
"Groene investeringen
staan duidelijk in ons
programma. En we
maken er nu al werk van"

Focusgroep Klimaat

CD&V Zaventem wil een klimaat-
investeringsplan voor onze gemeente, maar 
hiervoor willen we de mening van onze 
inwoners.
Daarom nodigen we jou zaterdag 16 
november om 20 uur uit voor een 
gespreksavond in De Maalderij te 
Sterrebeek.
Peter Van Kemseke (klimaatexpert en 
schepen in Vilvoorde) zorgt voor het 
algemene kader en vervolgens gaan we 
samen aan de slag.
Hopelijk zijn jullie erbij, want wij kunnen zelf 
en als gemeente ons steentje bijdragen!

Op 26 mei trokken we naar de stembus. Onze lijsstrekkers Koen 
Geens en Peter Van Rompuy deden het uitstekend, net als onze 
schepen Hamid Akaychouh, die voor het eerst meedeed. Het 
resultaat van onze partij was daarentegen niet wat we hadden 
verwacht: CD&V scoort niet goed en we zagen de extremen op 
links en rechts klimmen.

Dat vraagt om bezinning. Onze 
kopstukken en onze leden 
bekijken de komende maanden 
wat er verkeerd liep, en hoe het 
in de toekomst beter kan.

De regeringspuzzels zullen niet 
eenvoudig te leggen zijn. Maar 
we verliezen de moed niet! Enkel 
door samen te blijven werken, 
naar elkaar te blijven luisteren 
en onbegrip in onze eigen 
omgeving te bestrijden, kunnen 
we tegenwicht binnen en 
werken aan perspectief.

Als voorzitter ben ik onze leden 
erg dankbaar voor hun steun, 
inzet en enthousiasme. Samen 
zullen wij de weg van de 
redelijkheid de komende zes 
jaar bewandelen.

TERUGBLIK OP DE 
VERKIEZINGEN

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking 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:
Veerle Vanmol
(vevanmol@gmail.com)
www.zaventem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvzaventem

in Zaventem
zaventem.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Zaventem juni 2019
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Het bestuur van CD&V Zaventem werd 
in januari volledig vernieuwd. Een 
verjongd team, dat kan steunen op de 
ervaren 'anciens', brengt een nieuwe 
wind in de partij.

Perfect op tijd voor de start van de 
nieuwe legislatuur, waarin we opnieuw 
zes jaar lang het beste van onszelf 
geven.

Benieuwd wat onze mandatarissen de 
eerste maanden hebben gedaan? Kijk 
dan snel binnenin!

Aan de slag
voor Zaventem

Eerste schepen Bart Dewandeleer
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Veerle Vanmol, voorzitter CD&V Zaventem



Ook op lokaal vlak is de politieke 
wereld behoorlijk complex. Je leert op 
korte tijd veel verschillende mensen 
kennen en moet je onderdompelen in 
talrijke thema’s die voor onze inwoners 
belangrijk zijn. Daarnaast leer je de 
structuur en werking van onze 
gemeente van dichterbij kennen. 
Allemaal zeer interessant!

Specifiek zetel ik in zes van de tien 
commissies waarvan de grootste de 
commissies Ruimtelijke Ordening/Jeugd, 
Financiën, Veiligheid/Mobiliteit/Cultuur en 
Sociale Integratie zijn. Stuk voor stuk 
belangrijke en interessante thema’s voor 
onze gemeente. Daarnaast zetel ik in de raad 

van bestuur van afvalintercommunale 
Interza, waar we momenteel werken aan het 
nieuwe beleidsplan. Als gemeenteraadslid 
stel ik me open en constructief op, maar ben 
ik wel kritisch voor ons beleid. Er is altijd 
ruimte voor verbetering en dat moet ook 
steeds de ambitie zijn!

Wij zijn, respectievelijk als schepen en 
raadslid, verantwoordelijk voor onder 
meer de werking van het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst, 
vroeger gekend als het OCMW. De 
voorbije zes maanden waren heel 
boeiend, verrijkend en soms ook een 
beetje frustrerend. Maar het resultaat 
van het werk wordt langzaam aan 
zichtbaar.

Onze bevoegdheden zijn dan ook ruim. 
Financiële steun, leeflonen, 
verwarmingstoelages, collectieve 
schuldenregeling, budgetbeheer, thuiszorg, 
huisvesting, mindermobielenvervoer... we 
zouden nog even kunnen doorgaan.

Daarnaast is Hilde schepen van sociale 
versterking, gemeentelijke woonzorgcentra, 
seniorenwoningen, thuiszorgdiensten, 
mindermobielenvervoer én  informatica. Een 
hele boterham!

Gelukkig hebben we veel aan elkaar en 
kunnen we rekenen op mekaars steun om 
van Zaventem een sociale gemeente te 
maken. Maar dat kunnen wij niet alleen. Een 
woordje van dank is op zijn plaats voor al 
onze vrijwilligers. Zaventem is zo rijk aan 
mensen met het hart op de juiste plaats. 
Onze hartelijke dank!

In maart al keurde de gemeenteraad 
mijn eerste begroting van de nieuwe 
bestuursperiode goed. Iedereen 
stemde voor, ook de oppositie. Dat 
gebeurt niet vaak. Net als de voorbije 
jaren is de begroting kerngezond. De 
politie krijgt 1,2 miljoen euro extra om 
meer agenten aan te werven en om de 
bouw van het nieuwe 
politiecommissariaat te financieren. 
Uw veiligheid is dan ook een 
topprioriteit voor CD&V.

Groen boven grijs
Daarnaast vallen de grote investeringen in 
natuur en klimaat op. Van de tien miljoen 
euro extra investeringen kan er zeker een 2,5 
miljoen euro worden toegeschreven aan 
groen beleid. Het gaat dan over 
grondaankopen, groenaanplantingen en 
onderhoud voor onder meer het Zeen en de 
Kersenberg, maar ook over energiezuinige 
straatverlichting. Dit punt stond heel 
duidelijk in ons verkiezingsprogramma en 
we gaan het nu realiseren.

We starten met een investering van één 
miljoen euro. Zo willen we de komende twee 
jaar de 1.200 meest verbruikende lampen 
vervangen door LED-verlichting. Hiermee 
kunnen we een grote besparing doen voor 

het klimaat en tegelijkertijd ook voor onze 
begroting. En dit met evenveel zichtbaarheid 
voor auto’s, fietsers en voetgangers.

"Investeren in de jeugd is 
investeren in de toekomst!"

Investeren in de toekomst
Door de investeringen van de gemeente en 
het vrijwilligerswerk zijn er nu voldoende 
plaatsen voor onze senioren in de 
woonzorgcentra Trappeniers, Sint-Antonius 
en Ter Burg. Maar we denken ook aan de 
jeugd. In mei werd de eerste steen gelegd van 
de nieuwe meisjeslokalen van de 
Europascouts van Nossegem, die worden 
gebouwd door de Kerkfabriek. Op zaterdag 6 
juli openen we plechtig de nieuwe 
scoutslokalen aan het Imbroek. Investeren in 
de jeugd is investeren in de toekomst!

Bart Dewandeleer

INVESTEREN 
IN ZAVENTEM

BART 
Eerste schepen
Bevoegd voor 
financiën, ruimtelijke 
ordening en jeugd

2

Krijg jij zin om met ons mee te doen?
Laat het ons weten en mail vrijblijvend voor meer informatie naar 
resselma@gmail.com.

ONZE MANDATARISSEN 
AAN HET WERK
Hilde Van Craenenbroeck en Gerard Van Achter

Lukas Schillebeeckx, fractieleider

Hamid Akaychouh, schepen

Mijn politieke debuut maken als 
schepen was best spannend. Wat was 
ik blij dat ik eindelijk mijn mandaat 
mocht starten! In het begin was alles 
nieuw, maar gelukkig kon ik 
terugvallen op onze eerste schepen. 
Ook met onze ambtenaren werk ik 
goed samen, waarvoor mijn dank.

De eerste zes maanden zijn alvast voorbij 
gevlogen. Mijn eerste realisatie is het 
organiseren van een onthaaldag voor 
nieuwe inwoners. Deze gaat door op 7 
september in CC De Factorij, tegelijk met de 
vrijetijdsbeurs. Zo’n onthaaldag is belangrijk 
om onze nieuwe inwoners over onze 
gemeente te informeren. Er wordt een 
buurtwerker aangesteld om in 
aandachtswijken, samen met de bewoners, 
de sociale cohesie versterken en de 
leefomgeving verbeteren. Op die manier 
versterken we onze inwoners en creëren we 
maximale ontplooiingskansen.

Als schepen van Vlaams Karakter probeer ik 
bij elke klacht van burgers over Franstalige 
publiciteit om rechtstreeks in dialoog te 
gaan. Een voorbeeld hiervan is houthandel 
Moens, dat beloofd heeft om al hun reclame 
in het Nederlands  te voeren.
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Lukas vliegt erin.




