
Chris deed de voorbije dertig jaar heel wat erva-
ring op in de gemeentepolitiek en heeft dus de 
nodige kennis en ervaring. Hij besteedt momen-
teel meer dan een dagtaak aan Openbare Wer-
ken. Wie vertrouwd is met de materie, die weet 
dat hij erin geslaagd is om in onze gemeente heel 

wat gesubsidieerde infrastructuurwerken te rea-
liseren. Op die manier zijn de kosten voor onze 
inwoners zeer beperkt.

Sinds de aankondiging in januari 2017 gebeurde 
er al heel wat. Zo werd er rond de lijsttrekker een 

enthousiaste ploeg gebouwd. Dit team heeft de 
betrachting om een zo goed mogelijk verkiezings-
resultaat neer te zetten. De uitslag is dan ook zeer 
belangrijk voor de toekomst van onze gemeente.

Open Vld wil na de verkiezingen geschikte part-
ners vinden om samen een coalitie te vormen en 
de gemeente beter te maken voor al haar burgers. 
Veel werk op de plank dus, maar dat schrikt ons 
niet af. Onze lijsttrekker Chris Selleslagh en de 
hele Open Vld-lijst gaan vastberaden en eensge-
zind voor een betere toekomst voor Grimbergen.

Open Vld gaat voor de sjerp

Inhoud

Nog een zwangerschap en het is zover: de gemeenteraads-
verkiezingen van zondag 14 oktober. Bijzonder is dat Open 
Vld deze keer expliciet een kandidaat-burgemeester naar 
voor schuift: eerste schepen Chris Selleslagh.
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p.3 Rodepoort Strombeek
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p.8 Dierenwelzijn
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Kandidaat-burgemeester Chris Selleslagh

GRIMBERGEN

Op pagina 4 brengen we
verslag uit over onze nationale 
nieuwjaarsreceptie, op pagina 
5 vertellen we meer over de 
recente belastingverlaging
en de nieuwe erfenisregeling.
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Woord van 
de voorzitter
Na de verkiezingen van oktober zal de 
nieuwe bestuurscoalitie moeten werken 
volgens het nieuwe Vlaams decreet. Zo 
wordt het OCMW verder geïntegreerd in 
de gemeente en wordt het bestuur ver-
eenvoudigd. Belangrijk voor de dienst-
verlening naar de burger, is dat er een 
nieuwe aansturing voor het personeel 
komt in de figuur van een (gemeenschap-
pelijk) algemeen directeur. Deze vervangt 
de huidige gemeentesecretaris én de 
OCMW-secretaris. Op dezelfde wijze 
komt er ook een financieel directeur.

De gemeenteraad moet voor 1 augustus 
deze belangrijke keuze voor de toekomst 
maken. Aangezien voor Open Vld de 
verbetering van de dienstverlening naar 
de inwoners een belangrijk actiepunt is, 
begrijpt u de strategische rol van deze 
nieuwe functie. Een van de eerste domei-
nen waar het absoluut beter moet, is de 
communicatie met de inwoners, bv. bij 
werkzaamheden. Dit werkt momenteel 
absoluut niet.

Stilaan begint onze Open Vld-ploeg de 
verkiezingen van oktober concreet voor 
te bereiden. Ik ben zeer blij met onze ge-
dreven ploeg die van Grimbergen een be-
tere plaats wil maken om te wonen en te 
leven. Het Grimbergen van morgen heeft 
nood aan nieuwe ideeën. Wij kiezen voor 
een project dat vertrekt vanuit drie prin-
cipes: vrijheid, veiligheid en vooruitgang. 
En dat voor iedereen. Het is aan ons, li-
beralen, om de bakens in Grimbergen te 
verzetten.

Voorzitter
Patrick
Vanbinst

Schepen van Sport en Toerisme Tom Gaudaen

In april vorig jaar verhuisde de toeristische dienst 
naar de voormalige streekproductenwinkel. Deze 
nieuwe ruimte combineert de functie van toeris-
tisch infopunt met die van gemeentewinkel, waar 
je o.a. huisvuilzakken kan kopen. De locatie werd 
vernieuwd en toegankelijker gemaakt voor rol-
stoelgebruikers of voor mensen die slecht te been 
zijn. De verhuis was zeer succesvol: op jaarbasis 
kwamen er ruim 300 extra bezoekers langs. 

Dit jaar wordt het hoogtepunt van ons toeris-

mebeleid, met de realisatie van enkele projecten 
waaraan de voorbije jaren hard gewerkt werd. 
We nemen deel aan de “maand van het bier” 
met onder meer biertastings in de abdij. In juni 
wordt een nieuwe fietsroute ter ere van korporaal 
Trésignies voorgesteld. Ook volgt er een promo-
filmpje dat de belangrijkste toeristische trek-
pleisters van onze “Parel van Brabant” bundelt. 
Tenslotte lanceren we in de tweede helft van het 
jaar een nieuw digitaal wandelnetwerk. Meer 
info in één van onze volgende burgerkranten!

De laatste tijd merken we dat het door allerlei 
ingrepen (wegversmalling, blokken,...) steeds 
maar moeilijker wordt voor landbouwers om met 
hun voertuigen de akkers te bereiken. Veront-
rustender is dat er nu ook regelrecht landbouw-
grond ontnomen wordt. Zo moeten gronden in 
“open ruimte” die in de praktijk door landbou-
wers bewerkt worden, ontruimd worden. We 
maken er een actiepunt van om de beschikbare 
landbouwgronden te behouden. Open Vld wil 
via de Landbouwraad een impuls geven aan de 
jongere generatie landbouwers, zij verdienen al 
onze steun!

Landbouw onder vuur

Toerisme in 
opmars!

Bestuurslid Tom Mensalt



Eind maart 2018 zijn de werken op de Brusselse-
steenweg afgerond. Op de planning staan nog het 
realiseren van de grond- en toplaag voor de aan-
leg van de fietsweg en het realiseren van de top-
laag in asfalt midden maart. Na oplevering van 
de werken kan de gemeente aansluitend starten 
met de aanpassingen van de nutsvoorzieningen 
in de Lagesteenweg, de Beiaardlaan, de Bakker-
straat en de Abdijstraat.

Zowel Eandis, Infrax, De Watergroep en Proxi-
mus moeten de nodige werken uitvoeren. Voor 
deze werken kunnen starten, moeten de aanwe-
zige bomen in de Beiaardlaan gerooid worden. 
Alvorens de overkoppelingen naar de woningen 
te realiseren, zullen de nutsmaatschappijen ook 
in de Wolvertemsesteenweg de aanpassingen en 
verplaatsingen van de nutsleidingen star-
ten. Deze werken moeten volgens Afde-
ling Wegen en Verkeer (AWV) uitge-
voerd zijn tegen 18 september. Daarna  
kunnen de overkoppelingen in de 
Beiaardlaan gerealiseerd worden.

Gedurende de werken zal de Wolver-
temsesteenweg zeker langs één zijde 
voor alle wegverkeer kunnen gebruikt 
worden. De aanvang van de eigenlijke 
rioleringswerken in de Wolvertemsesteenweg 
tussen de Beigemsesteenweg en de Abdijstraat 
hebben tot nog toe geen aanvangsbevel gekregen 
bij AWV. Samen met de handelaars en AWV gaat 
de gemeente bijkomende parkeerplaatsen aan-
bieden voor de klanten van de handelaars in de 
stationsbuurt.

De bedoeling is dat er – zoals dit 
ook voor de N202 het geval was – 

regelmatig overleg is met de verschil-
lende actoren, en dit in het bijzonder voor 

de verkeersafwikkelingen in de omgeving van 
de werken. Ondertussen heeft de gemeente ook 
de opdracht gegeven om een omgevingsvergun-

ning te bekomen voor de straten in de omgeving 
van de Beiaardlaan. Dit subsidiedossier van de 
Vlaamse Milieu Maatschappij zal dan een voor-
lopig sluitstuk zijn voor de rioleringswerken in 
het centrum van Grimbergen.

Overleg over de werken

Voor de volgende fase van de werken is er onder impuls 
van de gemeente over de verkeersafwikkeling een grondig 
overleg gebeurd tussen de betrokken handelaars, Vlaamse 
overheid en gemeente. Er werd een consensus bereikt.

Rodepoort Strombeek
Na het stopzetten van het voetbal op de site 
“Rodepoort”, kwam er in het centrum van Strom-
beek een groot stuk woongebied vrij. Momen-
teel worden deze gronden gebruikt door het CC 
voor het integratieproject “GRNS Rode Poort”. 
Buurtbewoners klaagden echter over geurhin-
der (bij vuuraanmaak) en nachtlawaai. Vandaag 
is het een verzamelplaats voor hondenpoep en 
ongedierte.

Voor Open Vld Grimbergen moeten deze gron-
den beter benut worden. Er zijn immers heel 
wat uitdagingen om van Strombeek een mooi-
ere en betere gemeente te maken. Aangezien 
de gronden eigendom zijn van het OCMW, zou 
dit woongebied kunnen ontwikkeld worden voor 

een gepast woonzorgcentrum voor Strombeek-
se senioren. Ook zou er een geschikte woonge-
legenheid voor alleenstaanden en jonge gezin-
nen kunnen komen.

Strombeek heeft daarnaast ook nood aan een 
eigen politiepost. Gezien de veiligheidsuitdagin-
gen, moet ook de politiecapaciteit meegroeien 
en aangepast zijn aan de groeiende Strombeek-
se bevolking. Grimbergen kende een groei naar 
37.600 geregistreerde inwoners. Na de verkie-
zingen dienen de verschillende actoren samen 
te komen en deze locatie te herwaarderen tot 
ieders tevredenheid. Wij zijn vragende partij! 

Gemeenteraadsleden Christian Donneux 
en Louis De Smedt
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In samenspraak 
met de middenstand 

bereikten we een 
afsprakennota over 

de verkeers-
afwikkeling Schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh en gemeenteraadslid 

William De Boeck
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“Het gaat goed met ons land.” Zo vatte Open Vld 
voorzitter Gwendolyn Rutten haar nieuwjaars-
toespraak aan. Op de eerste rij knikte premier 
Charles Michel instemmend. Hij was samen met 
2200 andere aanwezigen – een recordopkomst 
– afgezakt naar de Square op de Kunstberg om 
er te toasten op het nieuwe jaar. Een receptie die 
werd gekruid met een nieuwjaarsspeech vol goed 
nieuws, optimisme, en enkele duidelijke bood-
schappen.

“De economie bruist en draait op volle toeren”, 
zei Rutten. “Er zijn honderdzeventigduizend jobs 
bijgekomen. En het gaat goed met de mensen in 
ons land. Er zijn nog nooit zoveel mensen aan de 
slag geweest. Steeds meer mensen hebben goes-
ting om een eigen zaak te beginnen, durven op-
nieuw zelfstandige te worden. De motor draait. 

Jullie inkomsten gaan omhoog en de belastingen 
die gaan omlaag. Het is ons gelukt… Volgend jaar 
meer dan 100 euro extra per maand. Wij hebben 
het beloofd en we hebben woord gehouden. We 
maken van België een fantastische plek om te 
leven. Een plek waar wij en onze kinderen kun-
nen uitkijken naar de toekomst. Het land heeft 
opnieuw goesting gekregen. Daar mogen we fier 
op zijn! ”

Ook aanwezig in Brussel: May Mudawi. Haar 
verhaal verscheen recent in de krant. “May is 
het meisje dat als jobstudent in Zottegem alleen 
mocht afwassen”, vertelde voorzitter Rutten haar 
verhaal. “Alleen afwassen, achterin. Achterin, 
omdat ze zwart is en uit het zicht van de klan-
ten moest blijven. Dat kan toch niet? Elk zo een 
verhaal is er een te veel. Geef mensen kansen, 

echte kansen, en ze zullen ze grijpen. Stap af van 
vooroordelen. Gebruik elk talent. Onze econo-
mie heeft het nodig. En, belangrijker nog, onze 
samenleving heeft het nodig.”

Later op de avond kwam ook de nieuwe Miss Bel-
gië langs op de nieuwjaarsreceptie. Ook zij kwam 
ter sprake in de speech van Rutten. “Je kan zijn 
wie je wil, je kan alles zijn. Apart of tegelijk. Pi-
loot in opleiding, uit Borgerhout, van Aziatische 
afkomst, en 100 procent van ons. Proficiat Ange-
line, Miss België 2018!”

De ambitie van Open Vld werd nog eens duidelijk 
gesteld door de voorzitter. “In de wind gaan staan 
en dingen veranderen, dingen verbeteren voor 
mensen die we graag zien. Verantwoordelijkheid 
nemen. Hervormen. Dat is ons DNA. Wij zijn li-
beralen, vrij om te denken en te doen. Goesting 
en empathie, sociaal en ondernemend. Jij en ik. 
Wij zetten de toon. Man, vrouw, homo, hetero, 
Batman of Superwoman. Blank, zwart of koffie 
verkeerd. Gelovig, ongelovig, bijgelovig. Kunste-
naar, ondernemer, student, sporter of supporter. 
Je kan zijn wie je wil, je kan alles zijn. Apart of 
tegelijk. Dat vrienden, dat is vrijheid.”

‘Het land heeft opnieuw 
goesting gekregen’
Op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld in Brussel kwamen 
een aantal opvallende gasten opdagen, waaronder de kers-
verse Miss België Angeline Flor Pua. Angeline had diezelfde 
dag nog heel wat kritiek gekregen op sociale media omwille 
van haar afkomst. De boodschap van voorzitter Gwendolyn 
Rutten was helder en duidelijk: ‘Geef mensen kansen en ze 
zullen ze grijpen.’
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Vennootschaps- en personenbelasting dalen
De liberalen duwen opnieuw een verla-
ging van de vennootschapsbelasting door. 
De eerste verlaging dateert van 2002 on-
der Open Vld-premier Guy Verhofstadt. 
Toen ging het gewoon tarief van 40,17% 
naar 33,99%. Vanaf januari daalt het basis-
tarief in de vennootschapsbelasting verder 
naar 29%. In 2020 daalt dit verder naar 25%. 
Voor KMO’s wordt dat vanaf januari zelfs 
20% op de eerste 100.000 euro winst.
 
INZETTEN OP GROEI
Bovendien wordt de crisisbijdrage die bo-

venop het basistarief moet betaald worden, 
verlaagd naar 2% in plaats van de huidige 
3% en wordt deze vanaf 2020 volledig af-
geschaft. “Met deze verlaging van de ven-
nootschapsbelasting willen we de Belgische 
economie stimuleren en de competitiviteit 
versterken. We geven mensen manieren om 
extra netto te verdienen én bedrijven betalen 
lagere lasten. Zo zetten we  volop in op de 
economische vooruitgang en groei!”, stelt 
Gwendolyn Rutten tevreden.
 

TAXSHIFT
Vanaf deze maand verlagen we ook op-
nieuw de personenbelasting in het ka-
der van de taxshift. Hierdoor zullen de 
nettolonen anderhalf tot drie procent stijgen. 
Concreet krijgen mensen ongeveer €45 ex-
tra netto per maand. In 2019 volgt nog een 
derde verlaging. In totaal zullen door de 
taxshift de nettolonen stijgen met €74 (hoog 
loon) tot €146 (laag loon) per maand! Belas-
tingen verlagen, dat blijft voor ons een van 
de voornaamste doelstellingen tijdens deze 
regeerperiode.

Wie erft van zijn of haar ouders kan ervoor kiezen om de erfe-
nis te verwerpen, zodat die rechtstreeks naar de kleinkinde-
ren gaat. In het verleden moesten de kleinkinderen dan altijd 
minstens evenveel successierechten betalen als hun ouders 
hadden moeten betalen. Vlaams minister van Financiën Bart 
Tommelein zorgt ervoor dat dit in de toekomst niet langer het 
geval is. Als er meer kleinkinderen zijn dan kinderen, wordt 
de erfenis door meer personen gedeeld en vallen zij al snel in 
een lagere belastingschaal. Zo wordt de erfenissprong in de 
praktijk interessanter. 

Bart Tommelein vindt dit niet meer dan logisch: ‘Onze maat-
schappij verandert. We worden steeds ouder en erven dus ook 
steeds later. Het spreekt voor zich dat een 30-jarige het finan-
ciële duwtje in de rug vaak beter kan gebruiken dan iemand 
van 55. Tot voor kort was het zo dat de erfenissprong geen 
impact mocht hebben op de Vlaamse schatkist. We willen de 
erfenissprong echter net aanmoedigen, dus zorgen we voor 
budgettaire ruimte en passen we deze maatregel aan. Onze 
kleinkinderen zullen vanaf nu het correcte bedrag aan succes-
sierechten betalen. Daardoor kan onze jongere generatie haar 
droom van een eigen woning of zaak gemakkelijker waarma-
ken.’ 

Bart Tommelein neemt drempels 
voor erfenissprong weg

Kleinkinderen die rechtstreeks van 
hun grootouders erven, zullen in 
de toekomst niet langer minstens 
evenveel successierechten moe-
ten betalen als hun ouders. Vlaams 
minister van Financiën Bart Tom-
melein zorgt ervoor dat die drempel 
verdwijnt en maakt zo de erfenis-
sprong interessanter. 

Voorbeeld: 
Er valt een geldsom van €240.000 te vererven

TOTAAL: 
€15.600

TOTAAL: 
€7.200

Kind 1

3% op eerste €50.000 = €1.500
9% op resterende €70.000 = €6.300

€7.800

Kind 2

3% op eerste €50.000 = €1.500
9% op resterende €70.000 = €6.300

€7.800

SAMEN: €15.600

Elk kleinkind betaalt

3% op €40.000 = €1.200 

+ het deel dat niet via de 
kinderen kon worden geïnd:

€8.400/6 = €1.400

€2.600

Elk kleinkind betaalt 

3% op €40.000 = €1.200

De kinderen verwerpen de erfenis en deze gaat naar  
de 6 kleinkinderen, elk kleinkind krijgt €40.000

VROEGER NU
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Open Vld kiest bewust voor 
milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Kristof Windels
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be (coördinatie & 
eindredactie)
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Jo De Ro, Hoogveld 11, 1800 Vilvoorde

Groener rijden 
in Grimbergen
De Vlaming kan met recht en rede een 
mobiliteit-luxepaardje genoemd worden. 
De flexibiliteit die een eigen wagen ons 
biedt, is voor velen van ons nog steeds 
onklopbaar. Daar zal op korte termijn niet 
veel verandering in komen. Welke kracht-
bron we voor onze verplaatsingen zullen 
gebruiken, dat zal de komende jaren wél 
ingrijpend veranderen. Tientallen miljar-
den worden er jaarlijks in de elektrische 
wagens geïnvesteerd, wereldwijd.

Hoe zit het eigenlijk met de oplaadmo-
gelijkheden in Grimbergen? Grimbergen 
beschikt vandaag over zeven laadpunten, 
waarvan twee privé- en vijf publieke ini-
tiatieven. Daarvan liggen er vier in Grim-
bergen, en telkens één in Humbeek, Bei-
gem en Strombeek-Bever. Grimbergen 
presteert gemiddeld ten opzichte van 
haar buurgemeenten wat aantal inwoners 
per laadpunt betreft: Grimbergen (5290 
inwoners/laadpunt, zeven laadpunten), 
Kapelle-op-den-Bos (9382, 1), Londer-
zeel (3677, 5), Meise (6308, 3), Merchtem 
(4025, 4), Vilvoorde (3637, 12), Wemmel 
(16130, 1) Zemst (5810, 4). 

De situatie is dus zeker niet slecht, maar 
het kan beter! In Strombeek-Bever mo-
gen er wat ons betreft zeker nog enkele 
laadpunten voorzien worden, bv. op het 
Sint-Amandsplein dat binnenkort wordt 
heraangelegd, of op de nieuwe parking 
aan sporthal Vertommen. Keep up the 
good work en binnenkort ademen we met 
z’n allen weer wat schonere lucht in. Niet 
alleen de groenen, ook de liberalen zitten 
in met het milieu! 

 OCMW-raadsleden Tom Mensalt en Ann Selleslagh

Streng maar rechtvaardig is ons motto. Kansen 
geven maar ook inspanningen vragen. Goede zorg 
en vriendelijk personeel aan een betaalbare prijs. 
Enkel toegankelijk voor Grimbergenaars die er 
dan ook erg gelukkig zijn. De wachtlijst liegt er 
niet om. De investering in Ter Biest loont dus. Ze-
ker als je weet dat er 72 Grimbergse bejaarden in 
andere rusthuizen hun factuur niet kunnen beta-
len en het OCMW verplicht moet helpen.

Wij waren nooit voorstander van de subsidiere-

geling aan private diensten, waarbij het OCMW 
eigenlijk gewoon geld gaf aan organisaties zon-
der dat dit een bewezen meerwaarde had voor 
de Grimbergenaar. Dit werd dan ook in 2017 af-
geschaft. Ter Biest moet voor ons een gevestigde 
waarde blijven. Sommige van onze klassieke 
diensten zoals maaltijden aan huis en huishoud-
hulp zijn aan grondige evaluatie toe, zodat we 
niet duurder doen wat de privé ook kan. Een spe-
cifieke functie die de domiciliefraude binnen de 
gemeente opspoort lijkt ons niet overbodig!

In januari 2017 verkeerden de fans van 
KFC Humbeek in onzekerheid: de club, 
opgericht in 1907 met stamnummer 39, 
ging fusioneren met FC Borght. On-
dertussen doet de fusieclub het echter 
super, ook de ambiance op en rond het 
veld zit in stijgende lijn. Qua infrastruc-
tuur worden de oude kleedkamers af-
gebroken en vervangen door nieuwe 
opslagcontainers. We zijn blij dat in de 
nieuwe fusieclub K Borght-Humbeek 
FC de jeugdwerking sterk uitgebreid 
werd, van vijf naar negentien jeugd-
ploegen. Hiervoor wordt ook het vierde 
terrein opnieuw uitgerust.

Stamnummer 39

OCMW in actie

Bestuurslid en Humbeekenaar 
Chris Govaers



Omzetting woon-
uitbreidingsgebied
Open Vld steunt de vele eigenaars en families die 
bezwaar indienden tegen de definitieve omzetting 
van sommige woonuitbreidingsgebieden (WUG) 
in Beigem en Humbeek naar open ruimte. Open 
Vld Grimbergen stemde op de gemeenteraad van 
31 augustus 2017 samen met N-VA als enige te-
gen de voorlopige vastlegging van het RUP Her-
bestemming, en dit om verschillende redenen.

Enerzijds uit respect voor de rechtszekerheid van 
de vele eigenaars en het privé-bezit, maar ook 
omdat de huidige WUG’s al open ruimte zijn. In 
het nieuwe plan dienen ook de landbouwactivitei-
ten in de open ruimte beëindigd te worden. Er is 
ook geen hoogdringendheid om nu te beslissen: 
het Vlaamse Gewest vervangt momenteel immers 
het oude voorbijgestreefde Gewestplan door 

een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Pas 
dan zou de gemeente de oude plannen moeten 
actualiseren.

We zijn tegen de discriminatoire behandeling 
tussen verschillende eigenaars, waardoor men 
bepaalde eigendommen wel reserveert voor ont-
wikkeling en andere eigendommen omvormt naar 
openruimtegebied. De gemeente voert in deze 
een beleid tegen zijn inwoners en hun gronden. 
Bovendien wordt de gemeente (en dus de belas-
tingbetaler) opgezadeld met een enorme plan-
schade. Open Vld Grimbergen blijft de belangen 
van de burgers verdedigen, hopelijk vinden we 
medestanders met het oog op de verdere proce-
dure.

Spaghetti
Slash

Vrijdag 9 maart 2018
Vanaf 18u00

Locatie: JOC (Jeugdhuis Ra�ki) - Oyenbrugstraat 47 - 1850 Grimbergen 
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Gemeenteraadslid William De Boeck en bestuurslid Gilbert Goossens

Brigitte 
Janssens
Bestuurslid
Voorzitster 
Heemschut vzw

Chris Govaers
Bestuurslid

Gilbert 
Goossens
Bestuurslid

Monique 
Dossoine
Bestuurslid

Monique 
Festraets
Penningmeester

Dieter 
Goovaerts
Bestuurslid

Annik De 
Schouwer
Bestuurslid

ONZE MENSEN

Magda 
Scheerlinck
Bestuurslid

Alfons 
Pletschet
Bestuurslid

Dirk Moens
Bestuurslid

Laurent 
Panneels
Bestuurslid



Brigitte Janssens is pas in december aangesteld als 
nieuwe voorzitter van de vzw Heemschut en zij nam 
onmiddellijk een aantal initiatieven om de werking te 
dynamiseren. In de vzw Heemschut zit niet alleen ons 
Museum voor Oudere Technieken (MOT) maar ook het 
Prinsenkasteel, de Liermolen en de Tommenmolen. 
Momenteel onderzoeken we de investeringen in nieuwe 
gebouwen.

Met Open Vld willen we onze schouders zetten onder 
een nieuw plan om onze activa te herwaarderen en 
nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor onze inwoners. 
We willen de activa van Heemschut tevens meer inscha-
kelen in ons toeristisch beleid. De gemeente moet vol-
gens ons meer investeren in en rond onze molens. “Ik 
volg de problemen van de molens van dichtbij op”, stelt 
Brigitte. Zo waren er al problemen met de verwarming, 
een horeca-vetput, de overstromingsproblematiek,... 
“Communicatie is ook hier zeer belangrijk. De laatste 
jaren werd alles wat teveel op zijn beloop gelaten.”

Op zaterdag 3 maart e.k. ontvangen wij minister van 
Cultuur Sven Gatz om onze visie en veranderingen voor 
het MOT te bespreken. Door het nieuwe decreet ver-

huist het ondersteunend beleid immers van de provin-
cie naar het Vlaamse niveau. Daarom is het belangrijk 
de stem van Grimbergen rechtstreeks te kunnen ver-
tolken bij de minister. Hoe meer van de nieuwe initi-
atieven we kunnen laten subsidiëren door de Vlaamse 
overheid, hoe beter voor de Grimbergse belastingbeta-
ler. “De briefing voor minister Gatz ligt klaar”, aldus nog 
Heemschut-voorzitter Brigitte Janssens.

Dierenwelzijn is belangrijk

Toekomstplannen 
voor Heemschut

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Patrick Vanbinst
Beigemsesteenweg 272
1852 Grimbergen
patrick_vanbinst@hotmail.com

Ja, Open Vld 

geeft me 

goesting in 

de toekomst!

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een samenleving 
die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je positief ingesteld? 
Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
> Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
> Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

Als dierenarts ligt Dierenwelzijn mij nauw aan 
het hart. Onze milieudienst werkt sinds jaren aan 
de zwerfkattenproblematiek: een project waarbij 
zwerfkatten gevangen worden en, na sterilisatie of 
castratie, opnieuw teruggeplaatst zo blijft de popu-
latie grotendeels onder controle. Grimbergen is op 
dit vlak een uitzondering! Ook het verplicht steri-
liseren of castreren en chippen van huiskatten, zal 
deze overbevolking op termijn hopelijk kunnen be-
perken. Gevallen van ondervoeding, slechte huis-
vesting of verwaarlozing van dieren zijn gelukkig 
eerder sporadisch in onze gemeente, maar worden 
natuurlijk onmiddellijk gemeld aan de bevoegde 
instanties.
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