
“Zowel voor de natuurliefhebber als 
voor wie interesse heeft voor ons 
erfgoed, zowel voor de  wandelaar als 
de bewoner is dit gebied uniek.” 

Verder is het er ook het toffe buur(t) 
project. Via een postkaartsysteem  kan 
je kennismaken met je toffe buur(t). 
Promoaffiches en leuke stickers voor je 
brievenbus zullen binnenkort kosteloos 
ter beschikking worden gesteld. 
Bedoeling is jezelf voor te stellen aan je 
buur zodat je elkaar beter kan leren 
kennen. Vast leuke ontmoetingen in het 
vooruitzicht!

Meer info omtrent deze “toffe 
buurtmaker acties”? Contacteer 
schepen Paul Hermans.

(Paul.hermans@grimbergen.be) 

Twee blikvangers deze zomer. 

Vooreerst het “GRNS” project op het ongebruikte grasveld naast sporthal 
Vertommen in Strombeek. Ongeveer 1/3 van deze ruimte zal 
binnenkort worden gebruikt om 64 bijkomende 
parkeerplaatsen in deze buurt aan te bieden. De overige 
ruimte vraagt niet liever dan 
ingepalmd te worden door 
buren, vrienden, leerlingen, 
verenigingen, … . Want elke 
buurtmaker kan zijn/haar 
samenlevingsdroom op deze 
ontmoetingsplaats kwijt, met 
de nodige begeleiding. 
Waarvan droom jij? Hoe zie 
jij deze buurt? Waar word jij 
samen met je buren, familie 
en/of vrienden gelukkig van? 
Wil je samen koken, dansen, 
muziek maken, spelen of 
gewoon even relaxen: het kan 
allemaal. Er worden tafels 
gebouwd en zitbanken. 
Verplaatsbare kook- en 
speelboxen, creatieve 
speelmogelijkheden worden 
ter beschikking gesteld. Kom 
zeker eens langs! 

BEN OOK JIJ EEN TOFFE 
BUURTMAKER?

Nieuwbouw voor het OCMW en de bibliotheek
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Daan Vertongen 
(daan_vertongen@hotmail.com)

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

in GRIMBERGEN
Grimbergen.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Grimbergen mei 2017
,,

Watermolens en vijvers, een 
afwisselend landschap met bosjes, 
knotwilgenrijen, hooi- en weiland 
maken van de Maalbeekvallei één van 
de pareltjes van onze gemeente. In 
1980 werd dit gebied als dorpsgezicht 
beschermd. Recent werd een 
beheersplan opgesteld om de natuur en 
het erfgoed ervan op te waarderen, en 
om de vele troeven van de 
Maalbeekvallei volop uit te spelen.

Lees hierover meer op pagina 3.

Opwaardering van 
de Maalbeekvallei

Burgemeester Marleen Mertens

Nagelnieuw! Een verrassend idee: een 
openbare bibliotheek én een omvangrijk 
sociaal huis in één gebouw verenigd, op de 
hoek van de Wemmelsestraat en de Victor 
Soensstraat. Daarvoor moet een mens in 
Grimbergen zijn.
 
Voor een even verrassende realisatie koos ons 
bestuur ervoor om aan te sluiten bij de Open 
Oproep, een ontwerpenwedstrijd, van de 
Vlaamse Bouwmeester. Uit 147 geldige 
kandidaturen werd het ontwerp gekozen van 
"360 architecten bvba" uit Gent. 

Volgens hen wordt het "een open en 
transparant  huis met tegelijk een zekere 
intimiteit en geborgenheid dat de mensen 
ontvangt en opvangt".

Hoekzicht op het hoekgebouw
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Een sfeerbeeld van het "GRNS" project



De aanwezigheid van het water wordt volop 
uitgespeeld. Gerichte ingrepen zullen de 
ecologische waarde van een aantal vijvers 
verhogen. Op sommige plaatsen kunnen de 
oevers van de beek zachter afhellen en zullen 
lagere natte zones tot stand komen. 
Aangezien de waterkwaliteit van de beek 
verbetert , is het hoog tijd om via vistrappen 
de vismigratie over de drie molens mogelijk 
te maken. 
 
Nieuwe wandelpaden worden voorgesteld. 
Wandellussen, dwarsverbindingen die de 
vallei verbreden, een wandelpad langs een 
groot deel van de beek en kijkassen zullen het 
gebied nog aantrekkelijker maken. Op de 
meest vervelende kasseistroken komen er 

comfortstroken voor fietsers.
 
Het plan blijft twintig jaar geldig na 
goedkeuring door de Vlaamse Regering. In die 
twintig jaar gaan we alles op alles zetten om 
dit prachtige gebied nog meer te laten stralen.

Het plan vertrekt van de enorme 
mogelijkheden die “de wieg van Grimbergen” 
te bieden heeft. Prachtig natuurschoon, 
mooie wandelpaden en caféterrassen waar 
het fijn vertoeven is. 

Deze troeven wil het plan volop uitspelen.
 
Voor de vele percelen waarvan de gemeente 
eigenaar is, worden gepaste 
beheersmaatregelen voorgesteld. 

De herinrichting van de recreatiezone tussen 
de Oyenbrugstraat en het recreatief vliegveld 
vormt daarbij een belangrijke uitdaging. 
Kleine landschapselementen, de 
verplaatsing van de omheining van het 

vliegveld, de aanleg van een boomgaard op 
het huidige voetbalplein, het verplaatsen van 
het skatepark en een wandelpad naar het 
JOC kunnen dit gebied beter integreren in de 
vallei.

Ook privé-eigenaars kunnen hun steentje 
bijdragen tot de herwaardering van de vallei. 
Minder verharding van opritten, afspraken 
betreffende de aanleg van hagen, het eigen 
groenafval composteren, … : het kan 
wonderen verrichten. 

Wie gepaste beheersmaatregelen wil 
realiseren, zal dankzij het plan subsidies 
kunnen aanvragen bij het Agentschap 
Onroerend Erfgoed.

 
Dag Patrick, we zullen misschien bij 
het begin beginnen. Hoe was je jeugd? 
Ik ben opgegroeid op de Brusselsesteenweg 
in Grimbergen waar mijn ouders een 
kruidenierswinkel uitbaatten (waar nu Den 
Hert is). Ik was de oudste van vier, heb bij de 
scouts gezeten en muziek leren spelen bij de 
fanfare en de muziekacademie. Ook vaak bij 
mijn grootmoeder "Mieke Put" gezeten, de 
voormalige eigenares van de Tower Bridge. 

 
Wat heb je gestudeerd? Hoe kwam je 
in de politiek terecht? 
Ik heb een technische richting gevolgd, maar 
heb een graduaat openbare werken in 
avondschool behaald. 

Politiek boeide mij omdat ik graag zaken  
gerealiseerd  zag ten voordele van de 
inwoners. In het jaar 2000 werd ik verkozen 
als gemeenteraadslid en werd ik schepen van 
cultuur. 

Politiek moet je graag doen, anders moet je 
er niet aan beginnen. Zo zet ik mij enorm in 
om de capaciteit van de scholen te vergroten 
zodat elk Grimbergs kind tegen 2020 een 
plaatsje kan krijgen in een Grimbergse 
school. 

Heb je nog tijd voor hobby's en is dit te 
combineren met je gezin? 
Ik ben actief bestuurslid bij de KWB 
Grimbergen: niettegenstaande dit ook 
werken is, betekent dit pure ontspanning 
voor mij. In de tuin breng ik ook graag mijn 
tijd door. 

Als wij echt willen onthaasten, trekken wij 
naar Wallonië waar zeer goede vrienden 
wonen. 

Wij hebben een samengesteld gezin met 5 
kinderen, waarvan er 4 nog studeren. Mijn 
oudste zoon Daan is voorzitter van de partij, 
dus opvolging verzekerd. 

Greet is de sterke vrouw achter de sterke man: 
zij is mijn steun en toeverlaat. 

 
Bent u ook met ons milieu begaan? 
Ja zeker, thuis sorteren wij alles, behalve het 
GFT: dat gaat naar onze kippen. Grimbergen 
doet enorme inspanningen en voorts moet 
iedereen zijn steentje bijdragen. 

 

INTERVIEW MET ...

PATRICK 
VERTONGEN
53 jaar

Gelukkig getrouwd 

met Greet Moens  

2

Meer weten over CD&V Grimbergen?
Check onze website www.grimbergen.cdenv.be.

 

MAALBEEKVALLEI
Beheersmaatregelen

Water, wandelaars en fietsers

Uitbreiding kinderopvang
 
Meten is weten en weten is goed 
kunnen besturen. Recent onderzoek 
wees uit dat de nood aan betaalbare 
en kwaliteitsvolle kinderopvang in 
onze regio, in casu in onze gemeente, 
groot blijft. En dat niettegenstaande 
de reeds geleverde inspanningen.
 
Op het OCMW zitten wij niet stil!
In de Van der Nootstraat werd het 
vroegere kinderdagverblijf  "'t 
Kadeeke" gekocht.
 
Een architect aanwijzen, subsidies 
goedgekeurd krijgen, plannen maken, 
vergunningen aanvragen, bestekken 
bestuderen en goedkeuren, ... : het vraagt 
allemaal  tijd.
Maar het OCMW is er nu klaar voor ! Wij zijn 
rond met alles.
Dat wil zeggen: heel binnenkort, 
vermoedelijk net na het bouwverlof, starten 
de grondige renovatiewerkzaamheden !
 
25 baby's en peuters kunnen, samen met hun 
verzorgsters, verzorgers binnenkort in de Van 
der Nootstraat terecht.
25 jonge ouders die met een gerust gemoed 
naar het werk kunnen: zij weten immers dat 
hun kostbaarste bezit, hun kind, in goede 
handen zal zijn.
 

Trui Olbrechts, OCMW-voorzitter (email: 
trui.olbrechts@ocmw-grimbergen.be)
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Meer info: http://www.grimbergen.be/natuur-

herwaarderingsplan-maalbeekvallei.html
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Een sfeerbeeld van het "GRNS" project


