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Voor een zorgzaam 
Zaventem, waar het 
plezant leven is.
»

ZAVENTEM



"Een stem voor 
onze mensen is 
een stem voor 
de weg 
vooruit"
                                 Bart Dewandeleer

»
In 2012 nam ik voor de eerste keer deel 
aan de gemeenteraadsverkiezingen 
onder het motto “Mijn Race naar het 
Witte Huis”. Met mijn programma 
ging ik van deur tot deur en werd door 
u verkozen als gemeenteraadslid en 
schepen. Zes jaar lang gaf ik het beste 
van mijzelf in ons eigen witte 
gemeentehuis. Vandaag ben ik 
lijsttrekker voor team CD&V.



CD&V eiste inspraak en participatie voor de 
burgers in de vier deelgemeenten. Eind 2013
werd ik de eerste schepen van Participatie en 
Wijkwerking. “Zaventem aan Zet” was 
geboren.

U kon mee beslissen over nieuwe groene 
ontmoetingsplaatsen, zoals het park 
Liekendael in Woluwe, de Kersenberg in 
Nossegem en het Zeen in Sterrebeek. Daar 
knipten we twee straten en won de natuur het 
gevecht tegen het beton. Groen boven Grijs.

In Zaventem kon u mee beslissen over de 
werking van ons nieuw Cultureel Centrum. 
Ook de nieuwe lokalen voor de Scouts in 
Zaventem en de Chiro in Sterrebeek kwamen 
er na veel overleg met de jongeren, iets waar 
ik als schepen van Jeugd bijzonder trots op 
ben.

Verderop in dit magazine leest u andere 
verwezenlijkingen, maar vooral wat we de 
komende zes jaar voor u in petto hebben en 
ook met welke mensen we dit willen doen. 
Samen staan zij 24u per dag voor u klaar. Met 
mijn fantastische ploeg ga ik voor een 
Zaventem waar iedereen zich thuisvoelt. Een 
Zaventem waar het fier uitdragen van de eigen 
identiteit hand in hand gaat met een respectvol 
omgaan met verscheidenheid. Een stem voor 
ons is een stem voor vernieuwing. Voor de weg 
vooruit!

zaventem.cdenv.be



DEZE KANDIDATEN
Halen resultaten. 
» 

Bart Dewandeleer is
partner van Nele en papa
van Rosalie. Hij is schepen
van Financiën, Jeugd,
Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid, Wijkwerking,
Vlaams karakter en Sociale
Integratie. Hij is ook
adjunct-kabinetschef van
Hilde Crevits.

Hilde Van Craenenbroeck,
moeder van 4, lid van de
gemeenteraad, voorzitter
van CD&V en actief in het
verenigingsleven. Ze
gelooft in een sociale
samenleving en een
toegankelijke, nette
gemeente, waar iedereen
werk en bijstand vindt.

Lukas Schillebeeckx is
jeugdwerker uit
Sterrebeek. Hij is de oud-
voorzitter van JK Tonzent
en de Zaventemse
Jeugdraad. Hij wil gaan
voor een constructieve
legislatuur waar de focus
moet liggen op
oplossingen.

Gerard Van Achter is
OCMW-raadslid,
bestuurslid bij de
gemeentelijke sociale raad
en de dorpsraad en
voorzitter van de KWB in
Sint-Stevens-Woluwe. Hij
gaat voor leefbaarheid,
veiligheid en woonbeleid.

Hamid Akaychouh vindt
het als jonge vader
belangrijk dat de jeugd
alle kansen krijgt om zich
te ontwikkelen. Hij wil zich
graag inzetten voor de
maatschappij om mensen
met verschillende
achtergronden met elkaar
te verbinden.

Marleen Resseler is
gemeenteraadslid,
gehuwd en moeder van
twee volwassen kinderen.
Ze zet haar ervaring volop
in voor Zaventem als
aangename
leefgemeente, met veel
werkgelegenheid en waar
het ook prettig wonen is.

Veerle Vanmol is gebeten
door politiek omdat dit
een grote impact heeft op
het dagelijkse leven van
mensen. Ze wil gaan voor
een 100% inclusieve
samenleving, met focus
op sociale zaken en
armoedebestrijding.

Nicole Dries is moeder
van Kimberly en Amelia.
Ze is huishoudelijke hulp
en medische pedicure in
bijberoep. Iedereen kent
haar als sociaal voelend en
vrijwilliger bij allerlei
activiteiten. Ze is
bestuurslid van de sociale
raad.



TEAMWERK
Is ons handelsmerk. 
» 

Steven Van Torre woont
in Nossegem, is getrouwd
en heeft twee zonen. Hij
was actief in de kerkraad
en ouderraad van de
Nossegemse basisschool.
Vandaag is hij auditor en
vakbondsafgevaardigde en
wil er graag zijn voor jullie
in onze gemeente.

Farid Dahdouh-Guebas is
gemeenteraadslid en
Hoogleraar aan de
universiteit. Hij wil van
Zaventem weer een
propere gemeente maken,
waar het gezellig wonen is
in een aangename
leefomgeving.

Philip Matthys is
zelfstandige uit
Sterrebeek en vader van
drie kinderen. Hij wil van
onze gemeente een
bruisende gemeente
maken met meer
handelszaken en
voldoende parking.

Nathalie Druine is
bestuurslid van de
Gezinsbond en wil
meewerken aan een
nettere gemeente met
meer publiek groen waar
we veilig kunnen fietsen.
Ze wil zich inzetten voor
meer verbondenheid en
integratie.

Nicole Vancorenland
heeft zich steeds met
volle teugen ingezet bij
verschillende
verenigingen. Binnen
CD&V is ze de drijvende
kracht achter de events.
Ze gaat voor een warm en
sociaal Zaventem waar
iedereen zich thuisvoelt.

Martine Deburchgraeve
kwam op jonge leeftijd
naar Zaventem om op de
luchthaven te werken. Ze
wil dat iedereen die zich
ten volle inzet kan
genieten van dezelfde
dienstverlening, zonder
onderscheid van afkomst
of status.

Greta Mellaerts is een
actieve gepensioneerde
uit Sterrebeek. Ze houdt
van netheid en goed
onderhouden voetpaden.
Ze hoopt dat er eindelijk
een oplossing komt voor
de terugkerende
waterellende in sommige
straten.

Dirk De Backere is
werknemers-
afgevaardigde in de
financiële sector. Hij heeft
zes kinderen en vier
kleinkinderen. Hij wil in
Zaventem een
bruggenbouwer zijn, met
een evenwicht tussen
rechten en plichten.



OOK DE TWEEDE KOLOM
Heeft talent alom. 
» 

Pieter-Jan Crombez is
voorzitter van
JONGCD&V. Hij heeft de
microbe voor lokale
politiek van zijn grootvader
Jaak Pauwels gekregen.
Hij vindt het belangrijk dat
jongeren hun stem laten
horen en mee aan politiek
durven doen.

Morgane Deweerdt
studeert in Leuven en
komt uit een politieke
familie. Haar interesses
zijn sport, jeugd,
dierenwelzijn en
veiligheid. Ze staat open
voor een gesprek met
eender wie.

Leen Vermeeren werkt als
zorgkundige in Zaventem.
Ze geniet erg van sociale
contacten met de
inwoners en vindt het
belangrijk dat mensen
voldoende zorg dragen
voor elkaar.

Mélanie Yildirim uit Sint-
Stevens-Woluwe studeert
boekhouden. Haar ideaal
voor de toekomst bestaat
uit een groene economie,
verkeersveiligheid rond de
scholen en
jongerenprogramma’s
rond ontmoeting en
integratie.

Diran Tony Okmen is
getrouwd en vader van
twee kinderen. Hij is
regiomanager in de
recycling. Hij wil de sociaal
economische sector in
Zaventem ondersteunen
en respect voor de
waarden en de cultuur van
Zaventem promoten.

An Warson uit Zaventem
werkt in een basisschool
in Brussel. Ze richtte
Jeugdhuis Yucca mee op,
de voorloper van JH
Basement. An wil gaan
voor verkeersveiligheid en
sociale integratie.

Sven Vaneycken is
Sterrebekenaar en
directeur bij vicepremier
Kris Peeters. Hij is
geïnteresseerd in energie,
milieu, mobiliteit en
luchthavenbeleid; thema’s
die hij ook in de federale
regering opvolgt.

Filiep Christiaens is
voorzitter van de
harmonie New Music
Band en lid van de
Algemene Cultuurraad. Hij
wil dat het Cultureel
Centrum kansen biedt
voor de lokale culturele
verenigingen en de
integratie van inwoners.

ZAVENTEM IN ONS BLOED
Want daar is 't leven goed. 
» 

Lutgard Verbist is ex-
Sabenien en zus van de
’kaasboer van Nossegem’.
Ze wil veiligheid voor
fietsers en voetgangers,
toegankelijke
gezondheidszorg,
ontwikkeling van de
middenstand en
Nossegem promoten.

André Tops wil veilig
verkeer door meer
eenrichtingsstraten.
Iedere bewoner van
Zaventem verdient zijn
parkeerkaart. Daarnaast
wil hij betere fietspaden
die goed onderhouden
worden.

Boudewijn Baudru werkt
bij de EU. Zijn aandacht
gaat in het bijzonder naar
zwakke weggebruikers,
leefmilieu, duurzame
ontwikkeling en
integratiebeleid waar
rechten samengaan met
plichten en respect voor
onze Vlaamse eigenheid.

Valeer De Vlam was
leraar aan de
Kunstacademie en dirigent
van het Zaventemse koor
Omnia Cantica, waar hij
nog steeds meezingt.
Valeer heeft een passie
voor muziek en een
heldere visie op de
toekomst van De Factorij.

Joos Vanackere komt uit
een echte Woluwese
familie. Hij is actief bij
Omnia Cantica, en reist en
fotografeert. Hij is
geïnteresseerd in goed en
betaalbaar wonen, een
nette en propere
gemeente en een vlotte,
verbeterde mobiliteit.

Claudine Muylle woont in
Sint-Stevens-Woluwe en
was werkzaam in het
onderwijs. Haar interesses
liggen bij onderwijs,
veiligheid, milieu en
ouderenzorg.

Mia Van der Elst is een
actieve senior. Ze is ex-
gemeenteraadslid, huidig
provincieraadslid en wil
voor de laatste maal de
lijst steunen en de
vernieuwing van de partij
volop kansen geven.

Een lijst van 31
Zaventemnaren,
Sterrebekenaren,
Woluwenaren en
Nossegemnaren.

Met een hart voor onze
gemeente.

Hopend op uw steun!
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Veilige en verkeersveilige gemeente – Strategisch plan 
voet- en fietspaden
We zetten in op meer en nog beter uitgeruste 
politieagenten. We investeren verder in de wijkwerking van 
de politie, die dicht bij de mensen staat. Onder 
veiligheidsbeleid verstaan we ook verkeersveiligheid. Er is 
echt nood aan een strategisch plan voor voetpaden en 
fietspaden. We investeren in nieuwe fietspaden in de vier 
deelgemeenten en we verbinden die ook beter met mekaar. 
Strijd tegen eenzaamheid – Mensen verbinden
De meesten onder ons leven langer, maar we worden ook 
eenzamer. Onze diverse samenleving moet meer in contact 
komen met elkaar. Soms staan hinderpalen zoals financiële 
barrières, geen of ongeschikt vervoer de participatie aan 
activiteiten in de weg. We bieden alle informatie rond sociale 
dienstverlening aan vanuit het nieuwe Sociaal Huis, dat zal 
ontstaan na de fusie van het OCMW en de Sociale Dienst 
van de gemeente.
Zaventem aan Zet! – Nog meer inspraak en wijkwerking
Met “Zaventem aan Zet” hebben we u als inwoner voor het 
eerst in decennia echt inspraak gegeven in het bestuur. Met 
wijkwerking en burgerparticipatie moeten we nu volop 
verder aan de slag gaan. We behouden een schepen voor 
participatieve democratie en wijkwerking.
Levendige gemeente – Versterking handelskernen
Leegstand rukt op in de vier deelgemeenten. CD&V heeft 
een plan klaar voor de versterking van onze dorps- en 
handelskernen. De gemeente moet volop investeren in een 
kwalitatieve en aangename infrastructuur en de kaart 
trekken van de lokale horeca. Ook moeten we voor elk van 
onze kerkpleinen een toekomstbeeld ontwikkelen.
Nette gemeente – Strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten
De voorbije jaren is onze gemeente geconfronteerd met een 
toename van zwerfvuil en sluikstorten. De oplossing 
hiervoor is meervoudig en vraagt zowel preventie, 
communicatie als participatie, maar ook een kordate aanpak 
via GAS-boetes en politieoptreden.



Ruimte voor kinderopvang en onderwijs – Huis van het 
Kind
De Zaventemse bevolking groeit bij de snelsten van de 
provincie Vlaams-Brabant. Daar moeten wij als 
gemeentebestuur een antwoord op bieden. Op vlak van 
Onderwijsinfrastructuur moeten we dringend werk maken 
van een strategisch toekomstplan. CD&V wil investeren in 
een echt Huis van het Kind. 
Groen boven Grijs – Ruimte voor ontspanning
Vanuit de bevoegdheid Ruimtelijke Ordening heeft CD&V 
een stop ingevoerd op de wildgroei aan appartementen 
buiten de centra van onze vier deelgemeenten. Hiermee 
vrijwaren we de schaarse open en groene ruimte. Dit beleid 
gaan we voluit verderzetten!
Betaalbaar wonen – Van verkavelen naar verkeuvelen
We creëren nieuwe sociale kavels die we aan verlaagde prijs 
verkopen aan jongeren en jonge gezinnen die een band 
hebben met onze gemeente. Ook voor ouderen investeren 
we in betaalbaar wonen!
Vlaams karakter én sociale integratie - Voor een Zaventem 
waar iedereen zich thuis voelt
“Vlaams karakter én sociale integratie” is één van de 
grootste uitdagingen voor onze gemeente. Wij gaan voor 
een Zaventem waar iedereen zich thuis voelt en de 
bereidheid om Nederlands te leren, maakt daar deel van uit. 
Op korte termijn is er nood aan zeker een extra kracht op de 
Integratiedienst, die de functie heeft van buurtwerker die 
zich vooral op het terrein moet begeven. 
Financieel gezonde gemeente: laagste belastingen van 
Vlaams-Brabant – Schuld onder controle
Met een CD&V-schepen van Financiën zal de schuld tegen 
2020 gedaald zijn met 18 miljoen euro. Tegelijk kan 
Zaventem de laagste belastingen van Vlaams-Brabant 
voorleggen. Voor de komende zes jaar hanteren wij drie 
principes: geen hogere belastingen voor de inwoners, zuinig 
omspringen met de budgetten en  modernisering van het 
gemeentebestuur.
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Wat is de sterkte van JONGCD&V Zaventem?

"Deze groep durft! Je mag van ons frisse, duidelijke 
meningen verwachten over hoe Zaventem er in de toekomst 
moet uitzien. We mogen de problemen en uitdagingen van 
morgen niet uit de weg gaan."

Waarom gaan jullie aan zo veel deuren bellen?

"Wij zijn inderdaad de partij van de huisbezoeken. Een 
bezoek is een unieke kans om met elke Zaventemnaar 
persoonlijk te spreken. We krijgen zelden slechte reacties. 
Zaventemnaars willen echt hun mening kwijt. Bij sommigen 
krijgen we zelfs koffie, thee of een pint!"

Waarom zitten er zoveel jongeren bij CD&V Zaventem?

"De voorbije jaren hebben we enorm veel gedaan om naar 
inwoners te luisteren. De toekomst van onze gemeente 
begint immers bij hen. Het resultaat is dat heel wat jongeren 
enthousiast werden om mee te doen. We hebben overigens 
een zeer goed gevoel bij de mix binnen onze afdeling. 
Senioren, jongeren, mensen met zeer diverse 
achtergronden, allen hebben ze één ding gemeen. Ze willen 
oplossingen vinden en meewerken aan de levenskwaliteit 
van elke Zaventemnaar."

Op de foto: Lukas (3), Bart (1), Mélanie (20), Hamid (5), 
Leen (19), Pieter-Jan (17), Morgane (18) en Veerle (7). 
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Voor een zorgzaam Zaventem

CD&V kreeg zes jaar geleden uw vertrouwen om mee 
te werken aan het Zaventemse bestuur. Wij hebben 
onze stempel kunnen drukken op het beleid. Zaventem 
is financieel gezond en dat met de laagste belastingen 
van Vlaams-Brabant. Wij hebben de ruimtelijke 
ordening voor de toekomst vastgelegd. 
Wij hebben ook gezorgd voor vernieuwing. Met het 
participatieproject Zaventem aan Zet heeft CD&V van 
inspraak voor het eerst één van de belangrijkste 
prioriteiten gemaakt. En de resultaten, mede uw 
resultaten, mogen er zijn.

Waar het plezant leven is

Fier kunnen we zeggen: zonder ons was die 
vernieuwing er niet gekomen. Maar even bescheiden 
kunnen we zeggen: wij hebben dit niet alleen gedaan. 
Wij hebben dit gedaan als onderdeel van een 
bestuursploeg. Want ja, wij zijn samenwerkers. Alleen 
door samenwerken kunnen we de uitdagingen voor ons 
Zaventem aan. 
En dat zijn er nogal wat. Om de uitdagingen van onze 
gemeente aan te kunnen is er visie nodig. Wij hebben 
onze visie neergeschreven in een 10-puntenplan, dat 
u beknopt hierbinnen vindt en meer uitgebreid op onze 
website, net zoals de uitgebreide profielen van onze 
kandidaten.

zaventem.cdenv.be

Naar een 
gastvrij Zaventem?
Dat kan alleen 
samen.
» 




