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ZAVENTEM

Op de Gordel in Zaventem 
droeg Eric Van Rompuy de 
zwart-gele trui “splits Brus-
sel-Halle-Vilvoorde NU!!!” 
Hij verklaarde dat het de al-
lerlaatste keer was dat hij dit 
shirt zal dragen.

Op 7 november werd de 
splitsing van BHV door de 
Kamercommissie gestemd.  

Eindelijk toonden de Vlaam-
se verkozenen 5 minuten po-
litieke moed!

De franstaligen zullen al-
les doen om de uiteindelijke 
goedkeuring in Kamer en Se-
naat te verhinderen maar de 
belofte blijft: BHV moet ten 
laatste tegen de Gordel 2008 
zijn gesplitst.

De jongste editie van het franstalig blad van UF (Union des 
Francophones) –verspreid in Zaventem en alle Vlaamse ge-
meenten van Halle-Vilvoorde- is een echt haatpamfl et tegen 
de Vlamingen.  TE VEEL, C’EST TROP.  BASTA - CA SUF-
FIT.  De UF wil Brussel uitbreiden van 19 gemeenten tot 62 
gemeenten tot diep in Vlaams Brabant.  In de Vlaamse Rand 
(“la périférie”) is een nieuw franstalig offensief aan de gang 
om het Vlaams karakter van onze gemeente te ondermijnen.  
Franstaligen wonen in Vlaanderen maar velen weigeren zich 
aan te passen.  Ze blijven dromen van “une patrie francop-
hone, une Belgique francophone”.

CD&V-NV-A hebben met de stemming over BHV en de 
niet-benoeming van de Burgemeester van Kraainem en We-
zembeek-Oppem een halt toegeroepen aan deze groeiende 
arrogantie en agressiviteit.  Ook in Zaventem staan we in de 
vuurlinie.  ZAVENTEM IS EN BLIJFT VLAAMS.

■ Eric Van Rompuy, Vlaams Volksvertegenwoordiger en 
Schepen in Zaventem, staat al jaren op de bres voor de split-
sing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
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Woord van de Woord van de 
voorzittervoorzitter
2007 was voor CD&V nati-
onaal en CD&V Zaventem 
een bijzonder jaar.

In juni 2007 wonnen we 
met klank de nationale ver-
kiezingen en is het kartel 
CD&N-VA met 30% veruit 
de grootste partij in Vlaan-
deren.  In Zaventem traden 
we met ons kartel toe tot de 
nieuwe bestuursmeerderheid.  
Dit jaar gingen we ook met 
het nieuwe bestuur van start.  
CD&V-Zaventem is een dy-
namische ploeg met ervaren 
leden en nieuwe mensen die 
zich willen engageren voor 
een modern beleid in onze 
gemeente.  Onlangs hebben 
nog twee jonge mensen zich 
aangesloten bij het bestuur.  
Dit is geen toeval.

Onder impuls van Schepen 
Eric Van Rompuy en onze 
actieve CD&V-N-VA fractie 
drukten we op diverse ter-
reinen reeds onze Vlaamse en 
sociale stempel.  Tegenover 
de groeiende Franstalige ar-
rogantie, ook in onze buur-
gemeenten Kraainem en We-
zembeek-Oppem, moet een 
kordaat Vlaams beleid wor-
den gevoerd.  In het gemeen-
telijke grond- en woonbeleid 
en in de lokale scholen wordt 
het Vlaams karakter sterker 
benadrukt.  Gemeenschaps-
centra in de 4 deelgemeen-
ten (het ontmoetingscentrum 
Walenhof in Sterrebeek zal 
opengaan in 2008) moeten 
ons socio-cultureel leven 
nieuwe impulsen geven.

Ook inzake verkeersveilig-
heid (meer fi etspaden) en 
ruimtelijke ordening en leef-
milieu verwachten we nieuwe 
initiatieven.

Ook zijn we blij met de nieu-
we sociale realisaties vanwege 
het OCMW (15 servicefl ats 
in Sterrebeek en tegen 2009 
15 nieuwe servicefl ats in Wo-
luwe).

Ook in 2008 kunt u op 
CD&V rekenen.  Aarzel niet 
onze mandatarissen en be-
stuursleden te contacteren.

We wensen u en uw familie 
een zalig kerstfeest en het al-
lerbeste voor het nieuwe jaar.

Boudewijn Baudru

CD&V-ZAVENTEM WENST UCD&V-ZAVENTEM WENST U
ZALIG KERSTFEESTZALIG KERSTFEEST

EN GELUKKIG NIEUWJAAREN GELUKKIG NIEUWJAAR

met als gastspreker

HERMAN VAN ROMPUY
Minister van Staat / Kamervoorzitter / Koninklijk Verkenner

Zondag 20 januari 2008 om 11u
Centrum Sint-Maarten

Veldeke 1 - Zaventem-centrum

Iedereen welkom!

Een franstalig parlements-
lid diende hiertegen klacht 
in wegen zgn. discriminatie 
t.a.v. anderstaligen maar de 
Gouverneur van de provincie 
Vlaams Brabant gaf in een 
schrijven van 12 oktober 2007 
aan Schepen Van Rompuy zijn 
goedkeuring aan het gemeen-
telijk reglement.  

Hierdoor kunnen in de vol-
gende maanden 76 kavels op 

Harenheide (Sint-Stevens-
Woluwe) worden toegewezen.  
De infrastructuurwerken zijn 
gestart in december en de prijs 
van een kavel bedraagt 175 
euro per m2.  Het reglement is 
ook van toepassing op 15 ge-
meentelijke kavels op Kersen-
berg (Nossegem).  Hier is er 
vertraging als gevolg van pro-
blemen met de buffering en de 
waterdruk in de verkaveling.  
Realisatie wordt wel gepland 

in de zomer 2008.

Op die manier hebben jonge 
gezinnen de kans om in eigen 
gemeente te blijven wonen en 
wordt het Vlaams karakter 

van onze gemeente bevorderd.

Voor meer informatie: Eric 
Van Rompuy, Schepen van 
grondbeleid, tel. 02 731 70 72

■ In mei 2006 stemde de Zaventemse gemeenteraad in met 
een reglement waarbij van kandidaat-kopers van gemeente-
lijke gronden wordt verwacht dat ze Nederlands kennen of 
spreken of de bereidheid tonen het Nederlands te leren via 
het volgen van taalcursussen.  
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