
Na 34 jaar neemt Eric Van Rompuy 
afscheid van de Zaventemse 
gemeentepolitiek. Sinds 1983 was 
hij gemeenteraadslid, waarvan 16 
jaar als schepen. “Ik ben politiek 
actief geweest op Europees, 
federaal en Vlaams niveau. Maar 
mijn engagement op gemeentelijk 
vlak lag mij het nauwst aan het hart 
omdat dit het dichtst bij de mensen 
is.” 

Met  Eric heeft CD&V in Zaventem heel 
wat kunnen realiseren, zeker de laatste 
tien jaar. “Ik denk aan Ruimtelijke 
Ordening, waar ik de open ruimte heb 
gevrijwaard en meer woongelegenheid 
heb mogelijk gemaakt in de 
dorpskernen”, zegt Eric. 

“Bij de splitsing van BHV heb ik gewaakt 
over het Vlaams karakter van Zaventem, 
met succes.” 

“Ik geef nu de fakkel door aan de nieuwe 
generatie. Met Bart Dewandeleer staat 
een CD&V-schepen klaar die mijn werk 
zal voortzetten. Naast hem zie ik veel 
mensen met engagement en talent in 
onze partij. Stoppen als je de stok kan 
doorgeven aan een nieuwe generatie 
geeft voldoening. Net daarom vind ik nu 
het ideale moment om afscheid te 
nemen van de Zaventemse politiek. Dat 
geeft mij vertrouwen.”

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Hilde Van Craenenbroeck
hilde.van.craenenbroeck
@telenet.be
zaventem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/cdenvzaventem
fb.com/jongcdvzaventem

in ZAVENTEM
zaventem.cdenv.be
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Weinig belasten, veel investeren!
De begroting 2017 en de nieuwe meerjarenbegroting van de gemeente 
Zaventem zijn klaar. 
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De zogenaamde autofinancieringsmarge die 
de financiële gezondheid van de gemeente 
uitdrukt, bedraagt +1,8 miljoen in 2017 en 
+3,1 miljoen euro in 2019. Dat betekent  dat 
de begroting ruim in evenwicht is. Tegelijk 
blijven onze belastingen de laagste van 
Vlaams-Brabant. 

“We investeren deze bestuursperiode nu 82,7 
miljoen euro. Nooit eerder werd er zoveel in 
onze gemeente geïnvesteerd. Tegelijk 
bouwen we ook de schuld af en kunnen we 
de laagste belastingen van Vlaams-Brabant 
voorleggen” , zegt schepen van Financiën, 
Bart Dewandeleer (CD&V).

Bedankt, Eric!



Hilde 
bouwt samen met 

CD&V aan een warm 
Zaventem

52 jaar  -  3 kinderen 

kersvers gemeenteraadslid

Op maandag 19 december legde Hilde Van 
Craenenbroeck de eed af als gemeenteraadslid als 
opvolger van de afscheidenemende Eric Van Rompuy. 
Het was een emotionele avond voor Hilde. Heel wat van 
de Zaventemse CD&V’ers waren dan ook opgedaagd 
om haar te steunen.

“Het is een eer deze functie te  mogen uitoefenen”, zegt Hilde. 
“Daarom dank aan Eric Van Rompuy, die me ertoe aangezet 
heeft om mijn leven een politieke draai te geven, en vandaag 
zijn mandaat als gemeenteraadslid aan mij doorgeeft”.

Hilde betreedt de sterke ploeg van CD&V Zaventem, met 
schepen Bart Dewandeleer, gemeenteraadslid Mark 
Vanlombeek, OCMW-raadslid Gerard Van Achter en 

provincieraadslid Mia Van der Elst. 

“Onze ploeg heeft al heel veel gerealiseerd in deze ambtstermijn, 
zoals wijkwerking, integratie en Vlaams karakter. Ik heb er dan 
ook veel ‘goesting’ in! Mijn leuze in 2012 luidde ‘Geloven in een 
fijne  sociale samenleving, waar iedereen zijn  weg kan vinden 
naar werk, naar bijstand, naar verenigingen’. In die filosofie ga 
ik deze uitdaging aan.”

Om deze gebeurtenis te vieren, heffen de leden van CD&V 
Zaventem het glas op de Nieuwjaarsreceptie op 22 januari. 
Iedereen is van harte welkom! 

Zaventem aan Zet: wanneer 
inspraak ook afspraak wordt

Op zondag 23 oktober werden in een goed gevulde zaal De 
Maalderij in Sterrebeek vier wijkovereenkomsten ondertekend. 
Elke deelgemeente heeft nu zijn eigen wijkovereenkomst, die tot 
stand kwam na twee jaar inspraak voor de inwoners via het 
project “Zaventem aan Zet”. De wijkovereenkomst bevat 
concrete engagementen van het bestuur over sport-en 
speelterreinen, het Cultureel Centrum en de netheid van de 
gemeente. De ondertekening van de wijkovereenkomsten door 
de Zaventemse verenigingen, burgers en het schepencollege, is 
een belangrijke mijlpaal voor het participatieproject “Zaventem 
aan Zet”. “Bij ons in Zaventem leidt inspraak ook tot afspraak”, 
zegt een gelukkige CD&V-schepen van Wijkwerking Bart 
Dewandeleer.  

De wijkovereenkomsten in een notendop:

De wijkvergadering werd geopend met een lekkere koffie en 

koffiekoek en ’s middags afgesloten met een zondagse aperitief.

Sport-en spelinfrastructuur:
Sterrebeek: totale herinrichting en uitbreiding van het 
ZeenparkSint-Stevens-Woluwe: herinrichting park Liekendael
Nossegem: totaal nieuw sport-en spelterrein aan de Kersenberg
Zaventem Centrum: renovatie van de sporthal en van het 
zwembad. Gloednieuwe scoutslokalen, die ook voor de 
speelpleinwerking zullen gebruikt worden.

Cultureel Centrum: 
Gunsttarief voor Zaventemse verenigingen.

Netheid van de gemeente: 
Budget voor groenonderhoud in 2016 met 60.000 euro 
opgetrokken tot 364.000 euro . Er komt in 2017 ook een Actieplan 
Proper Zaventem. Ondertussen is ook beslist dat we het ledigen 
van de gemeentelijke vuilnisbakjes uitbesteden aan Interza. 
Daardoor komen twee personeelsleden vrij die extra worden 
ingezet voor het onderhoud van straten, pleinen en groen.

Van inspraak tot afspraak: de vier wijkovereenkomsten werden 

ondertekend.




