
Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

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

in Zaventem
Zaventem.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Zaventem zomer 2017

Zaventem, 
heerlijke zomer!
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Met het einde van de zomer 
naderen we de laatste 
maanden van 2017. Wat vliegt 
de tijd! 

Als Pop@Park weer een succes was  
en de boekentassen worden 
klaargezet, dan weet je: de zomer 
loopt op zijn einde. We werden al 
ruimschoots verwend door het 
zonnetje, maar het zou België niet 
zijn als we ook het spatje regen niet 
hadden gehad. 

Net voor de zomer zette schepen Bart 
Dewandeleer zowel de definitieve 
begroting van 2016 uiteen als het 
ruimtelijk uitvoeringsplan aan de 
gemeenteraadsleden. Intussen 
wordt het nieuwe werkjaar 
voorbereid.

Wij schrijven alvast ons eetfestijn van 
30 september en 1 oktober in de 
agenda. Meer info binnenin. Jij komt 
toch ook!?

Wij kiezen groen boven grijs

Interza, een dynamische 
intercommunale

Volop investeren in meer groene en 
open ruimte

Een kijkje op onze 
gezinsdag.... alsof 
je er zelf bij was!

Meer info via hilde.van.craenenbroeck@telenet.be of via cdenv.be/wordlid



Wij kiezen hiermee heel duidelijk 
voor groen boven grijs, voor 
kwaliteit boven kwanititeit, voor 
ruimtelijke ordening boven 
ruimtelijke wanordening!

Wij kiezen groen boven 
grijs
Ruimtelijke Ordening, geen Wanordening!

Maak kennis met 
Interza
Mark Vanlombeek  zit namens onze 
gemeente in de Raad van Bestuur van onze 
Afvalintercommunale Interza. 
Sinds enkele maanden neemt Interza ook 
het beheer van de straatvuilbakjes in onze 
gemeente voor haar rekening. Dat gaat 
veel verder dan het leegmaken ervan. Er 
worden veel gegevens verzameld om de 
werking te optimaliseren. Moeten er 
straatvuilbakjes bijkomen? Staan ze op de 
juiste plaatsen? Hoe vaak moeten ze 
geledigd worden? Hoe groot moeten ze 
zijn? Allemaal belangrijk. Interza is een 
dynamische intercommunale.

Eric Van Rompuy sloot zijn carrière als 
schepen af met een akkoord over het 
nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan. Onze nieuwe schepen 
van Ruimtelijke Ordening, Bart 
Dewandeleer, zet dat plan nu stap 
voor stap om in de praktijk. 

Sinds het begin van het jaar geldt voor 
alle nieuwbouwprojecten de 
parkeerverordening. Om onze straten 
leefbaar te houden, moet een 
minimum aantal parkeerplaatsen 
voorzien worden. Bij grote gebouwen 
betekent dat ondergronds gaan. 

Voor de zomer heeft het 
schepencollege ook nieuwe regels 
vastgelegd voor appartementen. 
Samen met onze inwoners voelen we 
aan dat de druk op onze gemeente en 
haar open ruimte steeds groter wordt. 
De bevolkingsgroei speelt daar een 
heel belangrijke rol in. Als we kijken 
naar de groei in de bevolkingscijfers 
tussen 2010 en 2016, dan neemt 

Zaventem de derde plaats in in 
Vlaams-Brabant. Op de 14.500 
woongelegenheden die onze 
gemeente telt, zijn er vandaag al 5.000 
appartementen, dat is 1 op 3. 

Concreet zullen nieuwe 
appartementen slechts kunnen in een 
welomschreven zone die beperkt 
wordt tot de dorpskernen, waar er 
vandaag ook al appartementen staan. 
De open ruimte en verder van de kern 
gelegen gebieden worden van 
appartementen uitgesloten. In de 
zone waar appartementen nog 
kunnen, wordt het aantal bouwlagen 
voor appartementen beperkt tot 
maximaal vier.

Bestaande appartementen die zich 
bevinden buiten de afgebakende zone 
kunnen weliswaar blijven staan, maar 
er kunnen geen nieuwe gebouwen van 
die grootte worden opgetrokken. 

Het meest gedurfde initiatief is het afsluiten 
van de Normandylaan en een deel van de 
Zeenstraat, zodat het nieuwe Zeenpark in 
Sterrebeek kan uitgroeien tot een prachtige 
groene long. Vol nieuwe mogelijkheden voor 
sport en spel. Als de aannemers op schema 
kunnen blijven,  zou het park eind dit jaar 
klaar moeten zijn.

Daarmee stopt het niet. Ondertussen 
worden op initiatief van onze schepen van 
Ruimtelijke Ordening en Jeugd, Bart 
Dewandeleer, ook de acht hectare bosgrond 
op de hoek tussen de Zeenstraat, de 
Tramlaan en de Hippodroomlaan stuk voor 
stuk aangekocht. Hier ontwikkelen we het 
Zeen 2.0. Daar zal de klemtoon liggen op 
natuur. We maken het bos toegankelijk via 
wandelpaden. Er is ook voldoende plaats 
voor nieuwe lokalen voor Chiro Sterrebeek. 
Samen met de Chiro beginnen we nu al 
plannen te maken. Het bouwen zal voor 
binnen enkele jaren zijn.

Ook Nossegem krijgt zijn groene long. Op de 
Kersenberg leggen we een parkbos van twee 
hectare aan met wandelpaden, speel- en 
sportterreinen. Er is ook plaats voor tien 

kleine sociale woonkavels, zodat jonge 
gezinnen uit onze gemeente ook de kans 
krijgen om in Nossegem te kunnen blijven 
wonen.

In Sint-Stevens-Woluwe hebben we de 
Vlaamse overheid duidelijk gemaakt dat het 
volbouwen van het Tiendeschuurveld voor 
ons onbespreekbaar is. Het gebied blijft dan 
ook landbouwgrond.  We hebben ook het 
budget voor groenonderhoud opgetrokken 
om de bestaande parken beter te 
onderhouden in onze vier deelgemeenten.  

Binnenkort worden de nieuwe jongeren 

voorgesteld. Lees zeker de volgende edities!

JONGCD&V krijgt vorm

Het is duidelijk: CD&V weet Zaventemse 
jongeren te overtuigen. Achter de 
schermen wordt hard gewerkt om de 
nieuwe ploeg op poten te zetten. 
"Enthousiasme werkt aanstekelijk", zegt 
voorzitter Pieter-Jan Crombez. "Er zitten 
enkele bijzonder getalenteerde en 
geëngageerde jongeren tussen!"

Ook zin om mee te doen? Stuur dan een 
mailtje naar pieter-jan@jongcdenv.be!

Christendemocratisch                 Vlaams

Kamerlid
Ere-Schepen in Zaventem

Schepen in Zaventem

EETFESTIJN
zaterdag 30 september 2017 van 18 uur tot 22 uur

zondag 1 oktober 2017 van 11.30 tot 14.30 uur

Iedereen welkom

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

Volksvertegenwoordiger ERIC VAN ROMPUY en
Schepen BART DEWANDELEERZAVENTEM

NODIGEN U UIT

VOLOP INVESTEREN IN MEER GROENE 
EN OPEN RUIMTE
Voor CD&V is de bescherming van de open ruimte en het creëren van meer 
groen een absolute topprioriteit. Via de burgerparticipatie “Zaventem aan 
Zet” betrekken we u daar ook graag bij. 

"Bescherming van open 
ruimte en het creëren van 

meer groen is prioriteit. 
Via 'Zaventem aan Zet' 

betrekken we u daar ook 
graag bij."




