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Chris Selleslagh,
lijsttrekker Open Vld
Grimbergen

Coalitie voor verandering
Lijsttrekker Chris Selleslagh wil met zijn Open Vld
Grimbergen-ploeg een sterke coalitie op de been brengen.
Deze ploeg moet in Grimbergen de verandering brengen
waar iedereen zo naar snakt.
“Als eerste schepen ben ik aanspreekbaar voor iedereen. Ik maak daarbij geen onderscheid”, zegt Chris
Selleslagh. “Eerlijk gezegd helpt mijn ervaring mij om
snel tot resultaten te komen. Ik maak er een punt van
zoveel mogelijk ter plaatse te gaan als de situatie dat
vereist, en sta dan in persoonlijk contact met de dien-

sten. Dat kan bijvoorbeeld ook de elektriciteitsmaatschappij zijn.”
“We hebben al een goed zicht op de pijnpunten en op
wat er moet veranderen. Bijvoorbeeld op het vlak van
communicatie naar onze inwoners: het gemeentelijk

Op p. 4 en 5 komt u meer
te weten over de start van
de campagne en brengen
we politiek nieuws uit
uw regio.

infoblad moet terug in alle brievenbussen vallen met
concrete en duidelijke info. Maar tegelijk moet alles
ook digitaal beschikbaar zijn, op interactieve wijze.”
“Een ander voorbeeld: openheid. We willen de wijze
waarop bepaalde maatregelen tot stand komen, wijzigen. Het kan niet zijn dat één inwoner van zijn straat
een eenrichtingsstraat laat maken en zo zijn buren
verplicht vier keer meer kilometers te rijden in de andere straten van onze gemeente. Als er een verkeersprobleem is, dan moet er op voorhand openlijk over
gepraat worden en moet iedereen zijn mening kunnen geven”, aldus nog Chris.
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Gewoon doen,
daar begint het
mee
We zijn begonnen! U heeft ongetwijfeld hier
en daar in onze gemeente onze eerste campagneborden in het straatbeeld zien opduiken. De verkiezingen zijn immers nog maar
150 dagen van ons verwijderd. Dan kan u als
inwoner aanduiden wie u de volgende zes
jaar mag vertegenwoordigen. Bij Open Vld
zijn we ons zeer bewust van het feit dat we
aan politiek doen om u als burger te mogen
vertegenwoordigen. Wij handelen in uw belang.
Deze heldere lijn hebben we steeds aangehouden, en dat zullen we blijven doen. We
trekken naar de verkiezingen met de tofste
ploeg van politiek Grimbergen, 33 vrouwen
en mannen, uit alle deelgemeenten, jong en
jong van geest, ervaren en nieuwkomers.
Overal waar we komen (en we komen overal
in ons rijk verenigingsleven) geven mensen
ons de boodschap: het is tijd voor verandering. Onze inwoners voelen dat aan en ze
hebben gelijk.
Daarom stelde Open Vld een programma
op om deze verandering te realiseren. Zo zal
er geïnvesteerd worden in de gemeentelijke
werking en communicatie, want op dat vlak
is men vergeten dat ze er zijn voor de burger
en niet omgekeerd. In Grimbergen staat ons
huis, maar ook onze thuis. Daarom moet het
een veilige en nette gemeente zijn, die ons
een moderne infrastructuur biedt om te
wonen, te leren, te werken en ontspannen.
Op die manier kan iedereen zijn eigen leven
ontplooien hoe hij of zij dat zelf wenst. Om u
in dit traject te mogen vertegenwoordigen,
vragen wij uw stem. Want gewoon doen,
daar begint het mee.

Sport
versterkt
Toerisme
In 2018 organiseert de gemeente voor de derde keer
Los&door Grimbergen. Dit loop- en wandelevenement vindt plaats, samen met de Lus, op 15 augustus.
De bedoeling is dat je al lopend of wandelend de toeristische plekjes in onze mooie gemeente verkent.
Zo passeerden we de voorbije twee jaar al langs of
door onder andere de abdij, het gemeentehuis, de
vliegtuigloodsen, de molens,…
We werken hiervoor samen met een aantal Grimbergse sportverenigingen. Het inschrijvingsgeld
bedraagt drie euro en daarvoor krijg je, naast een
verzekering voor het evenement, ook een drankje.
In 2017 namen bijna 300 mensen deel aan Los&door
Grimbergen.

Gordel’”, aldus Tom Gaudaen, schepen van Sport
en Toerisme. “Naast Los&door Grimbergen heb je
bv. ook de Plantentuinjogging in Meise en de Great
Breweries Marathon in Londerzeel die meedoen. Zo
stimuleer ik toerisme en sport tegelijk.”

“Samen met enkele gemeenten uit de Rand en toerisme Vlaams-Brabant heb ik de Toerist Runs opgericht, met als slagzin ‘Ontdek al lopend de Groene

De volledige kalender van de Toerist Runs 2018 vind
je op www.toerismevlaamsbrabant.be/pagina/toerist-runs

Uit de oude doos
Deze foto dateert uit 1970, op dat moment met
Jef Mensalt als burgemeester van Grimbergen.
Hij bleef dit tot 1991. “Mijn vader zette zich in
voor een landelijke en veilige woonomgeving.
Ook het behoud van het cultuurpatrimonium
lag hem nauw aan het hart. Hiervoor zal ik mezelf ook verder blijven inzetten”, aldus Tom
Mensalt, OCMW-raadslid van Grimbergen. Op
de foto eveneens Gust De Winter, de voorlopig
laatste liberale burgemeester (1964-1969).

Als dierenarts en dierenvriend willen we enkele
projecten voorstellen. Allereerst gaan we “hondenhoekjes” voorzien waar eigenaars op een proper afgebakende manier met hun hondjes terechtkunnen
voor een poepje en een plasje.

Dierenarts Dirk Moens en dierenvriend
Gunter Stradman
LOKALE BURGERKRANT

Jef Mensalt en Gust De Winter

Hondenloopweide aan Lintbos

Voorzitter
Patrick Vanbinst
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Schepen van Sport en Toerisme Tom Gaudaen

Daarnaast voorzien we een dierenkerkhof binnen
onze gemeente. Afscheid nemen valt voor vele eigenaars zwaar, gezien de hechte band met hun huisdier. Vele eigenaars waarderen het enorm wanneer
ze een bezoekje kunnen brengen op het dierenkerkhof.
Het belangrijkste voorstel is het creëren van een
loopweide aan het Lintbos: een afgebakend terrein
waar honden in groep vrij kunnen lopen en spelen.
Positieve projecten vermelden we graag: het kattensterilisatieplan dat de zwerfkattenpopulatie tracht
in te perken, de hondendressages kregen een fijne
locatie in de Oyenbrugstraat, de afschaffing van de
jaarlijkse hondenbelasting en tenslotte het kattenkabinet, voor het welzijn van de katten in Grimbergen.

De heraanleg van de verbindingsweg Roostbaan –
’s Gravenmolenstraat en de uitbreiding van het bufferbekken
Nekkerbos, zorgen voor een gecontroleerde wateromgeving
en een aangepaste “verbinding” met Meise.

Duurzame waterbestrijding
Langsheen het Nekkerbos tussen Meise en Grimbergen in de Roostbaan, wordt een gescheiden rioleringsstelsel gerealiseerd. Alle nutsleidingen worden
aangepast en een milieuvriendelijke ledverlichting
wordt voorzien. Ook een nieuwe riolering wordt
aangelegd vanaf Roostbaan nr. 7 naar de ’s Gravenmolenstraat. Eveneens wordt het grachtenstelsel
verbeterd om het regenwater vertraagd af te voeren.
De bestaande wegenis wordt vernieuwd, terwijl er
uitwijkstroken in grasbetontegels voor de veiligheid
ingebouwd zijn. De kostprijs bedraagt 386.000 euro.
Ondertussen kregen we van de deputatie bericht
dat de omgevingsvergunning afgeleverd werd en de
nodige grondinnemingen goedgekeurd werden.
Gezien de problemen van wateroverlast, is
een verhoging van de buffercapaciteit
wenselijk. Hiervoor moet het geconChris Selleslagh:
troleerd overstromingsgebied Nek“We investeren
kerbos worden uitgebreid. Door
op een duurzame
de uitvoering van de werken op de
Kandidate Lutgarde De Cuyper en eerste schepen Chris Selleslagh
manier tegen de
linkeroever van de Maalbeek, wordt
het overstromingsgebied uitgebreid
wateroverlast aan
met een buffervolume van 10.000 m3
Op die manier wordt de werking van het overstrodeze zone de minst vervuilde
de Roostbaan”
mingsgebied tijdens de werken op elk moment geis en dat de uitgegraven grond
water. Het bestaande overstromingsgarandeerd. Momenteel loopt de aanbesteding voor
kan hergebruikt worden voor de
gebied heeft plaats voor 45.000 m3. Na de
het uitvoeren van de uitbreiding van het bufferbekaanleg van de nieuwe dijk. Om het
werken kan er 55.000 m3 water gebufferd worken. Door deze uitbreiding van het bestaande bufferbestaande overstromingsgebied uit te breiden.
bekken en de aanpassingen in de Roostbaan, hopen
den, moet het gedeelte van de langs- en dwarsdijk op
we dat de wateroverlast in de Maalbeekvallei nog bede linkeroever verwijderd worden. Dit werk wordt
Om de nieuwe dwarsdijk aan te leggen, wordt grond
ter onder controle is.
pas aangevat nadat de nieuwe dwarsdijk klaar is.
gebruikt van de voormalige stortplaats, die aan de
aanvraag grenst. Uit bodemonderzoek blijkt dat

Klein maar dapper
Met ongeveer 2000 inwoners is Beigem de kleinste
deelgemeente, toch zijn er heel wat verenigingen
actief. Regelmatig werken de verschillende verenigingen samen. zoals op de jaarlijkse septemberkermis en de 11 novemberviering. In 2014 werd “Beigem
Brandt” georganiseerd, waaraan er eind september
een vervolg komt als “Beigem Belicht”.

Steven De Prins, Voorzitter
Beigemse Raad

Op vergaderingen van de Beigemse Raad komt vaak
dezelfde vraag terug: een lokaal. Iedereen begrijpt
dat het vandaag de dag niet meer mogelijk is dat elke
vereniging zijn eigen lokaal heeft. Wel zou het leuk
zijn een complex met stockageruimte te hebben. Het
samen gebruiken van schoolgebouwen is ook iets

wat zeker ten goede zou komen. Overdag kunnen
de gebouwen gebruikt worden door de school. Op
avonden, weekends en vakanties kunnen ze gebruikt
worden voor verenigingen. Waarom niet investeren
in een sportzaal die tevens multifunctioneel is?
Er mag zeker besloten worden dat verenigingen
zeer belangrijk zijn in onze gemeente. Maar ook een
goede samenwerking tussen deze verenigingen, het
gemeentebestuur en de plaatselijke school is zeer belangrijk. Anno 2018 leven we niet meer ieder op een
eigen eilandje, maar in één grote wereld.

LOKALE BURGERKRANT
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Luchthaven uitbreiden
zonder onteigeningen
De luchthaven wil uitbreiden
door baan 25L te verlengen
en een taxiweg aan te leggen in Steenokkerzeel. Open
Vld is ervan overtuigd dat de
capaciteit verhoogd moet
worden, en dat dit best gebeurt door de nieuwste technologie op de bestaande
banen en bij Belgocontrol te implementeren.

De luchthaven
moet groeien,
maar
onteigeningen en
verlengingen zullen
niet nodig zijn!

De luchtvaartsector groeit
wereldwijd: meer mensen willen de wereld zien, de economie is
mondiaal geworden. Er worden meer
vliegtuigen verkocht, luchthavens rondom ons verhogen hun capaciteit razendsnel.
De luchthaven van Zaventem is de tweede economische poort van ons land. Ze zorgt voor 60.000 jobs,
vooral voor mensen uit Vlaams-Brabant. “We moeten haar alle groeikansen geven, maar onteigeningen
en verlengingen zullen niet nodig zijn”, zegt ingenieur
en Kamerlid Tim Vandenput.
Brussels Airport Company pleegde overleg met omliggende gemeenten en buurtbewoners omtrent

Tim Vandenput (Hoeilaart) en Luk Van Biesen (Zemst), federaal volksvertegenwoordigers.

hun groeiplannen, dat is een positieve zaak. “De uitbreiding van
de luchthaven moet wel steeds met
oog voor de buurtbewoners en de leefbaarheid van de omgeving. Het is echter
jammer om vast te stellen dat tegelijk veel onrust is
veroorzaakt”, zegt Kamerlid Luk Van Biesen.
Beiden kijken ze vooral vooruit in dit dossier en zoeken ze oplossingen die realistisch zijn op korte en lange termijn. Concreet gaat het over het installeren van
de nieuwste technologieën op de bestaande banen
en bij Belgocontrol, alsook het weren van de oude
lawaaierige vliegtuigen.
“De huidige drie startbanen kunnen uitgerust wor-

den met de nieuwste ILS-technologie. Die maakt
mogelijk dat vliegtuigen sneller kunnen opstijgen en
landen. Ook luchtverkeersleider Belgocontrol moet
nieuwe instrumenten krijgen om de afhandeling van
vliegbewegingen juister en in nauwe corridors te
laten verlopen. Dit doen ze bv. al in Amsterdam en
Frankfurt”, gaat Vandenput verder.
BAC hanteert al duurdere tarieven voor lawaaierige
toestellen. Toch blijven er een aantal oudere vliegtuigen onze luchthaven aandoen. “We moeten hier
meer inspanningen leveren en tarieven voor oude,
meestal cargo-toestellen nog duurder maken”, besluit Van Biesen.

Gewoon Doen
In een loods in Huldenberg gaf voorzitter Gwendolyn Rutten op woensdag 4 april, samen met de
top van de partij, het startschot voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. De baseline luidt ‘Gewoon doen’.
“Dit is meer dan een campagne”, zegt voorzitter
Rutten. “Dit is een oproep aan de mensen die net
als wij liever dingen doen dan erover te praten.
Handen uit de mouwen en voeten op de grond.
Dat is waar Open Vld voor staat”, stelt de voorzitter. Om dat te onderlijnen, voegden verschillende kopstukken van de partij de daad bij het
woord.
Maggie De Block, Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo kleefden de gloednieuwe verkie-
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zingsaffiches op de houten borden. Philippe De
Backer en Patrick Dewael plaatsten stickers op
twee bestelwagens. Sven Gatz en Bart Tommelein hielpen mee met het klaarzetten en inladen
van campagnemateriaal.
“Gewoon doen, zegt dan ook helemaal wie wij
zijn”, zegt voorzitter Gwendolyn Rutten. “We
staan positief in het leven en geloven dat het
beter kan. We wachten niet af maar we nemen
initiatief. En altijd met heel veel goesting. Zo proberen we dingen beter te maken voor iedereen.
Straat per straat en buurt per buurt, zonder iemand achter te laten.”
“Gewoon doen, is meer dan een campagne”,
besluit voorzitter Gwendolyn Rutten. “Dit is met-

een ook een uitnodiging aan iedereen, ook de
mensen die vandaag niet aan politiek doen, om
gewoon méé te doen. Want gewoon doen, daar
begint het mee.”

Provincie heeft
nieuwe visie op ruimte
De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft de kernnota van de Visienota Ruimte goedgekeurd. Deze
nota is een strategisch document die een duidelijke
richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van
de ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant.

Bijsturing focust op
mobiliteit, economie en klimaat
De Visienota Ruimte bevat een globale, strategische
visie op de toekomstige ruimtelijke planning en een
vertaling van deze strategie in thematische beleidslijnen. De vernieuwing van het ruimtelijk beleid is
gebaseerd op drie sporen: de ruimtelijke ontwikkelingen sturen binnen een performant mobiliteitsnetwerk, de uitwerking van een ruimtelijk-economische
agenda en de ruimtelijke vertaling van het provinciaal
klimaatplan. We gaan voor een aangename, aantrekkelijke en duurzame provincie, waar inwoners, bedrijven en bezoekers ruimte krijgen.

dacht aanpakken en hechten daarbij veel belang aan
participatie. In de loop van dit jaar gaan we daarom
met onze kernnota in dialoog met de gemeenten,
burgers en andere belanghebbenden.
Op basis van deze breed gedragen inhoud werkt de
provincie Vlaams-Brabant dan de operationele beleidskaders uit die de ruimtelijke visie, uitgangspunten en beleidslijnen van de kernnota concreet invullen. Als de beleidskaders klaar zijn, start dan ten slotte
de formele procedure om deze Visienota te verankeren in het provinciaal beleidsplan ruimte VlaamsBrabant.

Provincie als streekmotor voor nieuwe
ruimtelijke ontwikkeling
Met de krachtlijnen en principes uit de Visienota
Ruimte trekken we als streekmotor aan de kar. Met
onze opgebouwde kennis, expertise en ervaring met
het ruimtelijk beleid gaan we input geven aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. We willen de vernieuwing van het ruimtelijk beleid ook grondig en door-

Steven Elpers,
provincieraadslid

Fietsend de toekomst tegemoet
In het kader van het verbeteren van de mobiliteit, schenkt de provincie Vlaams-Brabant meer aandacht aan de fietsroutenetwerken. Aangezien de fiets in opmars is en stilaan een alternatief voor de
auto wordt, zet men nog meer in op het verbeteren van de fietsroutes.
Zowel het recreatief als functioneel fietsnetwerk worden verder aangepakt, zodat de fietser optimaal kan genieten van de bovenlokale fietsverbindingen.

Samen werken aan de Zennevallei

Provincieraadsverkiezingen
2018
In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord werden de provincies de voorbije
jaren verder afgeslankt. Persoonsgebonden
bevoegdheden werden overgedragen naar
de gemeenten of de Vlaamse overheid. Wanneer er minder bevoegdheden zijn, hoeven
de provincieraad en de deputatie ook niet zo
uitgebreid meer te zijn. Daarom zullen er in
Vlaams-Brabant bij de provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 geen 72, maar nog
36 raadsleden te verkiezen zijn. Het aantal
gedeputeerden daalt van zes naar vier.
Ook de kieslijsten zelf ondergaan een grote
wijziging. Concreet zullen er voor VlaamsBrabant nog twee in plaats van vijf provinciale
lijsten zijn, namelijk één per kiesdistrict.
Uw gemeente behoort tot het kiesdistrict
Halle-Vilvoorde, waarin de twee voormalige
kieskantons Halle en Vilvoorde worden
samengevoegd. Dat wil zeggen dat u voor álle
twintig kandidaten uit dit kiesdistrict zal kunnen stemmen, terwijl dat vroeger enkel voor
de kandidaten uit uw kanton was.
Wie die twintig kandidaten zullen zijn, maakt
deel uit van een lijstvormingsproces binnen
het Open Vld-regiobestuur. Ook uw lokale
Open Vld-afdeling heeft overigens vertegenwoordigers in dat regiobestuur en heeft zo
mee bepaald wie de lijst zal trekken. En zoals
het een democratische ledenpartij betaamt,
zijn het finaal de Open Vld-leden die hun
goedkeuring zullen moeten verlenen aan de
totale lijst.

De provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap en de gemeenten
Beersel, Drogenbos, Halle en St.-Pieters-Leeuw hebben in 2017 de handen in
elkaar geslagen om de Zennevallei op te waarderen. Door tal van kleinere acties tot meer complexe ingrepen moet de Zennevallei een aangenamere plek
worden om te wonen en werken. Een plek die weer ruimte biedt aan water,
natuur en plezier.
De provincie is het bestuursniveau bij uitstek om een regisseursrol op te
nemen in dit soort van geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten. De opwaardering van bedrijvenzones en stationsomgevingen, de realisatie van
fietssnelwegen en integraal waterbeheer zijn immers speerpunten van het
provinciaal beleid.
Een eerste concreet resultaat van deze samenwerking is een nieuw acht hectare groot park voor Lembeek dat ruimte zal bieden voor waterbeleving, natuur en wandelaars.
Walter Zelderloo,
gedeputeerde

Virginie De Klippel
Voorzitter Regio Vilvoorde

LOKALE BURGERKRANT
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Netheid is
prioritair
Onze gemeente wordt alsmaar vuiler door een
wildgroei van onkruid en sluikstorten. Overvolle vuilbakken springen in het oog. Niet dat
deze te weinig geledigd worden, wel omdat
te veel burgers hier hun huisvuil deponeren.
Om dit probleem in te perken, besloot het
gemeentebestuur enkele ‘probleemvuilbakken’ preventief te verwijderen. Het probleem
is hiermee niet opgelost en de goede mensen
worden gestraft.
Vooreerst moet er ingezet worden op sensibilisering. Een positieve campagne verbetert de
burgerzin van overtreders en vergroot de kans
dat omstaanders de overtreders op hun fout
wijzen. Vervolgens pleiten we voor een app om
sluikstort aan de bevoegde gemeentediensten
te melden. Via de app kan je een foto doorsturen, samen met je GPS-locatie, waarna de nodige vaststellingen en opkuiswerken kunnen
starten. Een verhoogde pakkans is een belangrijk onderdeel van succesvolle repressie.
In het plan “Grimbergen 2.0” van Open Vld
Grimbergen is een app voorzien om dit rechtstreeks aan de gemeente te melden. Verder
heeft Grimbergen ook één hoogtechnologische veegwagen, maar die wordt amper ingezet. Dit moet veranderen. Een schone leefomgeving stimuleert mensen om hun gemeente
proper te houden. Even door de zure appel bijten (nadien wel in de vuilnisbak!), en we genieten binnen de kortste keren opnieuw van een
piekfijn Grimbergen!

Gemeenteplein
Strombeek-Bever
De laatste tijd is er heel wat te doen over de heraanleg van het Gemeenteplein in Strombeek. Vragen
worden gesteld over het aantal parkeerplaatsen die
er zullen overblijven na de heraanleg van het plein, en
terecht.
Als gewezen schepen van lokale economie is mijn
standpunt en dat van de Open Vld steeds duidelijk
geweest. Na de heraanleg van het Gemeenteplein
moeten er tenminste evenveel parkeerplaatsen zijn
als voor de heraanleg. Deze parkeerplaatsen kunnen
niet gecompenseerd worden op een andere plaats
of door tijdelijke parkeerplaatsen. Bijkomend dienen
een aantal parkeerplaatsen voorzien te worden voor
kortparkeren zodat er wisselend kan geparkeerd
worden aan de handelszaken.
De handelaars aan het Gemeenteplein worden immers geconfronteerd met run-shopping, d.w.z. dat
klanten daar naartoe rijden, boodschappen doen en
terug vertrekken. Door hun aanwezigheid aan het
Gemeenteplein zorgen de handelaars voor de basisvoorzieningen in hun omgeving en dragen zij bij tot

Fractievoorzitter William De Boeck en eerste
schepen Chris Selleslagh
de leefbaarheid van de buurt. Een goede heraanleg
kan het aantal handelaars misschien doen stijgen.

WK op groot
scherm
Onze Rode Duivels zijn er weer bij op een
groot tornooi, voor de derde keer op rij! Het
WK is een evenement dat ook menig Grimbergenaar volgt, en zeker de prestaties van
onze Belgen. In een grote gemeente als Grimbergen kunnen we dit niet zomaar aan ons laten voorbij gaan. Daarom zullen de wedstrijden opnieuw voor een groot feest zorgen op
de parking van het Prinsenbos, wees er zeker
bij! Afspraak op 18, 23 en 28 juni!

Parking Prinsenbos

Werken centrum Grimbergen
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
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Kandidate Ilse Knop en eerste schepen Chris Selleslagh

Momenteel worden nutsleidingen (water, gas, telecom en elektriciteit)
hernieuwd in de Lagesteenweg (tot Blakke Zon), Beiaardlaan, Bakkerstraat en Abdijstraat. Het betreft hier de hoofdleidingen en geen aankoppeling naar woningen. Dit Aquafin-project is een voorbereiding op de latere rioleringswerken. “Zo worden ze grotendeels gesubsidieerd”, aldus
schepen Chris Selleslagh.
Voor alle duidelijkheid: de hoofdleidingen worden enkel geplaatst onder
het voetpad. Aan de rijweg wordt dan niet geraakt. In fase 2 wordt hetzelfde gedaan aan de Wolvertemsesteenweg (Abdijstraat-Station), hierbij
blijft telkens één rijrichting open. Pas daarna kunnen voor het hele gebied
de aankoppelingen naar de woningen gebeuren.
Ten vroegste in 2019 starten dan de werken van AWV, waarbij op de Wolvertemsestwg rioleringen en bufferbekken aangelegd worden. Aansluitend worden dan de rioleringen in de Beiaardlaan vernieuwd met een
nieuw wegdek en parkeerplaatsen.

ONZE MENSEN
Annik De Schouwer
Bestuurslid

Monique
Dossoine
Bestuurslid

Monique
Festraets

Penningmeester

Jong VLD Grimbergen vlnr: Frederik De Pauw, Tristan Van Eyken, Laurent Vanbinst, Dieter
Goovaerts, Steven De Prins en Wouter Jaspers

Plaats voor jeugd
aan Charleroyhoeve
Het vredegerecht, nu nog gelegen aan de Charleroyhoeve, verhuist naar Meise. Jong VLD pleit voor de
verhuis van jeugdhuis Rafiki naar deze centralere locatie.
De huidige locatie van Rafiki in het jeugdontmoetingscentrum (JOC) heeft een aantal nadelen. Ten
eerste zorgt de afgelegen ligging voor een moeilijke
verplaatsing met de fiets en we horen eveneens dat
een betere bereikbaarheid de ouders meer gerust
zou stellen. Vervolgens krijgt de Grimbergse jeugd
het signaal in een ver hoekje weggeduwd te worden,
alsof ze niet welkom zijn in het centrum. Dit gevoel
doet hen nog al te vaak de verre verplaatsing maken
naar jeugdhuizen in de buurgemeenten.
Een verhuis van JH Rafiki naar de site Charleroyhoe-

ve, zou alle bovenstaande problemen kunnen oplossen. Om de buurtbewoners zoveel mogelijk overlast
te besparen, moet er bij de verbouwing geïnvesteerd
worden in uitstekende geluidsisolatie. Een nog betere piste zou de heropbouw van de ingestorte achtervleugel zijn.
Nog vóór de bouw van het JOC was Open Vld trouwens voorstander van de inplanting van het jeugdhuis
in de site Charleroyhoeve. Met het nakend afscheid
van het gebouw van Jeugdhuis Mamoet, dat destijds
eveneens van dezelfde mening was, staan de sterren
daarom gunstig om een nieuw hoofdstuk te beginnen
voor de jeugd!

Heemschut

Gilbert
Goossens
Bestuurslid

Dieter
Goovaerts
Bestuurslid

Chris Govaers
Bestuurslid

Brigitte
Janssens
Bestuurslid

Dirk Moens
Bestuurslid

Laurent
Panneels
Bestuurslid

Op 3 maart kwam minister Gatz op bezoek bij ons
Museum voor Oudere Technieken (MOT), waar hij de
werking toegelicht kreeg van conservator De Waele.
De minister was onder de indruk van de werking van
het MOT en zal bijzondere aandacht schenken aan de
komende subsidiedossiers. Een daarvan is de Motte in
de Borgt. “Gezien zijn historisch belang zou ik graag zien
dat deze site terug opent voor het publiek”, aldus Brigitte Janssens. Het betreft een 25 meter hoge heuvel pal
in het centrum van de Borgt, waar de eerste Grimbergse
burcht van de Berthouts lag. Bezoekers krijgen na een
klim een prachtig uitzicht over de Borgt en omstreken.

Alfons
Pletschet
Bestuurslid

Magda Scheerlinck
Bestuurslid

Schepen Chris Selleslagh, minister van Cultuur Sven
Gatz (Open Vld), voorzitster Heemschut vzw Brigitte
Janssens en conservator Steven De Waele
LOKALE BURGERKRANT
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Meer parking in de
Meisestraat
De Meisestraat in Strombeek-Bever werd heraangelegd.
In het gedeelte tussen het rondpunt en de Singel, werden
langs beide zijden van de straat donkergrijze klinkers gebruikt om de parkeerstroken aan te duiden. Daardoor is het
niet meer toegestaan om te parkeren voor de eigen garage
zonder te worden beboet. Het niet meer kunnen parkeren
voor zijn eigen garage belet de inwoners die over een garage
beschikken om hun auto te parkeren, om bijvoorbeeld de
boodschappen uit te laden of hun auto te wassen.
Indien zij beschikken over een tweede wagen, en maar plaats
hebben voor één wagen in hun garage, kunnen ze deze zelfs
niet voor hun eigen garagepoort parkeren. Hierdoor zit er
niets anders op dan de wagen op een andere plaats te parkeren waardoor een vrije parkeerplaats verdwijnt. Vooral in
het smalle enkelrichtinggedeelte van de Meisestraat tussen
de Singel en het rondpunt zorgt dit vaak voor problemen.
Open Vld Grimbergen is voorstander om de mogelijkheid
te voorzien dat inwoners van de Meisestraat die beschikken
over een eigen garage, voor hun eigen garage kunnen parkeren? Dit op een zodanige manier dat dit in het verlengde
gebeurt van de donkergrijze parkeervakken en men dus de
breedte van het voetpad respecteert. Deze maatregel verhoogt het aantal parkeerplaatsen in de Meisestraat. Om

ONZE MENSEN
Chris
Selleslagh

Schepen van Openbare
Werken, Informatica en
Landbouw

Tom Gaudaen

Schepen van Sport en
Toerisme

William
De Boeck

Fractievoorzitter

Louis De Smedt
Gemeenteraadslid

Fractievoorzitter William De Boeck en bestuursleden Monique Dossoine en Steven De Prins
controle toe te laten, dienen de inwoners de nummerplaat
van hun wagen aan te brengen op hun garagepoort. Deze
maatregel kadert in ons plan om meer parkeerplaatsen te
voorzien in Strombeek-Bever.

Christian
Donneux

Gemeenteraadslid

Tom Mensalt
OCMW-raadslid

OCMW-nieuws
Het OCMW draagt zijn steentje bij om het dorpszicht
in Strombeek te verbeteren: de gevel van Ter Borre zal
van onder tot boven gereinigd worden, en de nieuwbouw OCMW met de ondergrondse parking ziet er beloftevol uit. Het nieuwe kinderdagverblijf Vandernoot
is bijna klaar. Voortgang in dossiers, zo hebben wij het
graag. De opvangplaatsen in woningen voor asielzoekers hebben we recent kunnen verminderen. We willen
immers geen OCMW-woningen leeg laten staan terwijl
er krapte is voor de Grimbergenaars.
Helaas hebben steeds meer Grimbergenaars het
financieel moeilijk. Open Vld wenst dat er aan deze
doelgroep prioriteit gegeven wordt.

Ann Selleslagh
OCMW-raadslid

Patrick
Vanbinst
Voorzitter

Jean Andries
Bestuurslid

OCMW-raadsleden Tom Mensalt en Ann Selleslagh

Vld
Ja, Open
geeft me
in
goesting st!
m
de toeko

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.

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

Eric De Mulder
Bestuurslid

Frederik De
Pauw
Secretaris

Steven
De Prins
Bestuurslid

