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Een bijzondere 
zomer...

in Zaventem

Zaventem
Het coronavirus heeft onze samenleving drastisch en zeer snel veranderd. Niet 
alleen hier in onze gemeente of in ons land, maar over heel de ereld. Miljoenen 
mensen zijn geconfronteerd met ziekte, overlijdens, financiële problemen, en 
vragen aarop alle antoorden nog steeds niet duidelijk zijn.

Tandje bijsteken

Ook hier in Zaventem werden mensen getroffen door het virus en hoewel de laatste 
cijfers positief evolueren, zal ook deze zomer voorzichtigheid noodzakelijk 
blijven. Gelukkig waren er ook allerlei mooie solidariteitsacties, is er 
enorm hard gewerkt, onder andere door de mensen in de eerste lijn, 
en kon Zaventem opnieuw rekenen op ongelofelijke vrijwilligers.

Vanuit de lokale CD&V afdeling werd uiteraard ook 
geprobeerd om her en der een steentje bij te dragen. Zo 
namen enkele leden van de bestuursploeg het 
initiatief om onze leden die 75+ zijn op te bellen. 
“We zijn erin geslaagd de meesten te bereiken, en 
de gesprekken die we hadden waren erg gezellig 
en werden geapprecieerd” zegt de 
afdelingsvoorzitter Lukas Schillebeeckx. 
Daarnaast maakten vele van de leden 
mondmaskers of ander beschermmateriaal. 
Sommigen zorgden voor de lintjes, anderen voor de 
stoffen of het nodige naaiwerk.

“Ik kan niet genoeg benadrukken hoe fier ik ben op alle 
mensen binnen onze partij die op allerlei verschillende manieren 
hebben getracht deze onaangename tijd, zo aangenaam en 
comfortabel mogelijk te maken”, besluit Lukas.

Ook onze afdeling zet haar beste beentje voor.

VOORLOPIG GT ONS JRLIJKS EETFESTIJN DOOR OP 3 EN 4 OKTOBER 
2020, ZOLS LTIJD IN CENTRUM SINT-MRTEN.

E VOLGEN DE LTSTE CORON-ONTIKKELINGEN OP DE VOET EN 
HOUDEN JULLIE OP DE HOOGTE VI L ONZE KNLEN.

SMEN TEGEN CORON
IN ZVENTEM

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!

U lokale contactpersoon:
Lukas Schillebeeckx
(schillebeeckxlukas@gmail.com)
zaventem.cdenv.be

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

U 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/wie-zijn-we/doe-mee/
lid-worden/
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“Dit is het ideale moment om dit nieuw stukje 
Sterrebeekse natuur open te stellen”, zegt 
schepen van Ruimtelijke Ordening Bart 
Dewandeleer. “De mensen wandelen meer dan 
ooit en gaan daarbij op ontdekking in eigen 
gemeente. Het Zeen is meer dan 50 jaar een 
woestenij en een stortplaats voor illegaal 
steenpuin geweest. Het wordt nu een groene 
oase voor natuurbeleving en ontspanning.” 

“We vragen aan de inwoners heel uitdrukkelijk 
om enkel op de nieuwe paden te wandelen. De 
natuur is nog veel te fragiel, mede ook door de 
droogte. De gemeente heeft de nodige 
signalisatiebordjes geplaatst om duidelijk te 
maken wat wel en niet kan.”

“Eind dit jaar komt een vlonderpad in de natte 
zone van het bos en worden bankjes geplaatst. 
De opening van het nieuwe Zeenbos is voor 
2021. Het moet een volksfeest worden waar we 
de Sterrebeekse verenigingen, het Jeugdhuis, 

Chiro Mik Mak en de dorpsraad willen bij 
betrekken. Maar Corona laat nu geen groot 
event toe, dus dat is iets voor volgend jaar.”

Ook ruimte om te spelen

In het nieuwe parkbos wordt ook speelruimte 
gecreëerd. Zo worden natuurlijke speelheuvels 
en een ruime speelweide aangelegd. Ook de 
nieuwe lokalen voor Chiro Mik Mak krijgen een 
plaats in het nieuwe belevingsbos, in de buurt 
van Jeugdhuis Tonzent.

at gebeurt er met ons jaarlijks eetfestijn?
Ontdek het op de achterkant van dit magazine.

NIEU  ZEENBOS 
OPEN VOOR PUBLIEK

Na aankoop van 8,5 hectare grond door de gemeente en het verijderen van tonnen 
steenpuin, erden met buurtbeoners, verenigingen en scholen meer dan 10.000 bomen 
aangeplant. In augustus startten de natuurerken in samenerking met de Brabantse 
Kouters. Nu stellen e de tee belangrijkste paden doorheen het bos open. Met de eerste 
fase van het Zeenpark krijgen de inoners nu 14 hectare open ontspanningsruimte.

DE OFFICIËLE OPENING VN 
HET NIEUE ZEENBOS IN 
2021 MOET EEN VOLKSFEEST 
ORDEN

Nieue 
hondenloopeide in 
Sint-Stevens-olue

Binnenkort heeft Sint-Stevens-
olue een eigen honden-
losloopeide. Die komt aan de 
achterkant van het kerkhof. 
Eerder kreeg Zaventem-centrum 
al zo’n plek. 

Hondenbaasjes en hun viervoeters 
kunnen vanaf nu daar terecht. “We 
vragen om honden overal aan de 
leiband te houden voor fietsers en 
wandelaars. Het is tof dat ze nu in 
vrijheid kunnen spelen met andere 
honden”, zegt Hamid Akaychouh, 
schepen van Dierenwelzijn. Belangrijk 
is dat de weide een afgebakende 
plaats is waar honden vrij kunnen 
rondlopen, maar zeker geen 
hondentoilet. Ook op de 
hondenweide zijn baasjes verplicht 
om hondenpoep op te kuisen. Met de 
weide komt de gemeente tegemoet 
aan een groot aantal 
hondenliefhebbers. “Ik bekijk of er 
mogelijkheden zijn voor een 
hondenweide in Nossegem en 
Sterrebeek.”

Ondersteuning van jeugd tijdens corona

De Vlaamse Regering maakte 87 
miljoen euro vrij om de impact van de 
coronacrisis op de lokale cultuur-, 
sport-, en jeugderksector te 
ondersteunen. Zaventem ontvangt 
389.589,62 euro uit dit noodfonds om 
onze lokale verenigingen bij te staan.   

Onze schepen voor jeugd Bart Dewandeleer 
vroeg de jeugdraad in samenspraak met de 
jeugdverenigingen een advies te schrijven 
voor het college. Zo betrekken we onze 
jeugd volop bij het beleid om beter in te 
spelen op hun noden.

“Naast compenseren van verloren 
inkomsten kunnen onze jeugdverenigingen 
zo materiaal kopen om hun werking veilig te 
herstarten”, zegt voormalig jeugdraad-
voorzitter en huidig CD&V-voorzitter Lukas 
Schillebeeckx.

INRICHTING VN EEN 
BUURTHUIS
IN ZVENTEM

Samenerking tussen gemeente en Riso Vl-Brabant

De gemeente Zaventem en Riso 
Vlaams-Brabant gaan een 
samenerking aan om een buurthuis/
stek  op te richten in Zaventem. Deze 
zal komen in de Olmenstraat.

Een STEK is een plek waar mensen 
vrijblijvend binnen kunnen, sociaal werkers 
ontmoeten en hun netwerk verbreden. “De 
omgeving van een STEK moet mensen 
vertrouwen geven in zichzelf en in de 
samenleving. Ze kunnen er hun mening 
kwijt en samen nadenken over oplossingen 

voor maatschappelijke problemen. Zo 
komen signalen tot bij dienstverlenende 
instanties en het beleid”, zegt schepen voor 
Integratie Hamid Akaychouh.

Een STEK komt nooit in de plaats van de 
diensten waaruit sociale bescherming 
vandaag bestaat. “Het is een model om via 
wisselwerking het systeem te verbeteren en 
meer mensen een menswaardig leven te 
garanderen”, zegt Hilde Van Craenenbroeck, 
schepen van Sociale Versterking en 
voorzitter van het BCSD.


