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Samen werken aan
een gelukkig nieuw jaar
Elkaar een gelukkig jaar wensen is
goed. Samen aan een gelukkig jaar
werken is beter.
Overal waar mensen voor elkaar kiezen,
kiezen zij voor een betere samenleving.
Door de zaken aan te pakken, door
creatief te zijn en te ondernemen blijkt
dat mensen tot grote daden in staat zijn.
Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuiszorg, jeugdverenigingen en nog veel meer
initiatieven en organisaties begonnen
ooit als geëngageerde inzet van en voor
mensen. Daarom ook dat wij het gezin zo
sterk verdedigen. Maar ook de buurt, het
verenigingsleven, tot heel Zaventem, heel
Vlaanderen, ja zelfs heel Europa en als
het kon de hele wereld.
We beleven stormachtige economische
tijden, waaraan niemand ontsnapt. Maar
crisissen zijn uitdagingen. Een overheid
heeft weinig vat op de internationale
economie. Wij willen de mensen dus niet
wijs maken dat we via overheidsingrepen
ons land kunnen isoleren uit de bedreigingen van de buitenwereld. Maar we
willen de mensen wel sociaal-economisch
sterker maken, zodat ze beter bestand zijn
tegen de grillen van de wereldeconomie.
We willen ook ondernemers en bedrijven
versterken, zodat zij op hun beurt onze
economie versterken.
Alleen door oprechte samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat niemand in de
kou blijft staan. Dat is de kerstwens van
CD&V voor U.

Marianne Thyssen, nationaal voorzitter CD&V
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Positief nieuws voor
Zaventem in 2009

CD&V schepen van Begroting Eric Van
Rompuy kon op de jongste gemeenteraad positief nieuws aankondigen voor
Zaventem in 2009.
& Het globaal geraamd begrotingsresultaat blijft positief en de schuld van de gemeente daalt in 2009 met 6 %. Zaventem
zal voor 18 miljoen euro investeren
& Belangrijkste wegeniswerken: J.B.
Devlemincklaan, fase 2 en 3 Sterrebeekstraat-Weiveldlaan, Borreveldlaan, Bevrijdingslaan, Ridderstraat, WindmolenlaanOude Keulseweg
& Heraanleg Heldenplein na aanleg van
nieuw station in Zaventem. Stationsgebouw in de vorm van een Glazen Doos
(glazed box) zal klaar zijn in najaar 2009
& Verkoop van 30 gemeentelijke kavels
in Woluwe en Nossegem

Nieuwjaarsreceptie

CD&V-Zaventem

& Aanpassingswerken Hoeve Nothegem
en goedkeuring plannen voor Cultureel
Centrum Zaventem (klaar tegen 2011)
& Fietsverbinding tussen Sterrebeekstraat
en Zavelstraat en fietspad Oude Keulse
weg
& Renovatie scholen Hoek-Zaventem
en renovatie schoolgebouw Sint-StevensWoluwe
& Afschaffing forfaitaire huisvuilbelasting gecompenseerd door verhoging van
prijs huisvuilzak van 1,5 naar 2 euro en
invoering van sticker voor GFT-afval (20
euro voor een kleine container en 30 euro
voor een grote container)
& Gemeentelijke toelage voor bouw van
zonnepanelen- en boilers
Eric Van Rompuy
Schepen van Begroting

Zondag 18 januari 2009
om 11 uur
Gemeenschapscentrum De Maalderij
Walenhof
Sterrebeek
Iedereen welkom!

