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ZAVENTEM OP EEN KEERPUNT
ONZE GEMEENTE STAAT VOOR ZWARE UITDAGINGEN
In Zaventem zijn de jongste jaren vele positieve realisaties gebeurd maar vele problemen vragen
een meer kordate en ingrijpende aanpak. We leven in een mooie en boeiende gemeente maar er is
nood aan meer samenhorigheid tussen de mensen en respect voor het Vlaams karakter. 1/3 van de
inwoners van Zaventem zijn van niet-Belgische oorsprong. Onze dorpskernen internationaliseren
en kennen een gevaar van verbrusseling en vervreemding met een bedreiging voor de Vlaamse
eigenheid.
De groeiende economische bedrijvigheid in onze luchthavengemeente biedt enorme mogelijheden
inzake werkgelegenheid maar heeft gevolgen op de leefbaarheid zoals het toenemend sluipverkeer,
de netheid en het zwerfvuil en de veiligheidsproblemen.
ZAVENTEM EN HAAR DEELGEMEENTEN MOETEN HUN EIGENHEID BEWAREN EN LEEFBAAR BLIJVEN.
CD&V wil zorgen voor een nieuwe dynamiek.
Onze 31 CD&V-kandidaten staan klaar om zich voor 100% in te zetten voor Zaventem.
Met onze ervaren kopman ERIC VAN ROMPUY hebben we een nieuwe kandidaat BURGEMEESTER.
CD&V is een bestuurspartij die niet blijft hangen in goedkope kritiek of slogans.Wij zoeken niet
naar tegenstellingen maar naar koppeltekens tussen de mensen. Een warme samenleving met
respect voor mekaar. Voor ons is IEDEREEN INBEGREPEN.
Het programma van CD&V Zaventem stelt “wij-contracten” voor op basis van VISIE ZAVENTEM
2020.
Positieve realisaties onder impuls van CD&V en schepen van Financiën, Ruimtelijke Ordening en
Huisvesting ERIC VAN ROMPUY:
- De gemeentelijke schuld van Zaventem is gedaald met 31% in 6 jaar tijd, de rekeningen van
Zaventem hadden in 2011 een overschot van 23,5 miljoen euro en de gemeente Zaventem
heeft een spaarpot van 10 miljoen euro om in de toekomst belangrijke investeringen te
doen (o.m. nieuw Cultureel Centrum). In tijden van crisis hebben we ervoor gezorgd dat de
gemeentefinanciën gezond zijn en de inwoners van Zaventem geen cent méér lokale belastingen
moeten betalen dan voorheen.
- Gemeentelijke gronden (Haerenheyde Sint-Stevens-Woluwe) werden bij prioriteit toegewezen
aan jonge gezinnen uit Zaventem met socio-culturele binding en mits bereidheid Nederlands te
spreken.Ook bij sociale huurwoningen zal voortaan door het nieuw gemeentereglement voorrang
moeten gegeven worden aan de eigen inwoners. Betaalbaar wonen in eigen gemeente blijft een
belangrijk actiepunt voor CD&V.
- CD&V zorgde mee voor een aantal belangrijke realisaties: het fietspadennetwerk tussen de
deelgemeenten (o.m. tussen Sterrebeek en Zaventem), de heraanleg van de stationsomgeving
Heldenplein en K.Quitmannplein, J.B. Devlemincklaan, nieuwe voetpaden. OCMW- serviceflats
in Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe en renovatie van OCMW-Rustoord Trappeniers. Bouwvergunning voor het nieuw Cultureel Centrum, de oprichting van de Maalderij (Sterrebeeek) en
renovatie van de Hoeve Nothengem (Nossegem) als gemeenschapscentrum.
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1. ERIC VAN ROMPUY

7. DAVID POOT

Schepen

Zaventem

Kopman CD&V-Zaventem. Kandidaat burgemeester.
Reeds 30 jaar gemeenteraadslid. Huidig schepen van
Financiën, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. Slaagde
erin de gemeentelijke schuld met 31% te verminderen
en een spaarpot aan te leggen van 10 miljoen euro.
Grote inzet voor het Vlaams karakter van de gemeente
o.m. door taalvoorwaarden te stellen bij verkoop van
gemeentelijke gronden en voortaan prioriteit te geven
aan eigen inwoners met lokale binding bij toewijzing sociale woningen.
Vrijwaring van open en groene ruimte en tegengaan van grootschalige
hoogbouw in Zaventem.
Voorvechter van splitsing BHV en leefbaarheid van de luchthavenregio.

Een nieuwkomer in de Zaventemse politiek. Heeft als
professioneel zelfstandig verzekeraar een nauwe band
met de bevolking. Hoort wat er gebeurt en voelt aan wat
de mensen willen zien veranderen in het beleid. Wil meer
politie op straat, betere inbraakpreventie, tegengaan
van sluipverkeer in Zaventem en in de deelgemeenten
en faciliteiten voor de jeugd. Vraagt als vader van
2 jonge kinderen aandacht voor een beter thuisgevoel
in onze scholen en respect voor elkaar. Winkelstraten moeten opnieuw
uitstraling krijgen.
Een man van de kordate aanpak. “ RECHTDOOR!”

2. MIA VAN DER ELST

8. LILIANE CLEYKENS-GEMIS

Gemeenteraadslid Zaventem en lid provincieraad

Nossegem

Uittredend gemeente- en provincieraadslid.
Nam initiatieven voor gemeentelijke mantelzorgpremie,
versterking van de kleinhandel in de dorpskernen en
gratis parkeren op het Kerkplein op zaterdag. Zette
zich jarenlang in als voorzitster van de sociaal-culturele
vrouwenbeweging Markant. Als bestuurder van het
woon- en zorgcentrum Sint-Antonius begaan met de
zorg van hulpbehoevende senioren. Ook grote interesse
voor opvoedingsproject en de verdere uitbouw van ZAVO.
Pleit voor bijzondere acties om het Vlaams karakter te verstevigen.
“Klaar om verder te gaan”.

Gekend
in
Nossegem
door
haar
jarenlange
activiteit als kleuterjuf “Liliane”. Actief in de SintLambertusparochieraad, het Sint-Caeciliakoor, de lokale
schoolgemeenschap, fietsclub en KVLV Nossegem.
Interessepunten gaan naar school en gezin als
springplank voor de toekomst. Alle kinderen moeten
dezelfde kansen krijgen; daarom nood aan een goed
uitgebouwde integratie. Veilige en groene speelpleinen
als ontmoetingsplaats voor iedereen.
“Alle kinderen inbegrepen”.

3. MARK VANLOMBEEK

9. HILDE VAN CRAENENBROECK

Sterrebeek

Zaventem-Nossegem

Geboren en getogen Sterrebekenaar en steeds nauw
verbonden gebleven met het sportief, cultureel en sociaal
leven van zijn dorp. In jeugdjaren actief in Chiro en mee
aan de wieg van Tonzent en Sterrebeek 2000. Jarenlang
werkzaam in de media als wieler-en sportcommentator
bij de VRT en woordvoerder bij VTM. Wil zijn ervaring
nu volop inzetten voor zijn gemeente met aandacht
voor sport voor iedereen, culturele activiteiten, een
sterk verenigingsleven, veiligheid en betaalbare woonkansen voor eigen
mensen.
“Jong of oud, niemand laat mij koud”.

Geboren uit “Noskems” en “Woiles” bloed. Zaakvoerster.
Actief in het gemeenschapsleven als bestuurslid
Femma Zaventem Sint-Jozef en lid van verschillende
verenigingen in Nossegem. Als moeder van 3 kids erg
begaan met het onderwijs en de jeugd. Lid ouderraad
en schoolraad ZAVO en steun aan jeugdverenigingen.
Creatief bezig met sport en muziek. Aandachtspunten
in gemeentebeleid gaan naar toegankelijkheid van
openbare plaatsen en gebouwen voor andersvaliden en betaalbare
huisvesting.
“Geloven in een fijne sociale samenleving in onze gemeente, waar
iedereen z’n weg kan vinden naar werk, bijstand en vrijetijdsbestedingen”.

4. MARLEEN RESSELER

10. AREND JAN THYS

Zaventem

Sint-Stevens-Woluwe

Ondervoorzitster CD&V-Zaventem. Als ambtenaar van
de Vlaamse overheid vertrouwd met degelijk bestuur.
Met haar Zaventemse roots en als moeder van
2 studerende kinderen bekommerd om gezinspolitiek en
een kindvriendelijke gemeente. Ook bijzondere aandacht
voor ruimte voor zowel jongeren als senioren. Fier op de
vernieuwing van haar straat J.B. Devlemincklaan.
Wil meer acties voor een nette gemeente en aandacht
voor een bloeiende lokale handel. Is voor meer inspraak met een
luisterend oor naar de inwoners.
“Jij, je familie en jullie mening inbegrepen”.

Als jonge dertiger wil hij dat jongeren meer aan bod
komen in de gemeente. Werkzaam als systeembeheerder.
Actief in verenigingsleven in Sint-Stevens-Woluwe o.m.
bij basketclub Wobac en toneelkring De Dorpspoëten.
Pleit voor meer ruimte om voluit jong te zijn: fuifzaal,
jeudhuizen en plaats voor jongeren in het nieuw cultureel
centrum. Beleid moet meer de taal van de jongeren
spreken. Betaalbaar wonen voor jonge volwassenen die
opgegroeid zijn in onze gemeente.
“Schakel de toekomst in!”

5. BART DEWANDELEER

11. STIJN TRAPPENIERS

Voorzitter Jong-CD&V

Zaventem

Enthousiaste voorzitter van Jong-CD&V. Adviseur
Begroting en Fiscaliteit bij minister-president Kris
Peeters. Wil vernieuwing brengen in Zaventemse politiek
met een meer klantvriendelijke en gebruiksvriendelijke
administratie en meer inspraak van de burgers, ook van
jongeren. Zijn topprioriteiten: jong en wat ouder meer
kansen geven om hier te blijven wonen, te sporten en
cultuur te beleven. Deelgemeenten nauwer betrekken
bij het beleid door wijkcontracten opgesteld door de mensen zelf.
“Inzet voor een nieuwe dynamiek in het gemeentebeleid waar ook de
nieuwe generatie kansen krijgt”.

Met zijn 24 jaar pas afgestudeerd als industrieel ingenieur
en één van de jongste kandidaten bij de verkiezingen.
In voorbije jaren penningmeester jeugdraad Zaventem.
Vindt het tijd voor actie. Gemeente heeft weinig zicht op
jeugdbeleid: pleit voor een degelijk plan “minder papier
meer plezier” met prioriteit voor een nieuwe fuifzaal in
Zaventem en promotie van jeudverenigingen bij nieuwe
inwoners. Zelf zeer actief in sociale media (twitter en
facebook) houdt hij pleidooi voor een frisser en jonger imago van de
gemeentelijke communicatie in het internettijdperk.
“Jongeren blijf niet langs de zijlijn. Tijd om actie te ondernemen”.

6. GERARD VAN ACHTER

12. ANNE-LEEN DUGARDEIN

OCMW-Raadslid Zaventem
Sint-Stevens-Woluwe - Zaventem

Zaventem

Lid OCMW-Raad Zaventem en bestuurslid Gemeentelijke
Sociale Raad. Jarenlang werkzaam bij Belgacom en
afgevaardigde van ACV-Transcom.
Geboren ‘Wolewenaar’, actief in het verenigingsleven
van zijn dorp als voorzitter van de KWB Sint-StevensWoluwe en klarinettist bij het Harmonieorkest SSW.
Altijd dienstwillig, met grote inzet voor de sociale en
culturele samenhang. Streeft naar een herwaardering van het dorpsen gemeenschapsleven. Vraagt als lid van Verkeersplatform Zaventem
meer aandacht voor mobiliteit en veiligheid. Ijverde als lid van OCMW
voor nieuwe serviceflats in SSW en Sterrebeek en uitbreiding van het
Rustoord Trappeniers.
“Sociale inzet voor jong en oud”.

Studente en jongste kandidaat (20 jaar). Actief in
toneelgroep Plankenkoorts in Zaventem en De Sterre in
Sterrebeek. Ook leiding in een jeugdatelier. Bijzondere
interesse voor jeugdbeleid met initiatieven voor een
nieuwe fuifzaal, meer vrijetijdsgelegenheden en leuke
en veilige speelvelden.
Beleid moet betere communicatie voeren met gebruik
van de nieuwe sociale media. Meer aandacht voor de
opinie van jongeren.
“Als jongere in Zaventem is het belangrijk dat we hier een leuke jeugd
kunnen beleven en dat beter wordt ingegaan op de noden van jongeren”.

13. MIREILLE DUPONT

19. BART VAN HYFTE

Zaventem

Zaventem

Vindt inspraak en een luisterend oor in het gemeentebeleid
belangrijk. Ambtenaar bij de Vlaamse Gemeenschap.
Ze wil meer kwaliteit in het bestuur waarbij de inwoner
centraal staat. Nieuwkomer in de politiek. Als moeder
van een jonge dochter bekommerd om goed onderwijs en
faciliteiten voor de jeugd om op een positieve manier op
te groeien en zich te ontplooien. Meer sociale contacten
in de wijken zodat de mensen zich veiliger voelen en
tegengaan van activiteiten en verkeersproblemen die een aangename
leefomgeving verstoren.
“ Een gemeente die in dienst staat en met een luisterend oor voor het
welzijn van al zijn inwoners”.

Een nieuwkomer die kiest voor maatschappelijk
engagement. Geboren en getogen in de Vlaamse
Rand. Advocaat en vader van 2 zonen. Actieve fietser
en voetbalsupporter van KVW Zaventem en Olympia
Sterrebeek. Staat voor een open en gastvrij Zaventem
waar iedereen zich thuis voelt en de andere respecteert
ongeacht leeftijd, taal of afkomst. Pleit voor een opener
en moderner bestuur dat met inspraak van de burgers
samen bouwt aan een meer leefbaar, groener en veiliger Groot(s)Zaventem waar de jeugd een toekomst heeft en het dorpsgevoel terug
moet herleven.
“ Kies voor een positief project en niet tegen “de anderen”.

14. SABRINA VANDERSTRAETEN

20. MARTINE OPDEBEECK- DEJONCKHEERE

Zaventem

Sint-Stevens-Woluwe

Nieuwe kandidate die opkomt voor een aangenaam en
leefbaar Zaventem. Bediende-manager en moeder van
2 kids, sterk bekommerd om de veiligheid in straten,
wijken en schoolomgeving. Een ruimer draagvlak
voor het veiligheidsbeleid met doelgerichte acties in
de deelgemeenten en actieve medewerking van de
burgers. Sportief (paardrijden als hobby) vraagt ze een
mobiliteitsbeleid met meer aandacht voor de zwakke
weggebruiker en een goed onderhouden netwerk van fiets- en voetpaden.
Afkomstig van Kraainem, met een sterke bekommernis om het Vlaams
karakter van Zaventem.
“Denk aan de toekomst en durf voor vernieuwing te gaan”.

Wil van Woluwe opnieuw een gezelliger dorp maken en
komt op voor het behoud van het Vlaams karakter van
Zaventem. Werkt als bediende bij de overheid en is in
haar vrije tijd actief in het plaatselijke verenigingsleven.
Vindt onze lokale verenigingen meer dan ooit het sociale
weefsel van het dorp. Secretaris van het Davidsfonds
Sint-Stevens-Woluwe en secretaris van de turnkring SintStefaan. Vraagt respect voor onze Vlaamse eigenheid en
inspanningen van nieuwkomers om zich te integreren in onze lokale
gemeenschap. Aandachtpunten gaan naar: betaalbaar wonen, veiligheid
in onze wijken en antwoorden op de culturele en sportieve uitdagingen.
“Met een hart voor Woluwe”.

15. FILIEP CHRISTIAENS

21. MARINA PEETERS

Zaventem

Sterrebeek

Professioneel IT-Manager wil hij zich vanuit zijn
engagement in verschillende sociaal-culturele organisaties inzetten voor Zaventem. Voorzitter van de
harmonie New Music Band Zaventem en lid Algemene
Cultuurraad Zaventem. Wil dat het nieuw cultureel
centrum betere kansen biedt voor de lokale culturele
verenigingen en de integratie van nieuwe inwoners. Als
vader van 2 jonge kinderen vraagt hij aandacht voor
onderwijs, gezinsbeleid, betaalbaar wonen en veiligheid. Wil aan politiek
doen vanuit een sterke bekommernis voor een socialer Zaventem.
“Een leefbare gemeente waar ook jonge gezinnen zich thuis voelen”.

Wil zich ten volle engageren voor haar dorp Sterrebeek.
Ambtenaar bij de federale overheidsdienst Financiën.
Kiest voor politiek engagement om een luisterend oor
te zijn voor mensen met problemen en samen met hen
naar oplossingen te zoeken. Zoekt naar koppeltekens
tussen mensen en niet naar tegenstellingen. Bijzondere
aandacht voor een groen en Vlaams Sterrebeek. Wil zich
inzetten voor meer veiligheid in onze gemeente.
“Een beleid op mensenmaat en met oog voor iedereen”.

16. PAUL SOENS

22. ANDRE TOPS

Zaventem

Zaventem

Met zijn Zaventemse roots ijvert hij voor een krachtiger
Vlaamse uitstraling en tegen de verstedelijking van onze
gemeente. Advocaat en vader van 3 kinderen. Hij is sterk
geëngageerd in het onderwijs als bestuurder van ZAVO
en van het kinderdagverblijf Martijntje. Als bestuurder
van de Huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis sterk
bekommerd om betaalbaar wonen en prioriteit voor
de eigen inwoners bij toewijzing van sociale woningen.
Vraagt verandering in het beleid o.m. een meer kordaat veiligheidsbeleid
en meer aandacht voor de netheid van de gemeente. Ook een gezond
financiëel beleid is belangrijk voor de toekomst van de jonge generaties.
“Krachtiger Vlaamse uitstraling en kordaat veiligheidsbeleid”.

De familie Tops is al sinds generaties een gekende en
sociaal geëngageerde familie in Zaventem. Werknemer
bij een bedrijf op de luchthaven en ACV-militant.
Vader van 8 kinderen. Steeds enthousiaste inzet voor
school ZAVO als lid van de ouderraad en ondersteuning
van naschoolse activiteiten. Vindt verbondenheid
tussen mensen belangrijk voor het sociaal welzijn.
Dienstbaarheid zonder show. Aandachtspunten zijn:
veiligheid voor schoolgaande jeugd zowel op voetpaden als fietspaden
en meer netheid in de straten van Zaventem ook in de buitenwijken
“Wil een Zaventem waar elke straat en elke mens belangrijk is!”

17. BERT HERNALSTEEN

23. MICH RUBENS-VAN DER MOSEN

Sterrebeek

Sterrebeek

Geboren en getogen Sterrebekenaar. Ereraadslid
van het OCMW-Zaventem. Lag mede aan de basis
van de serviceflats in Sterrebeek en de uitbouw van
gemeenschapsvoorzieningen voor ouderen in Zaventem.
Altijd bereid om te helpen zonder show. Ook op de bres
voor het sportleven in zijn dorp met sterke inzet voor
“zijn” voetbalclub Olympia Sterrebeek die dit jaar de
promotie naar de hogere afdelingen mocht vieren.
Ijverde hierbij voor aangepaste voetbalaccommodatie in de Zeenstraat.
Wil zich blijven inzetten voor zijn mooi en gezellig dorp.
“Sterrebeek inbegrepen!”.

Zoekt in haar politiek engagement naar bindtekens
tussen de mensen. Advocaat en moeder van 3 kinderen.
Wil zich actief inzetten voor een beleid gericht op een
positief integratiebeleid van elke persoon, onafgezien
van ras, cultuur, sociale afkomst en handicap. Houdt
van verschillende culturen en vindt diversiteit een
bron van rijkdom. Streeft naar een samenleving met
minder verzuring en cynisme maar met meer nadruk op
positieve waarden.
“Iedereen inbegrepen: niet alleen de personen die op ons gelijken maar
echt iedereen”.

18. FABIENNE VANDERVORST

24. JEAN-MARIE THEUNIS

Nossegem

Nossegem

Secretaris van CD&V-Zaventem. Juriste en moeder
van 2 kinderen. Wil back to the roots, terug naar die
gezellige dorpssfeer waar jong en oud zich goed en
veilg voelen. Houdt van tennis en fitness en wil meer
sport voor iedereen. Meer beweging in onze groene
gemeente, onze allerkleinsten op speelpleintjes, de
tieners op dorpspleinen en voor ouderen creëren we
fitometers in onze parken. Meer verbeelding in het
beleid en een vernieuwende wind voor meer levenskwaliteit in
onze gemeente.
“Zaventem: iedereen inbegrepen”.

Naast zijn job als IT-er bij DVV verzekeringen gaat
zijn aandacht naar sportactiviteiten. Sinds 20 jaar
voetbaltrainer/coördinator bij voetbalploegen in de
streek, o.m. in Nossegem, Sterrebeek en Zaventem.
Bijzondere interessepunten in gemeentebeleid: sport
en cultuur, met de nodige bijhorende accommodaties
voor iedereen (ook in de kleinere deelgemeenten),
o.m. sportpleintjes, jeugdhuizen, sporthal, lokalen voor
verenigingen. Ook aandacht voor verzorgde fietspaden en betaalbaar
wonen van jonge mensen in onze gemeente.
“Sport, ontspanning, huisvesting en groen op ieders maat!”

25. NICOLE VANCORENLAND

29. JOOS VANACKERE

Sterrebeek- Zaventem

Sint-Stevens-Woluwe

Als geboren Sterrebekenaar een groot hart voor
haar dorp. Houdt van een babbel met jong en oud.
Werkzaam als Front Desk Officer bij een groot bedrijf
wil ze zich vanuit haar sociaal engagement inzetten
voor een betere levenskwaliteit en een aangenamere
gemeente. Was jarenlang actief in het oudercomité van
de vrije basisschool Sterrebeek en bestuursraad van
de kinderkribbe “De Sterretjes”. Pleit voor het behoud
van het Vlaams karakter van de gemeente waarbij echte integratie van
verschillende nationaliteiten enkel mogelijk is mits ze ook onze taal
aanleren.
“Meer kansen voor jonge gezinnen om hier te blijven wonen”.

De familie Vanackere heeft Woluwese roots. Zijn vader,
Leo Vanackere, was in de jaren zestig schepen in SintStevens-Woluwe en lag mede aan de basis van de sociale
woonwijken in SSW, de invoering van de kabel-tv en de
Europese verbroedering met Blankenheim en Availles.
Net als Eric Van Rompuy heeft Joos een bekende broer:
vice-premier Steven Vanackere. Ooit zaten de Van
Rompuy’s en de Vanackere’s op dezelfde schoolbanken
in SSW! Ambtenaar bij Openbare werken in Zaventem is Joos in zijn
vrije tijd actief bij het koor Omnia Cantica. Zijn interesse gaat naar
betaalbaar wonen, een propere gemeente en een verbeterde mobiliteit.
“Zal zich voor 200% inzetten voor zijn gemeente!”

26. JOSIANE KETELAER

30. CLAUDINE MUYLLE

Zaventem

Sint-Stevens-Woluwe

Met Zaventemse roots wil ze zich inzetten voor een
meer leefbare en veilige gemeente. Bediende bij een
verzekeringsmaatschappij en sportief in haar vrije tijd.
Bijzondere interessepunten in het gemeentebeleid: meer
aandacht van het bestuur voor netheid en permanent
onderhoud van wijken en straten en herwaardering van
de dorpscentra. Investeringen in een kwaliteitsvolle
omgeving zullen een aantrekking uitoefenen op nieuwe
handelszaken en de bestaande detailhandel opwaarderen.
“Zaventem: waar de burger inspraak heeft!”

Als directrice van een middelbare school een bijzondere
interesse voor onderwijs. Vraagt specifieke aandacht
voor het Nederlands in onze lokale basisscholen, ook in
de contacten met de ouders. Bekommerd om het Vlaams
karakter en de verbrusseling van Sint-Stevens- Woluwe.
Voorzitster van de turnclub Sint-Stefaan in Sint-StevensWoluwe, bestuurslid van Zaventemse vrouwenbeweging
Markant en lid van de raad van bestuur van het woon-en
zorgcentrum Sint-Antonius. Als gewezen OCMW-raadslid interesse voor
het welzijnsbeleid en het ondersteunen van iniatieven die het ‘actief
ouder zijn’ bevorderen. Bekommerd om Zaventem als leefgemeente;
vraagt aandacht voor netheid en veiligheid. “Meedoen, mee beslissen!”

27. VERA BORMANS

31. BOUDEWIJN BAUDRU

Sterrebeek

Voorzitter CD&V- Zaventem

Limburgse die het in Sterrebeek aangenaam wonen vindt.
Werkt als zelfstandig consulent voor farmaceutische
bedrijven en is moeder van 2 dochters. Staat met veel
humor in het leven. Zet zich in als een luisterend oor
voor familie, vrienden en voor iedereen die dit belangrijk
vindt. Vraagt naar meer aandacht in het beleid voor
veilig verkeer en de zwakke weggebruiker, is voorstander
van een duurzaam ondernemersklimaat, betaalbare
woongelegenheid in de gemeente en meer aandacht voor eenzame
senioren. Sterrebeek moet groene long van de gemeente blijven.
“Geef ruimte aan mensen”.

28. MATHIEU VAN MONTFORT

De dynamische voorzitter van CD&V- Zaventem.
Europees ambtenaar. Heeft zich als Franstalige uit
Wallonië perfect geïntegreerd in onze gemeente. Wil
meewerken aan een warme samenleving in Zaventem.
Zaventemenaars en nieuwkomers moeten elkaar beter
vinden en leren kennen. De kennis van het Nederlands
is de uiting van respect voor elkaar en het beste middel
tot sociale integratie. Actief in het verenigingsleven
als voorzitter van de Fietsersbond Zaventem en mede-initiatiefnemer
van het fietsennetwerk tussen de deelgemeenten, het plaatsen van
diefstalveilige fietsstallingen en acties zoals “veilig naar school met de
fiets”. Als lid van Natuurpunt geëngageerd in de milieubeweging en
pleitbezorger voor een groener Zaventem.
“Laten we samen werken aan een warme samenleving in Zaventem”.

Nossegem
Wil dat Nossegem zijn dorpskarakter blijft behouden.
Werkzaam als arbeider bij Audi-Vorst heeft hij als hobby
mineralogie en fossielen en fietsen. Houdt van een goed
gesprek en graag behulpzaam bij lokale activiteiten
als steun voor de sociale inzet van verenigingen. Als
vader van een zoon heeft hij bijzondere interesse voor
onderwijs met de vraag naar aandacht voor iedere
leerling, scholen waar leerlingen zich goed voelen en
ieder kind wordt gerespecteerd in zijn rechten en plichten.
“CD&V: leerlingen inbegrepen”.

PROVINCIE
KANDIDATEN

MIA VAN DER ELST

ERIC VAN ROMPUY

2de plaats PROVINCIE

LIJSTDUWER

CD&V-VISIE ZAVENTEM 2020 in 12 punten
CD&V Zaventem stelt voor om de nieuwe prioriteiten uit te voeren via “WIJ-contracten” tussen het gemeentebestuur en de inwoners over
wat er in diverse beleidsdomeinen en per deelgemeente moet worden gerealiseerd (“wijk-contracten”)
1. Een duidelijk Vlaams beleid: kordaat maar gastvrij. Integratie van nieuwkomers door inburgeringscursussen. Iedereen is welkom maar
mits respect voor het Vlaams karakter in het openbaar leven en ook in onze scholen. Hierbij is het leren van onze taal een belangrijke
voorwaarde voor sociale integratie.
2. Meer kansen op betaalbaar wonen voor jongeren om hier te kunnen blijven wonen door o.m. de oprichting van een gemeentelijk
Grondfonds en premies voor jonge mensen (die hier 15 jaar wonen) bij aankoop van een woning of appartement in eigen gemeente.
3. Herwaardering van onze dorpskernen door het stimuleren van onze detailhandel, netheid van onze winkelstraten en een actiever
sociaal gemeenschapsleven.
4. Beter veiligheidsbeleid met o.m. meer preventie en opvolging bij inbraken, boetes bij overlast, meer politie op straat.
5. Meer ruimte om jong te zijn (fuifzalen, jeugdhuizen) en kindvriendelijker gemeente (betaalbare kinderopvang en veilige schoolomgeving).
6. Mobiliteitsbeleid met tegengaan van sluipverkeer in de wijken, veiliger fiets- en voetpaden, aangepast parkeerbeleid (minder repressief).
7. Leefbaarheid door vrijwaren van open en groene ruimte, permanente inzet voor netheid en onderhoud van straten, pleinen en perken
en tegengaan van grootschalige bouwprojecten en hoogbouw.
8. Een gemeente waar sport en cultuur echt leven. Het nieuw cultureel centrum meer op maat van onze lokale gemeenschap en
een echt ontmoetingscentrum tussen alle inwoners van de gemeente. Niet alleen de noodzakelijke sportinfrastructuur voor onze
sportverenigingen maar ook mogelijkheden voor sport voor allen (multifunctionele sportveldjes).
9. Een warm seniorenbeleid met voldoende huisvestings- en opvangmogelijkheden (dagcentra, thuiszorg) en beter openbaar vervoer via
De Lijn.
10. Een moderne gemeentelijke communicatie met meer klant-en gebruiksvriendelijke websites en gebruik van electronische borden -en
nieuwsbrieven.
11. Meer inspraak en overleg met de burgers; het bestuur moet opener en democratischer worden.
12. Een gezond financieël beleid. CD&V had beloofd dat de schulduitgaven van Zaventem zouden worden teruggedrongen van 24% in
2006 tot minder dan 20%. We hielden woord; in 2012 zijn ze zelfs gedaald tot 16%!!! Zaventem heeft nu forse financiële reserves om
de toekomstige uitdagingen aan te kunnen.

