoe jullie de opvang zien en hoe jullie 
het financiële plaatje inschatten. Ook 
onthaalouders die zich individueel wil-
len inzetten als onthaalouder blijven 
welkom.

aan dat ook heel wat gewone zorgbe-
hoevende Grimbergenaren dringende 
opname wensen. Ouderenzorg blijft 
een belangrijk aandachtspunt. “Voor de 
concrete werkpunten baseren we ons op 
de studie die het adviesbureau Probis 
uitvoerde over de prioriteiten voor het 
toekomstig Grimbergse ouderenbe-
leid”, aldus Trui Olbrechts. “Een eerste 
aanzet gaven we in september 2012 met 
het samenwerkingsinitiatief  met wzc 
Heilig Hart waardoor we de dagverzor-
ging Veldkant konden opstarten in onze 
gemeente.” Een grote uitdaging zit vol-
gens de studie eveneens in het zo lang 
mogelijk thuis laten wonen van senioren 
in hun eigen omgeving en daarvoor de 
nodige ondersteuning te voorzien.
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Heel wat projecten zullen de komende 
maanden en jaren worden verwezenlijkt 
om deze uitdagingen aan te pakken. 
Hierbij willen wij alle Grimbergenaars 
betrekken. Goed samenleven betekent 
immers ook actief  verantwoordelijk-
heid opnemen als inwoner, buur of  
weggebruiker. Kortom: meedoen met 
je buurt of  vereniging, zelf  meedenken 
met de beleidsverantwoordelijken, sa-
men initiatieven nemen om onze mooie 
gemeente nog aangenamer te kleuren. 
Dat verwachten wij ook van alle nieuwe 
nieuwkomers en kansengroepen. 

Mobiliteit
Voor mobiliteit zetten wij onze in-
spanningen verder. Teveel doorgaand 
verkeer zal in verschillende fases 
worden geweerd in woonkernen, o.a. in 
het centrum van Strombeek-Bever en 
de dorpskern van de Verbrande Brug. 
Verder koppelen wij heel wat andere 
maatregelen aan belangrijke gemeente-
overstijgende verkeersprojecten binnen 
onze regio, zoals de aanleg van de tram-
lijnen richting Brussel en de optimalise-
ringsplannen van de Ring. Ook zullen 
er pilootprojecten rond bewonersparke-

ren worden opgestart.

Lokaal woonbeleid
Het lokaal woonbeleid is gericht op 
zowel bestaande woningen als nieuw-
bouw. Een goed uitgebouwd en toe-
komstgericht woonplan is bijna klaar en 
richt zich op verschillende doelgroepen 
van woningzoekers. Met de invoering 
van conformiteitsattesten bieden wij 
zowel de huurders als eigenaars een 
kwaliteitskader. In samenwerking met 
Providentia starten wij in 2014 een eer-
ste project voor de bouw van verschil-
lende sociale huur- en koopwoningen. 
Er wordt ook gestreefd naar nauwere 
samenwerking met projectontwik-
kelaars om tweeverdieners in eigen 
gemeente woonkansen aan te bieden.

Integratiedienst
Met de integratiedienst staan wij voor 
enorme uitdagingen: het bevolkings-
cijfer in Grimbergen blijft gestaag aan-
groeien, en ook het aantal personen van 
vreemde afkomst neemt snel toe. Onze 
gemeente telt momenteel een 100-tal 
verschillende nationaliteiten (andere 
origine bij geboorte). Een belangrijk 

deel van hen heeft ondertussen wel de 
Belgische nationaliteit aangenomen.

Er is ook een sterke toename van men-
sen die dreigen uit de boot te vallen, 
zoals o.a. mensen die in armoede leven, 
werklozen, mensen met een handicap, 
sociaal geïsoleerde bejaarden, één-ou-
dergezinnen en andere kansen- en/of  
kwetsbare groepen. 

Met de integratiedienst willen wij 
bruggen bouwen en investeren in goed 
samenleven. Samen met alle gemeente-
diensten werken wij daarom voortdu-
rend nieuwe projecten en doe-acties uit 
met een sterke klemtoon op vorming 
en kennis van het Nederlands. Eenie-
ders eigenheid en culturele achtergrond 
worden hierbij gerespecteerd. 

Kortom, wij blijven ons inzetten voor 
een beter Grimbergen en hopen hierbij 
ook op u te kunnen rekenen!

De wedstrijd “Nederlands geflitst” gaf  
alle Grimbergenaren (Nederlands- en 
anderstaligen) de kans om hun liefde 
voor het Nederlands te tonen via 
een originele foto van hun favoriete 
Nederlandse woord. Het startsein 
werd gegeven op 10 juni 2013 door 
de personeelsleden van het gemeente-
bestuur en het OCMW, die samen het 
woord “Foto” vormden.  De  cursis-
ten NT2 (Nederlands als Tweede taal) 
van het CVO Strombeek kozen de 
winnaar:“Respect”.

Goed samenleven, 
samen maken wij er werk van!
Vele inwoners vragen een betaalbare woning of een betere woon-
kwaliteit. In eigen omgeving wil men fijne ontmoetingsplaatsen, 
wil men zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen als zachte 
actieve weggebruiker. Ook de vraag naar betere integratie van 
nieuwe inwoners klinkt luid. Paul Hermans, schepen van mobiliteit, 
woonbeleid, integratie, diversiteit en gelijke kansen, licht toe.

Nieuwe verkeersring van Strombeek. Er wordt onderzocht of er 4 aanrijroutes 
naar de 4 pleinen kunnen komen.


