
Skatepark

Momenteel wordt de laatste hand 
gelegd aan de plannen voor het nieuwe 
monolitische skatepark dat aan de 
Piereman in Strombeek zal komen. De 
bouwvergunning wordt begin 2018 
verwacht. Voor de zomervakantie zou 
het skatepark klaar moeten zijn. We 
hebben voor de opmaak overleg 
gepleegd met skaters van 13 tot 33 jaar.

Grimbergen krijgt Openruimtebeker

Afgelopen zomer keurde de gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) “herbestemming naar open ruimte” goed. Hierdoor wordt 41,26 ha 
open ruimte in de gemeente definitief beschermd als open 
ruimtegebied. Op die manier kan het landelijk karakter van deze 
deelgemeenten gevrijwaard worden. Dezebeslissing werd gelauwerd met 
de Openruimtebeker door de 
Vlaamse vereniging voor Ruimte & 
Planning (VRP).

Start werken GBS ’t villegastje 
Strombeek

Begin oktober 2017 startte de aannemer 
met de werken. Als je er langskomt, kan je 
er niet naast kijken. Momenteel wordt de 
bouwput uitgegraven, zodat het nieuwe 
schoolgebouw kan worden gebouwd. Later 
in de tweede fase zal het bestaande 
gebouw worden verbouwd. De eerste fase 
zou begin 2019 afgerond moeten zijn.

NIEUWS UIT DE 
GEMEENTE

Noteer alvast onze volgende activiteiten!
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 Vertongern
(daan_vertongen@hotmail.com)

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

in GRIMBERGEN
Grimbergen.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Grimbergen januari 2018

CD&V Grimbergen wenst u een 
schitterend 2018 voor u en al wie u 
dierbaar is!

U kan rekenen op onze blijvende inzet 
voor onze prachtige gemeente.

In dit Wij-blad vindt u alvast 
interessante berichten over de 
gemeente en over onze eerstvolgende 
activiteiten.

Hopelijk tot binnenkort!

• Nieuwjaarsreceptie met hapje en drankje 
en aansluitend gelegenheid om de benen 
los te schudden. Gastspreker tijdens de 
receptie zal senator Steven Vanackere zijn.
 
Zaterdag 20 januari 2018 in zaal Fenikshof 
vanaf 19u30.
 
• Brunch met Bubbels
 
Zondag 25 februari in de Singel in 
Strombeek.

CD&V Grimbergen kijkt ernaar uit u op één van 

onze activiteiten te begroeten!
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Ruimtelijk Uitvoeringsplan "herbestemming 

naar open ruimte"



Om sluipverkeer te vermijden, zal 
er nauw worden samengewerkt 
tussen de betrokken gemeenten en 
wegbeheerders. L okaal zullen de 
aanbevolen routes worden 
gefaciliteerd voor doorstroming, 
terwijl mogelijke sluiproutes 
drastisch moeten worden 
onderbroken. Hierbij blijft het doel 
dat iedereen zonder al te veel 
overlast zijn/haar bestemming kan 
bereiken. Het knippen van straten 
in de Grimbergse dorpskern, het 
verkeerscirculatieplan voor 
Strombeek, waarvan nu nog slechts 

de eerste fase kon worden 
gerealiseerd, en de 
opwaarderingswerken voor de 
Verbrande Brug dienen dan ook 
vanuit deze invalshoek te worden 
bekeken.

De files veroorzaakt door de 
werken aan de Brusselsesteenweg 
(het einde wordt overigens 
verwacht voor Pasen 2018) 
bevestigen dat doorgaand verkeer 
Grimbergen tijdens de spitsuren 
doorkruist.

Zonder ingrijpende en moedige 
beslissingen van de huidige 
beleidsploeg zal het verkeer in 
onze gemeente nog toenemen. 
Immers na de beëindiging van de 
werken aan de Brusselsesteenweg 
dient ook de Wolvertemsesteenweg 
te worden opengebroken, 

ondermeer om de wateroverlast in 
onze gemeente te verhelpen. Ook 
worden er in de onmiddellijke 
omgeving van Grimbergen heel 
wat grootschalige projecten 
gepland (o.a. de mogelijke 
ontwikkelingen op Parking C, de 
optimalisering van de RO, de 
heraanleg van het 
verkeersknooppunt A12 - RO, 
aanleg tramlijnen in het kader van 
Brabantnet en MIVB). Op 
Grimbergs grondgebied is er bv. de 
aanleg van fietssnelwegen 
langsheen de A12 en het kanaal.
 

Het OCMW is er voor iedereen

Elke Grimbergenaar die een moeilijke 
periode in zijn of haar leven moet 
overbruggen, kan hulp krijgen bij het 
OCMW. 

Tijdens de openingsuren word je 
ontvangen door een maatschappelijk 
werker met wie je een probleem in volle 
vertrouwen kan bespreken en aan wie je 
kan vertellen naar welke hulp je op zoek 
bent. Binnen de 3 maanden komt een 
medewerker bij je thuis op bezoek.

De medewerkers zullen je op menselijk 
en inhoudelijk vlak volledig opvangen, 
maar voor financiële ondersteuning 
dient je dossier te voldoen aan 2 
belangrijke criteria: is de klant werkelijk 
behoeftig én is hij/zij werkbereid? Op 
basis van een volledig dossier beoordeelt 
het sociaal comité of een leefloon 
gegeven wordt, weliswaar slechts zolang 
een klant niet over voldoende financiële 
middelen beschikt.
 
Het OCMW sluit met de klant op basis van 
zijn of haar mogelijkheden een 
overeenkomst. Naast je rechten staan 
daarin ook de plichten vermeld, 
zoals bewijzen voorleggen dat je werk 

zoekt, kinderopvang beredderen, een 
zinvolle dagbesteding vinden,... . De 
maatschappelijk werker volgt de 
naleving van de overeenkomst op. 
Worden de afspraken geschonden, dan 
kan een tijdelijke of volledige stopzetting 
van het leefloon volgen. 

Het OCMW wil haar klanten maximaal 
helpen om een aangepaste job te vinden! 
Dat is de beste manier om uit de 
moeilijkheden te geraken: het geeft 
financiële ademruimte, zorgt voor 
contacten met collega's en bezorgt een 
mens zelfvertrouwen: je telt mee!
 
De maatschappelijk werkers van het 
OCMW doen elke dag weer hun uiterste 
best om de Grimbergenaars, die een 
moeilijke levensperiode doormaken, 
vooruit te helpen. Dat verdient, terecht, 
een dankbare en dikke pluim! !
 
Trui Olbrechts (voorzitter)
Gilbert Broothaers en Bart Van 
Humbeeck (OCMW-raadsleden)
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Het OCMW werkt ook gestaag verder aan nieuwe plaatsen voor 
kinderopvang: op de foto links ziet u onze mensen op de werf, waar 
gebouwd wordt aan een nieuwe plek voor kinderopvang in de Van 
der Nootstraat (Strombeek).

DOORGAAND VERKEER 
WEREN? EEN NOODZAAK
De uitdagingen zijn groot op vlak van mobiliteit in 
onze regio

Wij durven onze verantwoordelijkheid opnemen

Leefbaarheid is onze grote 
bekommernis

Wij pleiten bij alle werken voor de 
aanstelling van een 
bereikbaarheidambtenaar.  

Er is bijkomende parking 
gecreëerd op de hoek van de Grote 
Winkellaan en de Rodepoortstraat 
(zie foto hierboven). Samen met de 
eerder aangekochte parking aan de 
Baalhoek/Jetsestraat zijn er zo 100 
bijkomende parkeerplaatsen 
beschikbaar in het centrum van 
Strombeek om de parkeerdruk 
tijdens alle aankomende 
wegenwerken te verlichten.

Onze betrokken mandatarissen 
blijven verder ook ijveren om 
demobiliteitsgebonden projecten 
die onze gemeente overstijgen 
absolute voorrang te geven ten 
opzichte van mogelijke 
grootschalige ontwikkelingen. Zij 
zullen tevens de komst van de 
Ringbustram (verbinding Heizel 
met luchthaven) en de aanleg van 
de sneltram (verbinding 
Willebroek – Brussel Noord), 
alsook realisatie van de twee 
fietssnelwegen op ons 
grondgebied, blijvend mee 
ondersteunen.
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