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GEMEENTELIJK  INTEGRATIEBELEID  KRIJGT  VORM

Sinds  2013 is  Zaventem door de Vlaamse overheid erkend als een gemeente met een uit-
zonderlijk hoge densiteit aan buitenlanders en anderstaligen. Uit statistieken blijkt dat 
42 % van de Zaventemse bevolking van vreemde herkomst is. De afgelopen 5 jaar waren 
80 % van de nieuwe inwoners van vreemde herkomst.  Ook Machelen en Vilvoorde kennen 
vergelijkbare cijfers.  Daarom  is dit jaar in Zaventem onder impuls van schepen van Vlaams 
karakter en integratiebeleid, Eric Van Rompuy, een lokaal integratiebeleid gestart.  
Er verscheen een nieuwe onthaalbrochure “Welkom in Zaventem” en een integratiedienst 
werd opgericht met Maria Urbina als integratieambtenaar.

Met de opstart van het praatcafé COMBINNE,  wil de gemeente Zaventem aan anders- 
taligen de kans bieden om Nederlands te leren.  Wekelijks komen, op donderdagnamiddag 
in de Biblioteek van Zaventem, anderstaligen samen met lokale inwoners, om in een 
gezellige en ongedwongen sfeer Nederlands te praten over zelf gekozen thema’s.  
CaCafé COMBINNE biedt hiermee op een laagdrempelige manier de kans op onthaal voor 
nieuwkomers.

Het is een groot succes.  Bedoeling is om het Nederlands te oefenen en zo de integratie te 
vergemakkelijken .  Ook in onze scholen (taalstages voor kinderen) en sportverenigingen 
worden inspanningen geleverd om het Nederlands te promoten.

VVolgens schepen Van Rompuy is het belangrijk dat het gemeentebestuur hier actief  werk 
van maakt, want de kennis van het Nederlands is belangrijk voor integratie en biedt meer 
mogelijkheden voor anderstaligen - vaak van vreemde origine - op sociaal en cultureel vlak 
en op het vinden van werkgelegenheid. Daarom worden ook  samen met de vzw Vlaamse 
Rand taalcursussen georganiseerd  in samenwerking met het Huis van het Nederlands, de 
Provincie Vlaams Brabant en het Centrum voor Volwassenen Onderwijs( COV).
Nooit Nooit kwamen zoveel inwoners van buitenlandse herkomst in onze gemeente wonen als de 
laatste 5 jaar. Een grote uitdaging om deze nieuwkomers te integreren en hun duidelijk te 
maken dat in Zaventem het Nederlands de voertaal is, in onze scholen, gemeentelijke 
diensten, sportverenigingen, winkels en bedrijven.

Met de nieuwe integratiedienst  zal het gemeentebestuur met talrijke initiatieven, op een 
positieve en concrete manier, in Zaventem werk van dit zo noodzakelijk integratiebeleid.

INFO:

Café Combinne, 
elke donderdag van
13.30 tot 15.30 uur in de 
bibliotheek. 

Inschrijven is niet nodig.

werken aan de zo noodzakelijke integratie.

-     MEI 2015

Op initiatief van 
schepen van 
Wijkwerking 
Bart Dewandeleer, 
is begin maart het 
project 
“ZAVENTEM
  aan ZET!”  aan ZET!”
gestart.

In onze verkiezingsfolder
beloofden we dat u meer
inspraak zou krijgen in het beleid. 
Geen passieve inspraak via 
hoorzittingen, op het moment dat 
alles al beslist is. Nee, actieve 
inspinspraak via wijkwerking In de 4 deelgemeenten! 

Het ontwerp Gemeentelijk Structuurplan Zaventem is klaar.  
Het omvat de ruimtelijke bestemming in de gemeente voor wonen (vastleggen 
van de woonverkavelingen), open ruimte (landbouw en natuur), bedrijven-
zones, recreatiegebieden en openbaar domein.

Dit GSP wordt voorgelegd aan de bevolking in de 4 deelgemeenten op 
speciale informatie- en inspraakavonden:

&  woensdag 10 juni om 20 uur te Zaventem, Raadszaal gemeentehuis 
&  dinsdag 16 juni om 20 uur te Sterrebeek, De Maalderij
& donderdag 18 juni om 20 uur te Sint-Stevens-Woluwe, De Snuifmolen
& dinsdag 23 juni om 20 uur te Nossegem, Hoeve Nothengem

De toelichting wordt gegeven door Schepen voor Ruimtelijke Ordening, 
Eric Van Rompuy.

zie pg 2.

INSPRAAKAVONDEN over GEMEENTELIJK  STRUCTUURPLAN

zaventem



Begroting 2015 in 5 blikvangers

Op ons kan je rekenen!
1. Laagste belastingen van Vlaams-Brabant

Ja,  je betaalt heel wat belastingen in ons land.  Daarom vinden wij het belangrijk om de 
belastingen in Zaventem zo laag mogelijk te houden.  Wij houden onze belofte om geen 
belastingverhoging te doen.  Meer nog, vanaf 1 januari 2015 betaal je in Zaventem de 
laagste belastingen van heel Vlaams-Brabant!   
IndeInderdaad, slechts 5% aanvullende personenbelasting en 750 opcentiemen onroerende 
voorheffing.  Neem de proef op de som en vraag eens hoeveel je vrienden,  familie of 
collega’s betalen in hun gemeente.   Je zal versteld staan.

2. 70 miljoen investeringen

Lage belastingen betekent niet dat we niet investeren.  Integendeel, in onze meerjaren-  
begroting zitten 70 miljoen investeringen.  We bouwen een nieuwe school Hoek, een 
cultucultureel  centrum en een nieuw politiecommissariaat.   Maar we investeren ook in talrijke 
nieuwe wegen, voetpaden, fietspaden alsook sport- en speelveldjes.  
En dit in de 4 deelgemeenten!

3. Geen besparingen op vrije tijd en verenigingen

De De Vlaamse regering voorzag besparingen op de middelen die de gemeente kreeg voor 
jeugd, cultuur en sport.  Daarover geen verwijten.   We moeten op elk niveau proberen zo 
goed mogelijk met de middelen om te gaan.  Maar  CD&V heeft ervoor  gepleit dat we 
deze besparingen zouden bijpassen vanuit onze Zaventemse begroting.  Bijvoorbeeld op 
Jeugd zat een besparing van een  € 17.000 .  Als je dan ziet dat de ledenaantallen bij onze 
jeugdverenigingen pijlsnel omhoog schieten, dan is het niet aangewezen om te besparen 
op de toelagen aan onze verenigingen.

4.4. Lagere belastingen  voor onze horeca en zelfstandigen

Er bestaat zo’n ambetante belasting.  Die heet “de belasting op drijfkracht”.  Hoe meer 
machines je als restaurant, zelfstandige of KMO hebt, hoe meer je betaalt.  Deze belasting 
zomaar afschaffen was onmogelijk.   Maar CD&V heeft voorgesteld om de vrijstelling meer 
dan te verdubbelen.  Daarmee zullen ongeveer een 200 tal belastingplichtigen, 
voornamelijk kleine zelfstandigen, cafés en restaurants,  geen belasting meer  verschuldigd 
zijn.  Dit is een enorme stimulans voor onze lokale economie.

5.5. Schulden dalen

Lage belastingen en veel investeringen. Stijgt de schuld dan niet? 
Het antwoord is NEEN. 
We besparen ook waar we kunnen.  Alleen al  het beter aanbesteden van onze 
verzekeringsportefeuille brengt een € 300.000 per jaar op. En bedrijven die ongewild 
reclame in uw brievenbus duwen betalen daar nu samen € 500.000 voor.
Daar voelt  u niks van.  Maar onze schuld daalt er mee.
ZZe was  eind 2014 al € 5 miljoen  lager dan begin 2014.

In onze verkiezingsfolder beloofden we dat u meer inspraak zou krijgen in het 
beleid. Geen passieve inspraak via hoorzittingen, op het moment dat alles al 
beslist is. Nee, actieve inspraak via wijkwerking. Op het moment dat er nog 
heel veel kan. In de 4 deelgemeenten. 
Op initiatief van schepen van Wijkwerking Bart Dewandeleer, is begin maart 
het project “Zaventem aan Zet!” gestart.
 Zaventem aan Zet stelt 5 thema’s voor: 
PubliePublieke ruimte voor recreatie, het Cultureel Centrum, Netheid, Veiligheid en 
het Sociaal-en Welzijnsbeleid.
Zaventem aan Zet wordt professioneel beleid door het kantoor Glassroots.

Zaventem aan Zet: Waarom is dit zo vernieuwend?

1. Geen hoorzitting, maar spreekavond

Tijdens 1 van de wijkavonden zei een inwoner: “Vroeger waren er enkel hoorzittingen op 
het moment dat alles al beslist was. Dit was de 1e echte luisterzitting”. Bij Zaventem aan 
Zet wordt er inderdaad geluisterd naar wat jij te zeggen hebt. 
De 1e De 1e ronde van Zaventem aan Zet is nu afgerond. Het college gaat nu aan de slag met 
de ideeën van de inwoners. Die worden in wijkovereenkomsten gegoten die aan de ge-
meenteraad worden voorgelegd. Via de website en de gemeenteberichten word je op de 
hoogte gehouden.

2. Professionele begeleiding

De gemeente werkt samen met 2 experten (dames) van het bureau Glassroots. Zij zorgen 
voor een professionele aanpak. Op de wijkvergaderingen nemen de schepenen en de ge-
meenteraadsleden niet deel aan de discussies. Op die manier houden we het project apo-
litiek en kunnen de mensen vrijuit spreken. 

3. Deelgemeenten aan Zet! 

Zaventem aan Zet trekt naar de 4 deelgemeenten! Hoe lang was dat al geleden? 
Het eerste thema van Zaventem aan Zet was Publieke Ruimte voor recreatie. De inwoners 
van Sint-Stevens-Woluwe, Nossegem, Sterrebeek en Zaventem zakten talrijk af naar ge-
meenschapscentra De Snuifmolen, Hoeve Nothengem, De Maalderij en de Raadszaal. 
Daar maakten ze samen met specialisten van de gemeentelijke diensten Vrije Tijd, Open-
bare werken en Integratie de evaluatie van de bestaande sport-en speelveldjes. De in-
woners mochten ook voorstellen doen voor een nieuwe locatie voor een sport-en speeld-
veldje. 

In Sterrebeek ging de meeste aandacht naar het project voor het park “Het Zeen”. Samen 
met de Vlaamse Landmaatschappij en met Europese en Vlaamse subsidies zal de ge-
meente Zaventem daar binnenkort starten met de volledige herinrichting van het park. 
De beek wordt opnieuw bovengronds gebracht. Er komt ook een Finse piste, een multis-
portveldje, een speelbos en nieuwe wandelpaden.

ZAVENTEM aan ZET !

CD&V doet wat het beloofd heeft !

geleid
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Cultuur is Participatie. Participatie is onze nieuwe Cultuur !

Zondag 26 april ging in de Raadszaal van het gemeentehuis in Zaventem het 2e participatiemoment van het project  
” Zaventem aan Zet”  door met als thema het Cultureel Centrum. Met een 100 deelnemers zat de zaal helemaal vol.

Nu de ruwbouw van het CC bijna klaar is, was het moment gekomen om de burgers actief inspraak te geven rond 
wat er nu allemaal kan gebeuren in het CC.  Bij een aperitief werden de burgers uitgenodigd om hun ideeën te
geven rond volgende vragen :

• Wie :  Wie moet er allemaal terecht kunnen in het nieuwe cultuurcentrum? 

• Wat :  Wat moeten we allemaal aanbieden zodat er elke dag iets te beleven valt in het cultuurcentrum? 

•  Hoe :  Hoe moeten we de doelgroepen bereiken om naar al deze activiteiten te komen? 

Het discussiemoment met de burgers bracht een heleboel nieuwe,  creatieve ideeën op,  waarmee het
gemeentebestuur nu aan de slag gaat. Een greep uit de reacties :

 • De Zaventemse verenigingen moet voorrang krijgen bij het gebruik van het CC
 • Ons CC moet een eigen karakter uitstralen, wij willen niet het zoveelste CC zijn
 • Het CC moet open staan voor jong en oud en voor elke nationaliteit en cultuur
 • Laten we maximaal samenwerken met de talrijke bedrijven in Zaventem
 • Aandacht voor de deelgemeenten. Ook Woluwe, Nossegem en Sterrebeek aan Zet !

CD&V is het helemaal eens dat het CC een plaats voor Cultuur en Ontmoeting moet worden voor alle
Zaventemenaren en Zaventemse verenigingen. En daar moeten alle inwoners mee aan kunnen bouwen. Cultuur is 
Participatie. Participatie is onze nieuwe Cultuur.


