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ZAVENTEM

D!RECT
Eric Van Rompuy schepen
■ CD&V-N-VA trad toe tot
de nieuwe bestuursmeerderheid in Zaventem. Hierbij
kreeg Eric Van Rompuy de
bevoegdheden toegewezen
van Financiën, Stedebouw
en Ruimtelijke Ordening,
Grondbeleid en Huisvesting.
Een heel takenpakket maar
met zijn meer dan 25 jaar
ervaring in de gemeenteraad
zal hij zich tenvolle inzetten
ten bate van de Zaventemse
bevolking.
Hij wil ook zeer bereikbaar
zijn voor de Zaventemse bevolking. U kunt hem rechtstreeks bellen op zijn GSM
0474/75 02 45 of privé
02/731 70 72. Elke vrijdag is
hij beschikbaar (na afspraak)
op de gemeentelijke diensten, Steenokkerzeelstraat 56
– Zaventem.
CD&V-N-VA telt 5 verkozenen in de gemeenteraad (E.
Van Rompuy, M. Van der
Elst, E. Rennen, R. Artois en
L. Vander Elst) en 2 OCMWraadsleden (G. Van Achter en
F. Piessens)

Moeilijk gaat ook
CD&V/N-VA zetelt opnieuw
in het Zaventemse gemeentebestuur en zet zich in voor
de moeilijke dossiers.
Toewijzing kavels:
taalvereiste
Bij de toewijzing van gemeentelijke kavels (75 in
verkaveling Harenheide in
Sint-Stevens-Woluwe en een
tiental in verkaveling Kersenberg in Nossegem) is er
vertraging opgelopen. In mei
2006 stemde de Zaventemse
gemeenteraad in met een reglement waarbij van kandidaat-kopers wordt verwacht
dat ze Nederlands kennen
of spreken of de bereidheid
tonen het Nederlands aan te
leren via het volgen van taalcursussen. Deze taalvereiste
is gebaseerd op de nieuwe
Vlaamse wooncode.
De
Waalse regering en Franstalige parlementsleden betwisten
deze opgelegde taalkennis en
noemen ze ongrondwettig. Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen van
grondbeleid Eric Van Rompuy interpelleerde hierover
de Vlaamse minister van
woonbeleid in het Vlaams
parlement.
Van Rompuy
vroeg niet in te gaan op de
franstalige bezwaren en het
gemeentereglement van Za-

ventem nog goed te keuren
vóór het verlof zodat na de
zomermaanden de gronden
eindelijk kunnen toegewezen
worden.
Ter Meeren
Het historisch kasteeldomein Ter Meeren in Sterrebeek staat te koop voor 4
miljoen euro. De gemeente
Zaventem is bereid om een
financiële bijdrage te leveren
om het domein in publieke
handen te krijgen, maar kan
dit niet alleen. Op vraag
van schepen Eric Van Rompuy zei Vlaams minister van
Leefmilieu Kris Peeters dat
hij wil instaan voor de aankoop van het park, maar
noch de Vlaamse regering
noch de provincie willen financieel meewerken aan de
verwerving en restauratie
van het kasteel en de bijgebouwen. De aftakeling van
het kasteel gaat snel door de
leegstand en het vandalisme.
Dit historisch patrimonium
van onze gemeente dreigt
onherstelbare schade op de
lopen. Het schepencollege
doet er alles aan om een oplossing te vinden.
Project Hippodroom
De privé-groep Probel wil
een multifunctioneel project

realiseren op de gronden van
de voormalige Hippodroom
van Sterrebeek.
Centraal
hierbij staat een golfterrein
(met 18 holes) en een golfschool. Ook komt er ruimte
voor de paardensport met de
renovatie van de paardenstallingen, een dressuurcentrum
en renovatie van de manègeinfrastructuur. Verder is er
een Spa- en wellnesscentrum
gepland, hotelaccommodatie, een evenementenruimte
en een 60-tal nieuwe woningen.
Deze verlaten historische site
kan hierdoor een nieuwe dynamiek krijgen in de sfeer
van sport- en recreatie. Het
gemeentebestuur staat positief t.a.v. de plannen. Ook
zal worden gewaakt over het
Vlaams karakter. Maar voor
het bekomen van vergunningen voor al deze nieuwe
activiteiten moet een hele
administratieve weg worden
doorlopen zodat de realisatie
nog een tijd op zich zal laten
wachten. Inmiddels is gestart
met een Golflife Center.
START-programma
Het START-programma van
de Vlaamse regering voor
Zaventem kan een positieve
balans voorleggen. Op 4 jaar

tijd zal de regering Leterme
220 miljoen euro investeren
in de regio Zaventem. De
werkgelegenheid zal in de
komende jaren met 23.500
toenemen (waarvan 10.000
in de gemeente Zaventem op
Airport Village en de Loosenberg). Ook de ontsluiting
van de luchthaven via openbaar vervoer (De Lijn en
spoor) boekten vooruitgang.
Met het zgn. spreidingsplan van de geluidshinder
rondom Zaventem gaat het
evenwel de verkeerde kant
op. Sinds het Brussels Gewest de geluidsnormen heeft
ingevoerd is heel het dossier
in een impasse geraakt. De
Ecolo-minister I. Durant en
de sp.a-Spirit ministers B.
Anciaux en R. Landuyt hebben het dossier Zaventem

verknoeid. Na 10 juni zal
het dossier door een nieuwe
regering moeten worden
aangepakt waarbij het uitgangspunt moet zijn terug
te keren naar het baan- en
routegebruik van vóór 1999
toen in de regio een breed
maatschappelijk draagvlak
bestond voor de ontwikkeling van de luchthaven.
Splitsing BHV
Ook blijft CD&V-N.VA Zaventem ijveren voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Op De
Gordel 2006 in Zaventem
beloofde minister-president
Leterme dat deze eis bij de
volgende staatshervorming
moet worden doorgevoerd.
De huidige verkiezingen zijn
ongrondwettelijk.

