
De lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zal ge-
trokken worden door uittredend eerste schepen 
Chris Selleslagh op de eerste en Brigitte Janssens, 
voorzitter Heemschut, op de tweede plaats. De lijst 
zal ook geduwd worden door een duo: op plaats 
32 Tom Mensalt, uittredend OCMW-raadslid en op 

plaats 33 Michel Verschueren, alias Mister Michel. 
De ambitie van dit team is duidelijk: met een zo goed 
mogelijke score Chris Selleslagh in stelling te brengen 
voor het burgemeesterschap.
Open Vld stelde haar programma “Toekomstplan 
voor Grimbergen 2019-2024” op vanuit drie kern-

begrippen: vrijheid, veiligheid en vooruitgang. Het 
programma voorziet niet alleen uitgebreide investe-
ringen, maar ook een ommekeer in de gemeentelijke 
werking en communicatie. Chris Selleslagh: ”Als we 
daartoe het vertrouwen krijgen van de mensen in 
Grimbergen, dan gaan we met onze ploeg en op ba-
sis van dit programma, een sterke coalitie op de been 
brengen. Als we ons allemaal samen inzetten als één 
ploeg, dan kunnen we een aantal zetels winnen en 
gaat dit lukken.” 
We starten in deze editie van uw Lokale Burgerkrant 
alvast met de presentatie van een aantal nieuwe kan-
didaten.

Lijstduwers en trekkers
Open Vld Grimbergen is klaar met de kandidatenlijst voor 
de verkiezingen. We zijn er wonderwel in geslaagd om een 
evenwicht te vinden tussen onze deelgemeenten, leeftijden, 
mannen en vrouwen, ervaring en nieuwelingen.

v.l.n.r. lijsttrekkers- en duwers: Chris Selleslagh, Michel Verschueren, Brigitte Janssens en Tom Mensalt
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Voor de 
allereerste keer
“Voor de allereerste keer in mijn leven ga ik 
voor Open Vld stemmen”, vertrouwde mij een 
Grimbergenaar die ik onlangs tegenkwam toe. 
“Maar enkel voor de gemeente, op de provin-
cie blijf ik CD&V stemmen, wat ik al heel mijn 
leven doe.” “Dank u, dat is vriendelijk van u”, 
antwoordde ik. “Ja, het is totaal onbegrijpelijk 
wat mijn partij er tegenwoordig allemaal van 
maakt. Onwaarschijnlijk.”

De man vertelde me dat hij al een hele tijd de 
verschillende partijen en kopstukken op de 
voet volgt en tot de conclusie was gekomen 
dat Open Vld het best bezig was. Hij gaat voor 
één bepaalde persoon op de Open Vld-lijst 
stemmen omdat hij vindt dat die het dichtst bij 
zijn opinie aanleunt.

Zoals deze man spreken meer en meer men-
sen ons spontaan aan: het is volgens velen 
meer dan tijd dat er een ander beleid komt in 
Grimbergen. Het bestaande beleid is uitge-
leefd en onze gemeente draait vierkant. De 
communicatie naar de mensen is ondermaats 
en de staat van het patrimonium is bescha-
mend voor één van de rijkste gemeentes van 
de provincie.

De parel van Brabant is dof geworden, en wij 
vragen uw steun om hem terug te laten blin-
ken. We beseffen dat er veel werk aan de win-
kel is, maar we hebben het programma, de 
kennis en de mensen met de juiste ervaring en 
zin om te slagen. Wij zijn klaar voor. En u, als ik 
zo vrij mag zijn? Heeft u al bepaald voor wie u 
gaat stemmen? Voor de eerste keer in uw leven 
voor Open Vld stemmen? Gewoon doen.

Patrick Vanbinst, 
Voorzitter Open Vld 
Grimbergen

Gemeenteraadsleden Christian Donneux en Louis De Smedt

Sinds enkele jaren geleden de 24u permanentie 
voor de politie in Grimbergen werd ingericht, pleit 
Open Vld om opnieuw een politiesteunpunt te heb-
ben in Strombeek-Bever. Door de verstedelijking en 
de bijhorende veiligheidsproblematiek, is een poli-
tiesteunpunt in Strombeek-Bever zelf een absolute 
noodzaak. Vooral oudere inwoners spreken ons aan 
omtrent de vrees om zich in de vroege avond naar 
buiten te verplaatsen.

Dit is voor ons onaanvaardbaar. Meer blauw op straat, 

domiciliecontrole, politie sneller ter plaatse en een 
lokaal gebaseerde wijkwerking zijn nodig om het vei-
ligheidsgevoel te versterken en snel te interveniëren 
bij overlast op straat of openbare gelegenheden. 

Gezien de gemeente momenteel investeert in een 
nieuw administratief gebouw voor o.a. het OCMW, 
lijkt het ons duidelijk dat hier plaats kan zijn voor de 
politiepost Strombeek. Indien we aan de volgende 
coalitie kunnen deelnemen, zal dit voor Open Vld 
Grimbergen een absolute eis zijn.

Reeds verschillende jaren gaat het bergaf met 
het onderhoud van ons gemeentelijk patrimo-
nium. Denk maar aan de slechte staat van fiets- 
en voetpaden, bv. de Beigemsesteenweg. Het 
onderhoud, of beter: het gebrek aan onder-
houd van de vele grasperken, kerkhoven, etc. is 
ronduit triest. Groene perkjes zijn mooi, maar 
moeten regelmatig en grondig onderhouden 
worden. Kortom, onze Parel van Brabant is vuil. 
Daarom is een nette en propere gemeente een 
absolute eis van Open Vld, en dit vanaf dag één 
van de nieuwe coalitie.

Vuile gemeente

Politiepost 
Strombeek-Bever



Gunter is de zevende generatie van de bekende fa-
milie Stradman in Grimbergen. Dat zit zo: in 1813 trad 
Franz Stradtmann (nu Stradman geschreven) die 
afkomstig was uit Hoppecke (Duitsland) in militaire 
dienst als huursoldaat en kwam zo onder bevel van 
de hertog van Wellington, die ook bevel voerde over 
troepen uit Hannover en Brunswijk.

Voor de Slag van Waterloo die plaatsvond in juni 1815, 
werd Franz Stradtman in Grimbergen gekazerneerd 
en leerde er een Grimbergse schone kennen. Hij be-
loofde haar, mocht hij de slag overleven, dat hij zou 
terugkeren om met haar te trouwen. Aan de Slag van 
Waterloo, de grootste veldslag van de 19 eeuw, na-
men zo’n 200.000 soldaten deel en een kwart stierf 
of raakte gewond. Stradtmann was chevalier, hij be-
reed een paard dat één van de zware kanonnen trok 
tijdens de slag tegen Napoleons leger.

Na de Slag hield Franz woord en keerde naar Grim-
bergen terug om zijn geliefde te huwen. Het is uit deze 
rechtstreekse lijn dat Gunter als zevende generatie 
afstamt, dus we mogen wel terecht spreken van een 
echte stamboom Grimbergse familie. Bij de nazaten 
van de hertog van Wellington werd recentelijk de elfde 
generatie geboren, de Stradmans moeten dus duide-
lijk een versnelling hoger schakelen. Gunter?

Na de overwinning op Napoleon reikte de hertog van 
Wellington medailles uit aan verdienstelijke solda-
ten, en ook Franz Stradtmann viel deze eer te beurt. 
Speciaal is dat deze van Franz gepersonaliseerd is, 
zijn naam is gegraveerd in de zijkant van de medaille. 
Allicht heeft dit nog een speciale betekenis. Wat 
weinig mensen weten is dat deze medaille sindsdien 
steeds in de familie gebleven is en van zoon op zoon 

overgedragen wordt. Een traditie om te respecteren. 
Zo begrijpen we de inzet van Gunter voor Grimber-
gen al heel wat beter, een rasechte Grimbergenaar in 
hart en nieren.

Gunter, kandidaat omdat...

“Ik hou van het dorpse karakter van Grimbergen,” aldus Gunter Stradman, “net 
zoals Beigem of Humbeek. Ik wil een goed en eenvoudig aanspreekpunt zijn 
voor de man in de straat om sneller tot oplossingen te komen voor inwoners.”

Omheining gevraagd
Na het beëindigen van de nodige rioleringswer-
ken en de aanleg van een bufferbekken, gelegen 
aan de Parklaan, stelt men vast dat de ontwerper 
geen omheining rond dit bufferbekken voorzien 
heeft. Aangezien het pad, palend aan het bekken, 
meestal gebruikt wordt door kinderen om zich 
naar de aanpalende sportterreinen te begeven, 
zijn vele ouders en buurtbewoners bezorgd over 
de veiligheid op deze plaats.
De locatie en huidige toestand nodigt natuurlijk 
nieuwsgierige kinderen uit om dit twee meter 
diepe bekken met tamelijk steile oevers en een 
beperkte hoeveelheid water te willen ontdekken. 
Spelende kinderen staan onvoldoende stil bij de 

risico’s die hieraan verbonden zijn.
Daarom vragen wij, uit veiligheid, om op korte 
termijn minstens een voorlopige afsluiting te 
plaatsen rond dit bekken. Daarnaast wensen wij 
een studie over hoe men deze locatie qua om-
geving naar de toekomst toe gaat inkleuren wat 
betreft de veiligheid en netheid.
De rioleringswerken losten de overstromings-
problematiek op, wat een belangrijke stap voor-
uit voor Beigem was. Laat ons, na deze werken, 
nu afronden met een nette en veilige omgeving 
voor één van de deelgemeenten die het landelijk 
karakter in de Parel van Brabant moet waarma-
ken.
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Kandidaat Gilbert Goossens

Kandidaat Gunter Stradman
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Ziekenhuisnetwerken: groen licht voor hervorming!
In de hervorming van de ziekenhuissector die 
minister van Volksgezondheid Maggie De Block 
doorvoert, zijn recent twee cruciale stappen 
gezet: de ministerraad gaf groen licht voor het 
wettelijk kader voor de ziekenhuisnetwerken en 
voor een nieuwe financieringsvorm voor laagva-
riabele zorg.
“Om de ziekenhuissector aan te passen aan de 
noden van de patiënt én financieel gezond te hou-
den, is een grondige hervorming noodzakelijk. En 
die zijn we ook aan het realiseren!”, benadrukt 

Maggie De Block. “Via de ziekenhuisnetwerken 
zorgen we ervoor dat ziekenhuizen nog veel 
meer en nauwer met elkaar zullen samenwerken, 
om op die manier de zorg voor de patiënt te ver-
beteren. En met de gestandaardiseerde financie-
ring voor laagvariabele ingrepen, zorgen we voor 
financiële duidelijkheid en transparantie.”
Minister De Block opteerde voor een consensus-
model tussen artsen en beheerders. Dit betekent 
dat elke beslissing die een impact heeft op de 
medische organisatie in onderling overleg wordt 

genomen. Elk ziekenhuis dat deel uitmaakt van 
een netwerk zal ook vertegenwoordigd zijn in de 
beheersorganen van het netwerk. Dit beheers-
orgaan moet bestaan uit een voldoende aantal 
leden met deskundigheid op gezondheidsgebied 
en ook ten minste één onafhankelijke directeur.
De ministerraad keurde de twee wetsontwerpen 
op 30 maart goed in eerste lezing. Ze gaan nu 
naar de Raad van State voor advies.

Lokaal kopen heeft heel wat voor-
delen volgens Cortois en Claus: “Ener-
zijds de praktische kant voor de klant, zo 
kan je bijvoorbeeld steeds passen wat je wil kopen, 
hoef je dus niets terug te sturen en bespaar je jezelf 
heel wat gedoe. Anderzijds helpt het om onderne-
mers te motiveren om in onze stad te investeren en 
hen te doen overwegen om één van de lege panden 
opnieuw in te vullen met een winkel. Daarenboven is 
lokaal winkelen milieuvriendelijk, zorg je voor minder 
bestelwagentjes op onze wegen en dus minder file, 
versterk je het sociale weefsel van de stad en steun je 
de handelaars die steeds zijn blijven geloven in onze 
winkelstraat.”

“We horen tegenwoordig heel veel 
mensen klagen over onze winkelstraat 

en vooral de leegstand is een doorn in het 
oog. Ook van de lokale politici. Wanneer je echter 
door de stad wandelt op de ochtend dat er papier op-
gehaald wordt, dan zie je ontzettend veel dozen van 
online winkels aan de deuren staan. We zijn dus al-
lemaal een beetje mee verantwoordelijk voor de 
situatie…”

Didier en Johan willen met deze actie benadruk-
ken dat er zeker en vast nog een mooie toekomst is 
voor het Vilvoordse handelscentrum. We hebben 
een mooie nieuwe Leuvensestraat, een hypermo-

derne parking pal in het hart van onze stad en voor 
de zomer opnieuw één van de mooiste markten van 
het land. De omstandigheden zijn dus optimaal voor 
een snelle heropleving, zeker indien we met z’n allen 
ons steentje bijdragen. De lokale handelaars appre-
cieerden de actie van Didier en Johan. De partijloze 
affiches van Tournee 1800 werden veelvuldig opge-
hangen in de Vilvoordse winkels en zo werd de bood-
schap nog verder verspreid. Didier en Johan broeden 
nog op een vervolg van de campagne waarbij de han-
delaars nog meer in beeld worden gebracht!

Campagne Koop Lokaal
Open Vld-fractieleider Didier 
Cortois en gemeenteraadslid 
Johan Claus lanceerden in 
Vilvoorde ‘Tournee 1800’. De 
centrale boodschap is “Koop 
lokaal in plaats van online”. 
Didier en Johan hopen om 
zoveel mogelijk Vilvoorde-
naars te overtuigen om meer 
handelswaren te kopen bij 
lokale handelaars.
 

De lokale 
handelaars 

apprecieerden de 
actie van Didier

 en Johan.
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Fietssnelweg 
Asse-Brussel
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de 
fietssnelweg langs de spoorlijn tussen Asse en 
Brussel. De fietssnelweg F212 volgt 8,2 kilome-
ter lang de spoorlijn. De gemeente is bouwheer 
en kan rekenen op een forse provinciale subsi-
die hiervoor.

Gemeenten kunnen voortaan een hogere sub-
sidie krijgen voor de aanleg of herinrichting 
van fietspaden, gelegen op ons bovenlokaal 
fietsroutenetwerk. De uitbouw van kwalita-
tieve fietsinfrastructuur is immers nodig als 
volwaardig alternatief voor de auto in onze file-
gevoelige regio.

De werken voor de fietssnelweg F212 omvatten 
verschillende onderdelen:
- Meer comfort en een betere toegankelijkheid 
van het station van Zellik door onder meer een 
toegankelijke fietshelling, een nieuwe fietsen-
stalling en zitelementen.
- Een nieuwe aftakking zorgt voor een veilige, 
aangename en vlotte verbinding met de PIVO-
site.
- Een veilige, conflictvrije onderdoorgang ter 
hoogte van de Vliegwezenlaan.
- Een nieuwe onderdoorgang helpt de fietsers 
veilig naar de overkant van de RO. Zo ontstaat 
er een veilige fietsverbinding tussen station 
Zellik, researchpark Zellik en Brussel.

Meer weten?
Alle informatie over de fietssnelwegen 
in Vlaams-Brabant en Vlaanderen vind je 

op: www.fietssnelwegen.be

Van 20 juni tot 11 november wordt de Panquinkazerne 
in Tervuren omgetoverd tot een vredessite. De klap-
rozeninstallatie ‘Maaiveld’ herdenkt er het einde van 
de Eerste Wereldoorlog.
De indrukwekkende en ingetogen installatie op het 
Hoefijzerplein van de Panquinkazerne maakt de be-
zoeker stil. Het plein werd omgevormd tot een graan-
veld, bezaaid met klaprozen als symbool voor het leed 
en de hoop.
Bezoekers kunnen de site van 20 juni tot 11 november 
2018 dagelijks gratis ontdekken.

Vredessite in 
Tervuren

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente 
Zaventem gaven projectontwikkelaar Futurn de op-
dracht voor de herontwikkeling van de voormalige 
bedrijfsgebouwen van de Belgische Distributie (BD) 

gelegen aan de  Mechelsesteenweg in Nossegem. 
De projectontwikkelaar Futurn zal de oude bedrij-
vensite van de Belgische Distributie (BD) omvormen 
tot een nieuw multifunctioneel bedrijvenpark met 

KMO-units en projecten op maat.  
Het gaat hier om een eerste aanzet 
voor het ruimere optimalisatie-
proces dat de gemeente Zaven-
tem, de provincie Vlaams-Brabant 
en Vlaams agentschap Innoveren 
en ondernemen (Vlaio) voor de 
hele bedrijvenzone Zaventem-
Zuid opstarten.

Nieuw bedrijvenpark Zaventem

De provincie investeert 954.374 euro in het provin-
ciaal domein van Huizingen voor de restauratie van 
het Kasteel en de roeistijgers. ‘Uit de grondige histo-
rische en bouwkundige analyse van het kasteel blijkt 
dat de restauratie van het dak en van de brug  achter-
aan het kasteel het meest dringend is’, zegt Walter 
Zelderloo, gedeputeerde voor provinciedomeinen.   
Aan het dak wordt alles boven de kroonlijst geres-
taureerd. De leien worden vernieuwd. Ook de  op-
haalbrug aan de achterzijde van het Kasteel, die 
dagelijks gebruikt wordt voor leveringen, vertoont 
stabiliteitsproblemen en is dringend aan herstelling 
toe.
‘Bij de heraanleg van de roeisteigers gaan we reke-
ning houden met een meer natuurlijke overgang van 
deze attractie. Ook gaan we de roeistijgers meer in-
bedden in de onmiddellijke omgeving en veiliger ma-
ken’, aldus gedeputeerde Walter Zelderloo.

De provincie zorgt voor veilige en toegankelijke 
recreatievoorzieningen voor de hele regio.  De 
provincie investeerde deze legislatuur ruim 9,5 mil-
joen euro in de provinciale domeinen. Zo’n half mil-
joen mensen brengen jaarlijks een bezoek aan de 
provinciedomeinen.

Restauratie 
Kasteel van 
Huizingen
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Waarheid achter de open 
ruimte Beigem en Humbeek: 
wordt vervolgd...
Op papier leek het mooi: 
woonuitbreidingsgebieden 
in Beigem en Humbeek 
omzetten naar open ruimte. 
Je kon bijna de vogeltjes 
horen fluiten. De realiteit: 
plat gemarchandeer van 
CD&V om de Groen-stem pro 
de Beigemveldverkaveling 
af te kopen. Daarnaast ook 
sociale integratie verkavelin-
gen, voor CD&V. Je zal geen 
vogeltje meer horen fluiten.

Binnenkort verschijnt in het Belgisch staatsblad het 
“Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Herbestemming 
open ruimte”. Het RUP treedt in werking veertien 
dagen na de bekendmaking en zal dan definitief zijn. 
Het RUP omvat vier woonuitbreidingsgebieden in 
Beigem in Humbeek die worden omgezet in een deel 
projectgebieden voor sociale verkavelingen en een 
deel zogenaamde “open ruimte”.

In de zitting van april behandelde de Grimbergse ge-
meenteraad de definitieve vastlegging van dit fameu-
ze RUP. Tijdens het debat bleek dat de eigenaars in 
Beigem en Humbeek moeten opdraaien voor de prijs 
die CD&V moest betalen voor de steun van Groen 
voor de Beigemveld-verkaveling. Wie begrijpt zoiets 
nog?

Bovendien waren we nog meer verbaasd toen bur-
gemeester Mertens (CD&V) publiekelijk de deal van 
Groen met Vernieuwing bevestigde. Deze gingen 
braaf als een hondje liggen en onthielden zich, waar-
door de stemmen van CD&V, Groen en SP.A voldoen-
de waren. Anders ging het plan niet door. De vraag 
stelt zich nu zeer duidelijk: wat kreeg Vernieuwing 
hiervoor in de plaats?
Open Vld heeft steeds gestreden tegen dit RUP Her-
bestemming, omdat we vanaf het begin beseften dat 
hier een populaire vlag gebruikt werd (wie zou er nu 
tegen open ruimte kunnen zijn?) die de lading (ordi-
naire politieke koehandel) niet dekte. Het begon im-
mers met de manipulatie van de recente “Woonbe-

hoeftestudie Grimbergen”. Groen-CD&V wilden per 
sé bij de conclusie uitkomen dat er “teveel” bouw-
grond beschikbaar is in onze gemeente en men dus 
de langetermijnreserve, wat de WUGs zijn, definitief 
kan omzetten.

Voor Open Vld blijven deze WUGs best behouden, 
aangezien er op termijn een reële behoefte aan 
bouwgrond in zowel Humbeek als Beigem nodig zou 
kunnen zijn. De bestaande WUGs sluiten perfect en 
zeer logisch aan bij bestaande woongebieden en 
voldoen aan alle criteria van de betonstop. Naast het 
politieke gesjacher waarvan we de waarheid ooit nog 
wel achterhalen, is er nog een andere lading die niet 
gedekt wordt door de vlag open ruimte, namelijk de 
“projectgebieden”. Hier worden WUGs omgezet 
naar sociale verkavelingen.

Merk de contradictie: burgers hun WUG ontnemen 
met als argument “open ruimte” na te streven en er 
vervolgens zelf een grote verkaveling organiseren… 
De schaamte voorbij. Voor alle duidelijkheid: u maakt 
geen kans op een woning in deze sociale verkaveling 
met het oog op integratie. Daarnaast waarschuwt 
de Vlaamse overheid dat deze definitieve omzetting 
de prijs van de bouwgrond in Grimbergen verhoogt 
(wat inderdaad logisch is als de langetermijnreserve 
afgeschaft wordt). Groen-CD&V-sp.a jagen hiermee 
voornamelijk jonge gezinnen weg uit onze gemeente.
Open Vld daarentegen is voorstander van betaalbaar 
wonen in eigen streek. Hoe moet het nu verder? Het 

moment dat het RUP definitief van kracht zal worden 
ontstaat er planschade bij de eigenaars. Alhoewel 
niet gebudgetteerd draait de gemeente hiervoor op. 
Open Vld is van mening dat het nu de verantwoorde-
lijkheid is van de gemeente om de individuele eige-
naars aan te schrijven en hen een gepast schadevoor-
stel over te maken.

Kandidaat Gilbert Goossens bij een open ruimte

“We achterhalen 
ooit nog wel de 

waarheid achter 
het politieke 
 gesjacher.”



Bever mag niet 
geïsoleerd geraken!
De inwoners van Bever - en voornamelijk de oudere 
Strombekenaren - maken zich terecht zorgen. Dit 
naar aanleiding van de geplande werken aan het kla-
verblad Ring-A12. Het wegvallen van de voetgangers-
brug (en later ook de autobrug?), met als compensa-
tie een tunnel tussen Bever en Strombeek-centrum, 
wordt door velen aanzien als een “gevaarlijke” route.
Aangezien er nu reeds enkele feiten van agressie op 
de brug plaatsvonden, vrezen de buurtbewoners 
voor een nog onveiligere situatie als in de toekomst 
iedereen via de tunnel moet. Reken daarbij de ver-
keersdrukte tijdens de ochtenduren, een wegdek in 
slechte staat, sluikstorten aan de glascontainer, een 
gebrekkig groenonderhoud rond de P&G-site... en je 

begrijpt dat de lokale bevolking dit stilaan beu begint 
te worden.
Na het amateuristisch verkeerscirculatieplan dat 
we zoveel mogelijk hebben proberen bij te sturen, 
stelt Open Vld voor om in overleg te treden met de 
Vlaamse overheid en aanpalende gemeentes en de 
verkeersstromen en infrastructuur aan te passen. 
Vanuit Grimbergen zullen we de betrokkenen ver-
plichten de netheid te garanderen en cameratoezicht 
introduceren.
Bever mag niet geïsoleerd geraken, laat staan verval-
len. We blijven Bever opvolgen en ondersteunen de 
volgende jaren!

“Toen de gelegenheid zich voordeed om kandi-
date te zijn bij de komende verkiezingen, dacht 
ik: gewoon doen. 
Waarom? Ik streef ernaar om op één of an-
dere manier bij te dragen aan een duurzame 
gemeente en provincie voor iedereen”, aldus 
Micheline Vermeulen uit Strombeek-Bever.
Micheline is zowel kandidate op de lijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen als die van de pro-
vincie Vlaams-Brabant, waar ze op de achtste 
plaats staat.
“Ik ben er ook van overtuigd dat door de ver-
betering van de sociale interacties tussen de 
verschillende gemeenschappen, we kunnen 
bijdragen aan een duurzamer samenleven hier 
in Strombeek-Bever.”

Micheline, kandidate omdat...

Kandidate Micheline Vermeulen

7LOKALE BURGERKRANT

Gemeenteraadsleden Christian Donneux en Louis De Smedt met buurtbewoonster Annie Belgrado

Chris Selleslagh
Schepen van Openbare 
Werken, Informatica en 
Landbouw
chris.selleslagh@
grimbergen.be

Tom Mensalt
OCMW-raadslid
tom.mensalt@
telenet.be

William 
De Boeck
Fractievoorzitter
william.deboeck@
grimbergen.be

Louis 
De Smedt
Gemeenteraadslid
louis.de.smedt@
grimbergen.be

Tom Gaudaen
Schepen van Sport 
en Toerisme
tom.gaudaen@
grimbergen.be

ONZE MENSEN

Ann 
Selleslagh
OCMW-raadslid
lauri_81@live.com

Manon Bas
Kandidate

Frederik 
De Pauw
Secretaris & 
kandidaat

Steven 
De Prins
Bestuurslid en 
kandidaat

Annik 
De Schouwer
Bestuurslid en 
kandidate

Marinelle 
De Winne
Kandidate

Christian 
Donneux
Gemeenteraadslid
christian.donneux@
grimbergen.be



vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Je kan met ons contact opnemen via 
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.

Monique 
Dossoine
Bestuurslid en 
kandidate

Rita Heerman
Kandidate
 

Gilbert 
Goossens
Bestuurslid en 
kandidaat

Dieter 
Goovaerts
Bestuurslid en 
kandidaat

Luc 
Emmerechts
Kandidaat

ONZE MENSEN

Brigitte 
Janssens
Bestuurslid en 
1ste vrouw

Dirk Moens
Bestuurslid en 
kandidaat

Gunter 
Stradman
Kandidaat

Luc Van Lint
Kandidaat

Micheline 
Vermeulen
Kandidate

Chris Govaers
Bestuurslid en 
kandidate

Als mede-oprichter van het nieuwe jeugdhuis in Grim-
bergen (JH Rafiki) en voorzitter van de Jeugdraad, heb ik 
heel veel goesting gekregen om het gewoon te doen. Een 
verhuis van het jeugdhuis was al van in het begin de bedoe-
ling, en dat zal ook onze eerste opdracht zijn. “De passie en 
liefde voor Groot-Grimbergen beperkt zich uiteraard niet 
enkel tot de jeugd, inzetten op een veiligere gemeente en 
een transparante communicatie zijn eveneens belangrijke 
aandachtspunten”, aldus Frederik De Pauw.

Wat betreft veiligheid denk ik vooral aan de zwakke wegge-
bruikers. Zonder de auto’s te benadelen of de parkeermo-
gelijkheden te beperken, wil ik dat het aangenamer wordt 
om met de fiets door onze mooie gemeente te rijden. Niet 
enkel het creëren van meer fietspaden, maar ook het verbe-
teren van de huidige fietspaden wordt een belangrijk punt. 
Veel smalle wegen hebben is leuk, maar het is niet praktisch 
als je niet kan zien waar je fietst of wanneer onverzorgde 
beplanting de weg belemmert. Wie de fiets wil nemen mag 
niet ontmoedigd worden. Iedereen blijft uiteraard vrij om 
zich te verplaatsen hoe hij of zij wil.

Daarnaast is het duidelijk dat communicatie een groot pro-
bleem is. Een simpele applicatie waarmee je efficiënt met je 
gemeentebestuur kan communiceren om snel bij de juiste 

dienst terecht te komen, is een absolute must voor mij! 
Voor de jeugd wil ik zowel binnen als buiten extra ontspan-
ningsruimtes creëren, zodat men graag in groep afspreekt 
om zich te amuseren, zoals het hoort voor de jeugd. Ik kijk 
alvast uit naar een toekomst waarin we gewoon doen!

Als echte Grimbergenaar ligt onze gemeente mij 
nauw aan het hart en wil ik werk maken van een aan-
genamer Grimbergen. Als oma van vier kleinkinde-
ren wil ik ook een meer verkeersveilige gemeente, 
zodat er meer kinderen met de fiets op een veilige 
manier naar school kunnen gaan. Hierdoor kan het 
fileprobleem in het centrum al een beetje vermin-
deren, zonder dat de handelaars benadeeld worden. 
Als laatste punt zou ik G-sport in Grimbergen op de 
kaart willen brengen. G-sport is een sport voor men-
sen met een beperking en ook deze mensen hebben 
natuurlijk recht op een aangepaste accommodatie 
en begeleiding, om zich op die manier opnieuw geïn-
tegreerd te voelen in onze mooie gemeente.

Frederik, kandidaat omdat...

Lutgarde, kandidate omdat...

Kandidate Lutgarde De Cuyper

Kandidaat Frederik De Pauw


