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Alle Vlaamse gemeenten waren verplicht om een strategische meerjarenplanning op te maken 
voor de komende 6 jaar. Binnen het kader van deze beleids- en beheerscyclus was elk bestuur 
verplicht een ernstige budgetoefening te maken. Bloed, zweet en tranen heeft het gekost maar 
Grimbergen was een goeie leerling. Velen hebben hun twijfels over de werkbaarheid van een 
meerjarenplanning gespreid over zes jaar. Wie kan immers vandaag voorspellen wat de wereld 
van 2019 ons zal brengen? Toch hebben wij getracht een zo realistisch mogelijk beeld van de 
komende legislatuur te maken: zonder buitensporige nieuwe projecten, een beleid dat erop ge-
richt is om minstens te behouden wat wij vandaag koesteren maar met oog voor nieuwe wen-
dingen in de komende jaren. Op pagina 8 vindt u een greep uit onze eye-catchers…

Waar wij voor gaan 
de komende 6 jaar

CD&V Grimbergen in actie tijdens onze 
brunch met bubbels op 9 februari 2014



Vanuit deze visie zullen de komende 
jaren heel wat initiatieven worden op-
gestart. Deze zijn ondertussen allemaal 
verzameld in het Masterplanproject. 
De uitvoering zal gefaseerd gebeuren 
en o.m. gekoppeld worden aan de door 
Aquafin geplande werken. Als straten 
dienen te worden opengebroken voor 
de heraanleg van rioleringen, kiest de 
beleidsploeg ervoor het straatbeeld 
meteen aangenaam in te richten.

Ter voorbereiding van deze werken 
werden door een studiebureau twee 
aftoetsingsscenario’s uitgewerkt die 
meteen ook de problematiek van teveel 
doorgaand verkeer en de parkeerover-
last aanpakken. Deze twee circulatiesce-
nario’s werden voorgesteld op verschil-
lende infomomenten voor bewoners, 
handelaars, plaatselijke mandatarissen 
en andere sleutelfiguren. Hun opmer-
kingen, net als deze van individuele 
burgers, worden de komende weken 

verwerkt tot een nieuw circulatieplan 
dat de basis zal vormen voor het toe-
komstige mobiliteitsplan in Strombeek-
Bever. Ook in dit beslissingsstadium zal 
het gemeentebestuur voor de nodige 
terugkoppeling en overlegmomenten 
zorgen.

Paul Hermans, schepen van mobiliteit, 
licht toe: “Het gemeentebestuur op-
teerde er bewust voor om iedereen van 
in het prille begin mee te laten denken 
over hoe Strombeek-Bever opnieuw 
een leuke woongemeente kan worden. 
Deze vernieuwende inspraakmethode 
leverde alvast heel wat verrijkende 
informatie op. De huidige beleidsploeg 
wil hiervan maximaal gebruik maken 
om de dagelijkse mobiliteitservaringen 
van de Strombeekse bewoners, hande-
laars en bezoekers af  te toetsen met de 
doelstellingen van het nieuwe circulatie-
plan en het masterplan.”
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Het OCMW 
thuiszorgpunt
Vraag je je soms af waar je 
moet aankloppen voor het aan-
vragen van warme maaltijden, 
de mantelzorgtoelage, hulp in 
het huishouden? Het OCMW 
startte vanaf 2014 met één 
toegankelijk aanspreekpunt: het 
OCMW thuiszorgpunt.

Het OCMW thuiszorgpunt bundelt alle 
diensten die zich inzetten voor de thuis-
zorg en wordt het contactpunt voor 
al deze diensten. Het OCMW kiest 
met deze nieuwe werkwijze voor een 
integrale benadering: één toegewezen 
maatschappelijk werker helpt bij alle 
vragen over thuiszorg.

Voor alle thuiszorgvragen kan je elke 
werkdag van 9 tot 12 uur  bellen naar 
het nummer 0491 71 72 00. Eén van de 
3 maatschappelijk werkers beantwoordt  
de oproepen en staat in voor de aanvra-
gen bij het thuiszorgpunt. Deze maat-
schappelijk werkers zorgen ook voor de 
ondersteuning van de mantelzorgers en 
behandelen de aanvragen mantelzorg-
toelage, maaltijden en huishoudelijke 
hulp. 

Het OCMW thuiszorgpunt, 
Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen, 
is ook bereikbaar via e-mail 
(thuiszorgpunt@ocmw-grimbergen.be).

Gilbert Broothaers (OCMW-raadslid) 
en Trui Olbrechts (OCMW-voorzitter)

Verrijkende 
inspraakprocedure 
Strombeek-Bever
Iedereen denkt mee over het mobiliteitsplan!

Een van de doelstellingen van de huidige beleidsploeg is om van 
Strombeek-Bever opnieuw een leuke en aangename plek te maken 
om te wonen én te bezoeken. Strombeek-Bever beschikt immers 
over heel wat troeven, zoals de aanwezigheid van het cultuurcen-
trum, de hoofdbibliotheek, handelszaken en ook heel wat sportac-
commodatie, waarbij het Pierebad een absolute blikvanger is. 

Strombeek-centrum 
in de toekomst. Leuk 
om te wonen en win-
kelen. Bovenstaande 

ontwerpvisie zal in 
samenspraak met 

bewoners, handelaars 
en sleutelfiguren ver-
der worden verfijnd. 

De inspraakprocedure 
rond het circulatie-

plan is hierbij een 
eerste aanzet.
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De anderstalige nieuwkomers krijgen 
extra informatie over taallessen en een 
inburgeringscursus. Ze kunnen ook 
beroep doen op een toeleider in de 
diversiteit. Deze toeleider is een erva-
ringsdeskundige die de nieuwkomer 
wegwijs maakt in de gemeente door 
middel van een onthaalgesprek. Deze 
toeleiders zijn meestal hoogopgeleiden 
van vreemde origine, die het Neder-
lands goed beheersen. Het doel van de 
onthaalgesprekken is nieuwe inwoners 
van vreemde herkomst te sensibiliseren, 
te informeren en hun vragen te beant-
woorden. 

“Het is niet de bedoeling dat de toelei-
ders het handje gaan vasthouden. Wel 
krijgen zij de taak toebedeeld de nieuwe 
inwoners in de beginfase zoveel moge-
lijk informatie te geven. Zij kunnen ook 
eenmalig meegaan naar een vereniging 
of  activiteit. In veel gevallen gaat het 
over activiteiten die zich richten op de 
kinderen. Men probeert ook mensen, 
die niet verplicht zijn een inburgerings-
cursus en/of  taalcursus te volgen, te 
overtuigen van het nut hiervan.” aldus 
Paul Hermans, schepen van integratie, 
diversiteit en gelijke kansen.

Het project ‘toeleiders in de diversiteit’ 
is uitgewerkt door de Grimbergse inte-
gratieambtenaar in samenwerking met 
de dienst diversiteit, gelijke kansen en 
gezondheid van de provincie Vlaams-
Brabant en Pin vzw. Door een goede 
informatieoverdracht over taal, inbur-

gering, afval, onderwijs, vrije tijd, … 
zullen nieuwkomers vlotter aansluiting 
vinden bij de gemeente en gemeen-
schap van Grimbergen. De toeleiders 
worden aangeworven door vzw Pin (lo-
kale diensteneconomie): dit geeft hun 
o.m. de gelegenheid werkervaring op te 
bouwen. Als hulpmiddel werkt de toe-
leider met een infobrochure waarin op 
een laagdrempelige wijze meer infor-
matie te vinden is over lokale verenigin-
gen, diensten, inburgeringscursussen, 
taalinitiatieven, … . De nieuwe inwoner 
ontvangt heel wat taalpictogramboekjes 

zodat meteen kan worden gestart met 
het aanleren van de Nederlandse taal.

In het integratiebeleidsplan 2013-2015 
werd een budget voorzien van 2.400 
€ voor de onthaalgesprekken. Met 
dit budget kunnen 40 nieuwe gezin-
nen 12 uur intensief  worden begeleid. 
De maximale begeleiding van 12 uur 
komt echter zelden voor. De reste-
rende uren kunnen worden besteed aan 
bijkomende aanvragen voor deze extra 
begeleiding. Na drie maanden wordt 
een evaluatiemoment gepland waarbij 
bijkomende of  andere maatregelen 
kunnen worden voorgesteld om de 
doelgroep op gepaste wijze te bereiken 
en te overtuigen van de meerwaarde 
van voldoende kennis van onze Neder-
landse taal.

Aangepast onthaalbeleid 
voor nieuwe inwoners
Begin 2013 werd in kader van het taalbeleid van de gemeente, van 
start gegaan met de ontwikkeling van een onthaalmap voor nieu-
we inwoners. Verschillende gemeentelijke diensten, het OCMW en 
het Huis van het Nederlands werden betrokken bij dit proces. De 
onthaalmap biedt de nieuwe Grimbergenaar in de eerste plaats 
informatie over de gemeentelijke diensten en het OCMW. Daar-
naast krijgt elke nieuwe inwoner een persoonlijke voordelenkaart 
waarmee hij/zij kennis kan maken met het (vrijetijds)aanbod in de 
gemeente. 

De nieuwe onthaalmap voor onze 
nieuwe inwoners wordt voorgesteld.
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Karl Verdickt
(karlverdickt@yahoo.com)
www.grimbergen.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

informeren van de bevolking
Grimbergen wil meer dan ooit inzetten 
op het informeren van de bevolking. 
Nieuwe media moeten ingeburgerd 
raken in onze verjongde administratie en 
nieuwe inwoners zullen van in het begin 
aangemoedigd worden om zich in onze 
gemeente en onze Vlaamse cultuur te 
integreren. 

Veilig en aangenaam
Grimbergenaars moeten ook veilig en 
aangenaam kunnen wonen. Onze poli-
tiezone zal extra inzetten op het beper-
ken van inbraken en het vermijden van 
geweld. 

Jeugd en jonge gezinnen 
Speciaal voor de jeugd en jonge gezinnen 
wil Grimbergen extra inspanningen leve-
ren. Opsporen en ‘verjagen’ van hangjon-
geren biedt geen oplossing. Dat heeft het 
verleden uitgewezen. Grimbergen heeft 
nood aan georganiseerde ontmoetings-
plaatsen voor jongeren, zowel in de klein-
ste deelgemeente als in Strombeek-Bever. 
Voldoende huisvestingsmogelijkheden 
voor jonge gezinnen staat bovenaan ons 
opdrachtenlijstje. Om betaalbare kavels 
en woningen te realiseren, is echter een 
zekere sensibilisering van de gevestigde 
bevolking noodzakelijk. Met ingesteld-
heid als “overal maar niet in mijn achter-
tuin” kan hiervoor geen ruimte gecreëerd 
worden. Ook op onderwijsvlak zal ons 

bestuur ernstig ingrijpen: voldoende in-
frastructuur en aangepaste accommodatie 
voor een moderne onderwijsstrategie, 
zowel op het vlak van leerlingenaantal-
len als van optimale integratie. Flanke-
rend onderwijsbeleid en de brede school 
moeten de ontwikkelingskansen van alle 
kinderen stimuleren.

Verenigingen
Ook over de verenigingen hebben wij op 
lange termijn nagedacht. Stimuleren van 
de werking van elke vereniging vinden wij 
belangrijk. Maar wij vinden het even-
zeer belangrijk dat elke vereniging mee 
verantwoordelijkheid opneemt. Facilitei-
ten verlenen waar mogelijk, maar mits 
betaling van de ermee gepaard gaande 
kosten, is een redelijk en democratisch 
uitgangspunt.

Uitstraling
Als gemeentebestuur willen wij ook blij-
ven ijveren voor de uitstraling van onze 
gemeente. Wij zullen blijven investeren 
in het in stand houden en bevorderen 
van ons erfgoed, het promoten van onze 
handelaars en specifiek de horeca, het 
uitspelen van de toeristische troeven en 
het organiseren van grote evenementen 
in de pilootgemeente. Het is belangrijk 
om activiteiten zoals  beiaardconcerten, 
kids@jaarmarkt, Kunst- & Ambachten-
route en Kerstmarkt, om er enkele op 
te sommen, te blijven organiseren. Voor 

belangrijke folkloristische initiatieven in 
de deelgemeenten zullen wij graag een 
duit in het zakje doen om deze levendig 
te houden. Het is immers de enige manier 
om op termijn plaatselijke kermissen in 
stand te houden.

Cultuur
Onze eigen dienst cultuur moet, in wissel-
werking met de Bibliotheek, de Academie 
en het CC Strombeek-Grimbergen, een 
gevarieerd aanbod verzorgen waar alle 
inwoners hun gading kunnen vinden. De 
bib zal speciale inspanningen leveren om 
nog meer toegankelijk en bereikbaar te 
zijn.

Leefmilieu
Naast de constante zorg voor verbetering 
van het wegennetwerk en de bezorgd-
heid voor voetgangers en fietsers blijven 
wij aandacht hebben voor ons leefmi-
lieu. Sluikstorters zijn niet welkom in 
Grimbergen. Wij werken verder aan het 
scheiden van afvalwater en hemelwater 
en wij blijven binnen ons bestuur ijveren 
voor ecologische benadering van al onze 
opdrachten.

Wij hebben ons geëngageerd in deze meer-
jarenplanning, ons wel bewust van het feit 
dat de maatschappij zeer snel verandert. 
Indien wij vaststellen dat bijsturing nodig 
is, zullen wij dan ook te gepasten tijde onze 
verantwoordelijkheid opnemen.

Waar wij voor gaan de komende 6 jaar
Een greep uit onze eye-catchers…


