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ZAVENTEM.CDENV.BE

INFORMATIEBLAD CD&V
JAARGANG 15 - SEPTEMBER 2015

WIJKPARTICIPATIE:  
DE EERSTE RESULTATEN

INSPRAAK  IN GEMEENTELIJK 
STRUCTUURPLAN EN RUIMTELIJKE 
TOEKOMST VAN ZAVENTEM

ZAVENTEMSE JEUGD 
KIEST VOOR JONGCD&V!

ZAVENTEM MAAKT WERK VAN 
INSPRAAK EN DEMOCRATIE!

Christendemocratisch                 Vlaams

Kamerlid
Schepen in Zaventem

Schepen in Zaventem

EETFESTIJN
zaterdag 3 oktober 2015 van 18 uur tot 22 uur

zondag 4 oktober 2015 van 11.30 tot 14.30 uur

Iedereen welkom

Centrum Sint-Maarten – Veldeke 1 – Zaventem - centrum
(vlakbij het Kerkplein) (WEGBESCHRIJVING ZIE OMMEZIJDE)

ZAVENTEM ERIC VAN ROMPUY 
NODIGEN U UITBART DEWANDELEER
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Nossegem  - Spelen op de 
Kersenberg
In Nossegem wil het College alles op alles 
zetten om een sport-en speelterrein te ont-
wikkelen op het grasveld tussen de Kersen-
bergstraat en de Sint-Lambertusstraat. Het 
terrein is voldoende groot voor een accom-
modatie voor alle leeftijden. Zo komt er 
een multisportveld en een speeltuin. Het 
is ook de meest centraal gelegen plaats. 
Eindelijk terug een veilig, groen en mooi 
speelveld voor de kinderen en de jeugd 
van Nossegem. Maar ook voor de ouders 
natuurlijk!

Sterrebeek – Radicale keuze voor 
een groter Zeenpark
In Sterrebeek staat de ontwikkeling van 
het vernieuwde Zeenpark op nummer 1. 
Er komt een Finse looppiste, een multis-
portveld, een speelbos en nieuwe wandel-
paden. Ook de beek zal, na decennia onder 
de grond te zijn weggestopt, opnieuw ver-
rijzen in het park. Dit zorgt voor een apart 
karakter en betere waterafvoer. Tijdens de 

wijkvergadering in de Maalderij gaf een 
overgrote meerderheid van de deelnemers 
aan dat het een unieke kans zou zijn om 
het eerste stukje van de Normandylaan 
(tussen Zeenstraat en Dallaan) te sluiten. 
Op die manier zou er 1 groot Zeenpark 
ontstaan tussen de muur van het kasteel 
en de Tramlaan. Het College heeft beslist 
om verder te werken op dit model.

Sint-Stevens-Woluwe – 
Vernieuwing van park Liekendael
In Woluwe sprak de wijkvergadering zich 
heel duidelijk uit. De beste plaats voor 
een verdere uitbouw van sport- en speel-
accommodatie is park Liekendael (tussen 
Sint-Stefaanstraat en Kleine Kerkstraat). U 
vindt vooral de centrale, open en vrij rus-
tige ligging een pluspunt. Wij ook! We leg-
gen een multisportveldje aan en steken de 
speeltuin in een nieuw kleedje.

Zaventem – Cultureel Centrum 
voor Iedereen
In Zaventem is recent een nieuw multi-

sportveld aangelegd. Daarom leggen we de 
focus hier op een aantal belangrijke herstel-
lingen in de sporthal (dak en sanitair) en op 
het goed in orde houden van de bestaande 
speelterreinen. Vanaf 2017 zal de Musical 
niet meer hoeven door te gaan in de sport-
hal, maar in het gloednieuwe Cultureel 
Centrum. Deze zomer is de ruwbouw 
volledig afgerond. De zoektocht naar een 
ideale directeur voor het CC is volop be-
zig. De gelukkige zal de belangrijke taak 
krijgen om de belangrijke suggesties van 
de wijkvergadering van april om te zetten 
in resultaten. Wij willen een CC dat open 
staat voor jong en oud, voor elke nationa-
liteit en cultuur. Voor onze verenigingen 
en onze deelgemeenten!

BART DEWANDELEER,
schepen van Financiën, Jeugd

en Wijkwerking

-linksboven : 
Nossegem Kersenberg

- rechtsboven : 
Sterrebeek Zeenpark

- linksonder : 
Sint-Stevens-Woluwe Park 
Liekendael

- rechtsonder : 
Zaventem Cultureel Centrum

ZAVENTEM AAN ZET : 
DE EERSTE RESULTATEN



3
3

INSPRAAK OVER GEMEENTELIJK 

STRUCTUURPLAN

In de loop van de maand juni werden in de 
verschillende deelgemeenten 4 hoorzittingen 
gehouden over het ontwerp Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan. Het structuurplan 
wil verbanden leggen tussen ontwikkelingen 
in het verkeer, het wonen, de industrie, de re-
creatie, de landbouw en de natuur. Het is een 
zoeken naar de geschikte ruimtelijke ontwik-
keling voor nu en later.
Tijdens de info-avonden kwamen in de ver-
schillende deelgemeenten diverse bekom-
mernissen naar boven o.m. de verstedelijking 
van de dorpskernen, de verkeerssituatie, de 
parkeerproblemen, het sluikverkeer en het 
gebrek aan betaalbare woningen voor onze 
jongeren.

Zaventem moet naast een gastgebied voor be-
drijven en de luchthaven vooral een woon- en 
leefbare gemeenschap zijn. Dit bleek duide-
lijk uit de inspraakavonden.

De gemeente Zaventem heeft plannen om de 
verschillende dorpskernen elk met hun spe-
cifieke aard tot nieuw leven te brengen. Het 
Cultureel Centrum kan aan het centrum van 
Zaventem nieuwe impulsen geven met meer 
gemeenschapsactiviteiten en het versterken 
van de handelskern. In Sint-Stevens-Woluwe 
vragen de bewoners initatieven om de verste-
delijking langsheen de oude Leuvensesteen-
weg en de Sint-Stefaansstraat tegen te gaan 
om van Woluwe opnieuw een leefbaar en 
aangenaam dorp te maken. In Nossegem stelt 
men ook een toenemende verstedelijking en 
zware verkeersdrukte vast als gevolg van het 
steeds toenemend autoverkeer langsheen de 
Mechelsesteenweg en de Leuvensesteenweg. 
In Sterrebeek is men blij dat er binnenkort 
400 nieuwe woongelegenheden worden gere-
aliseerd maar vraagt men oplossingen voor de 
mobiliteits-en parkeerproblemen door deze 
nieuwe verkavelingen. Er moet tevens werk 
worden gemaakt van verkeersknooppunten 

zoals de kruispunten te Sterrebeek, SSW en 
Nossegem en de toegang naar de luchthaven.

In het gemeentelijk structuurplan zijn geen 
nieuwe bedrijfszones voorzien en worden de 
open ruimten ( Woluweveld, de Mardellen, 
Sterrebeek/Tervuren/ Moorsel) integraal be-
houden. Er werd ook gewezen op voldoende 
en veilige fietsverbindingen tussen de deelge-
meenten. Ook moet werk worden gemaakt 
van recreatieve zones. In dit verband werd 
zeer positief gereageerd op de uitbreiding en 
vernieuwing van het park Het Zeen in Ster-
rebeek.

Met de inspraak van de bevolking  in de info-
avonden zal door het gemeentebestuur terde-
ge rekening worden gehouden. Democratie 
staat hoog op de agenda in Zaventem!

ERIC VAN ROMPUY  
Schepen Ruimtelijke Ordening

ZAVENTEMSE JEUGD KIEST 
VOOR JONGCD&V!
CD&V doet het goed bij jongeren en dat is ook in Zaventem niet onopgemerkt ge-
bleven. Het aantal min 30-jarigen is op nationaal vlak met 5% de hoogte ingegaan en 
in Zaventem vinden jongeren de weg naar CD&V gemakkelijk terug. Zo mochten we 
onlangs met Veerle (30) en Pieter-Jan (22) alweer een frisse impuls aan dynamiek in onze 
groep verwelkomen. Veerle werkt als raadgeefster bij Vicepremier Kris Peeters. Pieter-Jan 
is onlangs verkozen tot lid van het Nationaal Bureau van JONGCD&V. Dat Zaventemse 
jongere Bart Dewandeleer schepen van Jeugd is, benadrukt het jonge karakter van de lo-
kale tsjeven. “Als je zelf nog redelijk jong bent, is het toch gemakkelijker om je te kunnen 
verplaatsen in de leefwereld van de jongeren”, aldus Bart. Voorzitter JONGCD&V Zaventem
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het gemeen-
tebeleid of de CD&Vwerking in onze 
gemeente? Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:
Hilde Van Craenenbroeck
(hilde.van.craenenbroeck@telenet.be)
 
www.zaventem.cdenv.be
 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden
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Op 14 oktober 2012 trokken we naar de stembus voor een nieuw bestuur in Zaventem. 
In oktober 2018 doen we dat opnieuw. We zijn dus exact halfweg de beleidsperiode. Wat 
is er al gerealiseerd? Wat staat er in de steigers? Dat hoor je bij een glaasje tijdens ons 

Praatcafé op donderdag 22 oktober 2015 om 20u in Cultuurhoeve Mariadal, 
Kouterweg 2, Zaventem!

BEZOEK AAN HET FEDERALE PARLEMENT 
MET JONGCD&V ZAVENTEM
Het parlement is de plaats waar ons da-
gelijks leven wordt bepaald. Parlements-
leden lanceren wetsvoorstellen, ministers 
worden op de rooster gelegd en politieke 
deals worden gesloten. JONGCD&V 
Zaventem wil jongeren de kans geven om 
die symbolische en belangrijke plaats in de 
Belgische politiek beter te leren kennen. 
Met oud-minister en rasecht Zaventem-
naar Eric Van Rompuy hebben we iemand 
mee die al 30 jaar (and counting!) parle-

mentaire ervaring heeft in het Europees, 
Vlaams en federaal parlement en dus alle 
grote momenten en kleine kantjes op z’n 
duimpje kent. 

Laat deze unieke kans niet aan je voorbij-
gaan en noteer alvast 21 november in je 
agenda! 

Ben jij maatschappelijk geëngageerd, vraag 
je je weleens af hoe jij je steentje kan bij-

dragen aan onze gemeente of ben je ge-
intrigeerd door politiek? Of ga je gewoon 
eens graag mee op bezoek naar het federaal 
parlement? Stuur dan zeker een mailtje 
naar onze voorzitter, David Rubens, op 
david.m.rubens@gmail.com

UITNODIGING PRAATCAFE 
“HALFWEG 2012-2018”

Wij steunen onze voorzitter David met ons JONGCD&V-team : Anne-Leen Dugardein, Bart Dewandeleer, 
Veerle Vanmol en Pieter-Jan Crombez


