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Gilbert Goossens en schepen Chris Selleslagh aan de Limbosbaan in Beigem

“We werken volop aan de aanleg van een
gescheiden rioleringstelsel met aansluiting
RWA op de Gillebeek in de Meerstraat,
Limbosbaan en Kapruin in Beigem.”
“We hebben heel wat miserie gekend bij
het bekomen van de bouwvergunning voor
deze meer dan noodzakelijke rioleringswerken. We investeren hier ook meer dan
1 miljoen euro”, zegt eerste schepen Chris
Selleslagh. Door het transporteren van het
rioleringswater en regenwater, zal het overtollige water bij sterke regenval onder controle blijven.
We danken de bevolking voor de steun.
We denken dan in het bijzonder aan Gilbert
Goossens, die als vrijwilliger op de wekelijkse werfvergaderingen de tekortkomingen

in het project opvolgde en doorspeelde aan
de aannemer en ontwerper. Een sterk team
realiseert uiteindelijk een mooi resultaat.
Na deze werken zou de overlast in de Beigemsesteenweg moeten verdwijnen. “Tegen eind 2017 moeten de werken afgerond
zijn, ook de wegenis werd dan helemaal
vernieuwd. We blijven alvast verder investeren om de gemeentelijke infrastructuur te
onderhouden en te verbeteren”, zegt eerste
schepen Chris Selleslagh.

“De rioleringswerken
aan de Limb�baan en
Kapruin vorderen zoals
gepland”, zegt schepen
van Openbare Werken
Chris Selleslagh.

Masterplan Strombeek-Bever
“De visionaire
tekeningen van architect
Strebicki zijn bedoeld voor
een grootstad”, aldus
gemeenteraadslid
Christian Donneux.

Strombeek is een gemeente met een
aparte mix van bevolking en urbanisatie.
De gemeente verdient een eigen project
dat gericht is op de noden van vandaag!
In de voorstellen voor het deels autovrij
maken van het Gemeenteplein en Sint
Amandsplein, gaan er te veel parkeerplaatsen verloren.
De architect stelt dat deze opgevangen
worden op andere plaatsen in Strombeek,
maar verwijst hiervoor naar tijdelijke parkeerplaatsen zoals de Rodepoortsite, of
naar nog te realiseren parkeerplaatsen
op o.a. het domein van de Koninklijke
Schenking (einde van de Villegasstraat

Gemeenteraadsleden Louis De Smedt en Christian Donneux volgen de Strombeekse problematiek op de voet
en de Oude Mechelsestraat), of naar de
herinrichting van de Nieuwelaan.
Bijkomend stemmen het aantal parkeerplaatsen die de architect hanteert niet
overeen met de werkelijke situatie. In de

Een tijdje geleden werd het nieuwe
verkeerscirculatieplan in Strombeek
ingevoerd. Doel is om het sluipverkeer uit
Strombeek te weren.
Het is duidelijk dat de invoering een
verkeerd effect heeft en nog meer
sluipverkeer veroorzaakt. Aangezien
men van de Antwerpselaan de Oude
Mechelsestraat niet meer kan inrijden,
wordt het drukke verkeer komende van
Meise doorverwezen naar de Villegasstraat. Dit heeft voor gevolg dat men
de gemeenteschool voorbijrijdt, wat de
veiligheid aan de schoolomgeving niet

ten goede komt en het verkeer naar het
centrum van Strombeek leidt. Ook over
de brug van Bever passeert veel sluipverkeer. Vanuit Meise rijden ze langs de
Oude Mechelsestraat naar de Potaardestraat over de Brouwerijstraat via de
Ringlaan naar de Sint-Annalaan waar
ze de Ring oprijden. Gemeenteraadslid
Louis De Smedt dringt dan ook aan op
een evaluatie.

praktijk staan er veel meer wagens geparkeerd in het centrum.
Door de verplaatste activiteiten van het
Turks cultuurcentrum op de Grimbergsesteenweg, merkt men nu al meer geparkeerde voertuigen. Hiermee werd bij
het opstellen van het masterplan geen
rekening gehouden! De inrichting van
een ondergrondse parking onder het Gemeenteplein wordt hierdoor een must!
Om geen onnodige kosten door te rekenen aan onze bewoners, moet een initiatief met de privésector zeker aangemoedigd worden!
Gemeenteraadslid Christian Donneux
pleit voor een realistische bijsturing van
het aantal parkeerplaatsen in het centrum van Strombeek, én aandacht voor
de talloze opmerkingen van onze middenstanders, zoals voldoende gecontroleerde kortparkeerplaatsen en makkelijke
toegang voor minder mobiele mensen.
Een juiste mix tussen enerzijds de bezoeker/gebruiker én anderzijds de wandelaar/recreant moet kunnen.

Woonuitbreidingsgebieden (WUGs)
In een WUG kan niet gebouwd worden.
Een WUG is een soort “reserve” voor de
langere termijn. Pas als er nood is kan het
gebied ontwikkelt worden en enkel als de
gemeente hiertoe beslist door het opstellen van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
De bestaande WUGs sluiten perfect en
logisch aan bij de bestaande woongebieden. Een blik op de kaart volstaat. Open
Vld is géén vragende partij om bijkomende
WUGs om te zetten naar bouwzone. Voor
ons blijven deze WUGs best open ruimte.
Wij zijn wel tegen de definitieve bestemmingswijziging van de huidige WUGs.
Dit ondermeer omwille van:
- de rechtszekerheid van de huidige
eigenaars;
- het respect voor het privé bezit. Het
is voor ons onaanvaardbaar dat de
gemeente het privaat bezit op dergelijke
brutale wijze aantast;
- en om de gemeente te behoeden van
planschade.
Bovendien zal een definitieve omzetting
een prijsverhogend effect hebben op de
nog beschikbare bouwgrond. Dit staat
haaks op het streven naar betaalbaar wonen in eigen streek. Anderzijds stellen we
vast dat men het in de voorgestelde ruim-

Gemeenteraadslid William De Boeck
telijke uitvoeringsplannen niet zo nauw
neemt met de open ruimte. Voor sommige
eigenaars wordt grond die gelegen is in
WUGs plots projectgebied of zelfs bouwzone. Wij kiezen voor een gelijke behandeling van alle eigenaars.
Tenslotte begrijpen we de hoogdringendheid niet, aangezien in Vlaanderen in 2024
de betonstop van kracht zal zijn. Het
Vlaams Gewest zal hieromtrent beslissingen nemen. Wanneer de hogere overheid
dit beslist, zijn zij ook verantwoordelijk voor
de planschade. Info-avond: woensdag 18
oktober om 20u op het gemeentehuis.

“Open Vld stemde tegen
de omzetting van WUGs
in Humbeek en Beigem,
omdat het vandaag al
open ruimte is”, zegt
William De Boeck.

Na lange onderhandelingen door Open Vld Grimbergen en hun
schepen van Sport Tom Gaudaen, heeft Merode Hockey Club
Grimbergen eindelijk een thuis!

Schepenen Tom Gaudaen en Chris Selleslagh met
bestuursleden van hockeyclub Merode

De snel groeiende club zag in
drie jaar tijd het ledenaantal
aangroeien tot meer dan 230
leden. De club brengt ondertussen zeventien teams tussen de
lijnen. Voorlopig trainen ze op
het synthetisch veld van Ter Wilgen en werden de wedstrijden
afgewerkt in Mechelen. Vanaf
het seizoen 2018-2019 komt
daar verandering in en krijgt
de club een thuishaven op het
B-veld van FC Borght.

Door de fusie KFC Borght-Humbeek kwam er in de Borght een
veld vrij. De club zal instaan
voor de financiering van het semi-waterveld en kan daarbij rekenen op een subsidie van de
gemeente en provincie. Ondertussen wordt er door de club,
de sportdienst en Tom Gaudaen
hard gewerkt om subsidies te
bekomen bij de Vlaamse overheid. Deze tussenkomst kan tot
dertig procent van de kost bedragen.

OCMW-raadsleden
Ann Selleslagh en
Tom Mensalt
dragen bij aan
een positief sociaal
beleid

Rechtszekerheid voor
28.000 flexi-jobbers
Het Grondwettelijke Hof heeft recent uitspraak gedaan over de horecawet van
eind 2015, waarmee de flexi-jobs en de ‘bruto is netto overuren’ voor de horeca
ingevoerd werden. Het Hof oordeelt terecht dat de flexi-jobs grondwettelijk zijn
en een nood in de sector invullen. De argumenten van de vakbonden worden dus
volledig van tafel geveegd.
Philippe De Backer: “Er zijn vandaag
28.000 tevreden mensen aan de slag
via een flexi-job. Ik hoor hen niet klagen,
wel integendeel. Het zijn enkel de vakbonden die een probleem maken van de
flexi-jobs. De framing van de vakbonden
dat flexi-jobs precaire jobs zouden zijn,
strookt ook niet met de realiteit. Het zijn
flexibele jobs, bovenop het hoofdberoep,
om avond- en weekendwerk in de horeca
op te vangen, waarbij de werkgever 25
procent RSZ betaalt. Tegelijkertijd bouwt
de flexi-jobber ook rechten op zoals pensioen, vakantie,… Het levert ook geld op:
we innen vandaag 15 miljoen euro aan

RSZ-inkomsten op jobs die vroeger niet
bestonden of die in het zwart uitbetaald
werden.”
“De flexi-jobs zijn ondertussen ook een
gigantisch succes en één van de meest
succesvolle banenplannen van de afgelopen jaren. Er zijn intussen al 28.000
flexi-jobbers aan de slag bij 7.300 horecazaken. Gemiddeld werken ze vier uur
per week werken en verdienen 11,6 euro
netto per uur. We breiden het systeem
ook uit naar de detailhandel en gepensioneerden.”
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Beiden zijn zeer actief betrokken
bij het sociaal beleid in Grimbergen. De laatste jaren kwam er op
dat vlak heel wat in beweging.
Hierbij denken we vooral aan de
organisatie van nieuwe kinderopvang in de Van Der Nootstraat in
Strombeek-Bever, waar een magazijn wordt omgevormd tot kinderdagverblijf. Maar ook bv. aan
de realisatie van een nieuw multifunctioneel gebouw voor OCMWen gemeentediensten waarvan de
voorbereidende fase is gestart.
Toekomstgericht werken we momenteel aan een nieuw, centraal
oplaadpunt voor budgetmeters in
de gemeentewinkel dat 24u op 24
toegankelijk is.

OCMW-raadsleden Tom Mensalt
en Ann Selleslagh bij het toekomstig oplaadpunt.

Ja, Open Vld
geeft me goesting
in de toekomst!
Ik word lid via www.openvld.be
rubriek ‘Word Lid’
of via een brief naar Open Vld,
Melsensstraat 34, 1000 Brussel

Patrick Vanbinst
Voorzitter Open VLD Grimbergen
Beigemsesteenweg 272
1852 Grimbergen
patrick_vanbinst@hotmail.com

Een antwoord op bijkomende
vragen, krijg ik via
info@openvld.be

