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Bij de vorige gemeente- en provincie-

verkiezingen werd ik voor het eerst

verkozen als gemeente- en provincie-

raadslid.

Van bij het begin van mijn mandaat

ging mijn aandacht naar het sociaal

beleid en de lokale economie.

Ik vond het dan ook zeer interessant in

Zaventem mee te hebben kunnen

werken aan de realisatie van de

mantelzorgpremie. Deze premie

honoreert de inzet van wie vrijwillig en

regelmatig instaat voor de zorg van

ouders, personen met een beperking.

Het was ook op mijn vraag dat het

Schepencollege, bij de evaluatie van

het parkeerreglement, ermee instem-

de om het Kerkplein in Zaventem op

zaterdag ‘niet betalend’ te maken:

een tegemoetkoming voor wie zater-

dag boodschappen doet of familie in

het Woonzorgcentrum Sint-Antonius

bezoekt.

Na herhaalde tussenkomsten maakte

de gemeente ook eindelijk gebruik van

het provinciaal reglement ‘handels-

kernversterkend beleid’ voor de

heraanleg van het Heldenplein en

verkreeg hiervoor een substantiële

financiële ondersteuning.

In de Begroting 2012 is mijn voorstel

weerhouden op de gemeenteraad voor

een initiatief tot netwerking voor

de lokale handelaars (10.000 euro).

Op info- en netwerkavonden voor

zelfstandige ondernemers krijgen de

handelaars de kans tot inhoudelijke

vorming en netwerking. 

Op provinciaal niveau lanceerde ik de
idee van de tandartsmobiel die kan
tegemoet komen aan een gezonde
mondhygiëne voor de ouderen in de
woon- en zorgcentra.

Misschien zijn dat kleine realisaties.
Toch denk ik dat zij voor mensen het
verschil kunnen maken.
Ideeën genoeg nog dus. En ik voer ze
ook uit!

Mia Van der Elst

CD&V gemeente-

en provincie-

raadslid

MIA ACTIEF IN GEMEENTE EN PROVINCIE
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Als jonge christendemocraten vinden wij
dat onze gemeente nood heeft aan een
visie Zaventem 2020. Twee dingen
vinden we daarbij enorm belangrijk. Ten
eerste willen we een meer dynamische

gemeente. Daarom moet een visie op
Zaventem 2020 voor het grootste deel
mee bedacht zijn door de inwoners zelf.
Met een aantal vernieuwende ideeën
kunnen we de deelgemeenten zelfs mee
het beleid laten uitstippelen. De vereni-
gingen krijgen een cruciale rol in de
visie 2020.
Ten tweede vinden we dat in die visie
2020 het contact en de dienstverlening
van de gemeenten aan de burger
centraal moet staan. Innovatieve
toepassingen liggen voor het grijpen.
Denken we maar aan een website waar-
op je nog veel meer informatie snel kan
vinden. Ook e-mail, sms en chat kunnen
de burger helpen bij al zijn vragen.
Het leuke is dat een innovatieve
gemeente met slimme oplossingen ook

geld kan besparen. Dat budget kan
geïnvesteerd worden in plaatsen waar
de mensen elkaar kunnen ontmoeten,
zoals aantrekkelijke terrassen, pleinen,
multifunctionele sportveldjes, lokalen
voor de jeugd en de verenigingen.
2020 staat voor de deur! Daarom
bouwen wij vandaag al aan onze visie op
het Zaventem van de toekomst. Graag
roepen we alle inwoners van Groot-
Zaventem, en zeker alle jongeren, op
om met ons hierover van gedachten te
wisselen. Heb je een idee, stuur dan
zeker een mailtje naar …

Bart Dewandeleer, Filip Christiaens

en Bart Vanhyfte

bartjeuz@hotmail.com

ZAVENTEM 2020
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WOLUWE SPROKKELS

Het privéproject van Chateau Promotion voor de bouw van 4 gebouwen met
72 appartementen (zogenaamd apart-hotel) aan de Kleinenbergstraat en de
wijk Acacia in Sint-Stevens-Woluwe is door het schepencollege van Zaventem
GEWEIGERD.

Deze stedenbouwkundige aanvraag van een privébouwpromotor voor
flathotels past volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Eric Van Rompuy
totaal niet in de omgeving omwille van de grote schaal, de hoogte van de bouw-
volumes en het landelijk dorpsgezicht van de omgeving Hof ten Kleinenberg.

Ook kan dit project volgens Van Rompuy leiden tot verkeersoverlast en mobili-
teitsproblemen. Volgens Van Rompuy past zo’n project eerder in een
stedelijke omgeving. Ook zouden zich problemen stellen met de sociale
integratie van de tijdelijke bewoners van deze appartementen (transitwonin-
gen) met de buurtbewoners van de sociale wijk Acacia.

Eric Van Rompuy

Schepen van Ruimtelijke Ordening

eric.vanrompuy@skynet.be

Herman en Eric Van Rompuy

samen op de Gordel in Zaventem

op 5 september 2006
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ZAVENTEM

CD&V Zaventem wenst u een gelukkig 2012

Op woensdag 8 februari komt CD&V voorzitter
Wouter Beke naar Zaventem. Iedereen is
uitgenodigd om met Wouter Beke een open
gesprek aan te gaan over het nieuwe
regeerakkoord. Alle thema’s kunnen aan de
orde komen. Natuurlijk ook de splitsing van
Brussel-Halle-Vilvoorde. 
CD&V Zaventem en Vlaams volksvertegen-
woordiger en schepen Eric Van Rompuy
hebben jarenlang actie gevoerd voor
“SPLITS BHV NU!!!”. Het Vlaams karakter van
Zaventem is steeds onze topprioriteit
geweest.

CD&V VOORZITTER WOUTER BEKE KOMT NAAR ZAVENTEM

EUROPEES PRESIDENT HERMAN VAN ROMPUY KOMT NAAR

EUROPAFEESTEN ZAVENTEM

In het weekend van 4 tot 6 mei 2012 organiseert de gemeente Zaventem (met de financiële steun
van de Europese Commissie) Europafeesten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
jumelage tussen Woluwe en Blankenheim.
Europees President Herman Van Rompuy gaat enthou-
siast in op de uitnodiging om op vrijdag 4 mei de start
te geven van onze Europafeesten. Herman Van Rompuy
was er 50 jaar geleden al bij toen Burgemeester Van
Damme en de schepenen Leo Vanackere (vader van
minister van Financiën Steven) en Louis Coosemans de
eerste Europese bijeenkomst voor de jumelage organi-
seerden in Sint-Stevens-Woluwe. “Samen met mijn
ouders was het mijn eerste contact met de Europese
Beweging. In het dorp van mijn jeugd Sint-Stevens-
Woluwe liggen mijn eerste Europese ervaringen; ik wil
de gemeente hiervoor komen bedanken en feliciteren.”

GISTEREN MET OBAMA IN WASHINGTON. OP 4 MEI IN ZAVENTEM!
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Iedereen welkom

ONZE INZET WORDT NU BELOOND.

Eric Van Rompuy werd door Wouter Beke nauw betrokken bij de onder-
handelingen. Met fierheid overhandigen CD&V voorzitter Zaventem
Boudewijn Baudru en Eric Van Rompuy het beroemd splitsingstruitje van
Eric op de Gordel aan Wouter Beke!

ONTMOETINGSAVOND met CD&V VOORZITTER WOUTER BEKE

woensdag 8 februari 2012 om 20 uur
Centrum Sint-Maarten
Veldeke 1 – Zaventem (vlakbij het Marktplein)
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De bejaardenhuis-
vesting is een
prioriteit van OCMW
Zaventem.
In de voorbije jaren
werden 2 service-
flatgebouwen opge-
richt en in gebruik
genomen met groot
succes want de

vraag naar Serviceflats in de gemeente
is enorm groot. De bewoners van DE
STERRE in Sterrebeek en DE VESTE in
Sint-Stevens-Woluwe zijn hierover
bijzonder opgetogen.
Goed nieuws ook over de vernieuwing
en uitbreiding van het Woon- en Zorg-

centrum Trappeniers van het OCMW in
Zaventem. De Vlaamse minister van
Welzijn Jo Van Deurzen stemde in met
een toelage van 4,2 miljoen euro.
Hierdoor kan de uitvoeringsfase van de
werken beginnen in de loop van 2012.
Met dit project zullen de rustopnames
van 66 bedden worden verhoogd naar
een capaciteit van 99 bedden. De kost-
prijs van de werken bedraagt 18 miljoen
euro. De volledige voltooiing van het
project zal 4 jaar in beslag nemen.
Ook het privérusthuis Sint-Antonius aan
de Hoogstraat gaat grondig vernieuwen
en wordt omgevormd tot een heus
woonzorgcentrum. Het huidige gebouw
wordt in fases gesloopt en er komt in

fasen een totaal nieuw gebouw. Het
bouwdossier is door de gemeente
goedgekeurd en in 2012 kan de
nieuwbouw van start gaan. De capaciteit
van 106 plaatsen en 9 plaatsen voor
dagverblijf blijven behouden maar de
kamers voor de bewoners worden wel
groter. Daarnaast worden 16 service-
flats opgenomen in de nieuwbouw en
4 plaatsen voor kortverblijf. Er wordt
gewerkt in verschillende fasen en de
werken zullen 4,5 jaar duren.

Gerard Van Achter

OCMW raadslid

gerard.van.achter@skynet.be

Tel. 02 720 75 31

OCMW-nieuws
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NIEUWE PROJECTEN IN NOSSEGEM
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De begroting 2012 van de gemeente Zaventem  wijst op een zeer gezonde toestand van onze
financiën:
- de uitstaande schuld van Zaventem is op 5 jaar gedaald met ruim 30% van 77 miljoen euro in

2007 naar 53 miljoen euro
- de rekeningen van de gemeente hebben een verwacht overschot van 22 miljoen euro in 2011 t.o.v. 15,5 miljoen

euro in 2006
- de belastingen zijn niet verhoogd en de aanslagvoet op de personenbelasting blijft op 5% (bij de laagste in

Vlaanderen)

Door het voorzichtig beleid van de jongste jaren is er in 2012 een speciale spaarpot voorhanden in een reservefonds van
9,9 miljoen euro om in de komende jaren belangrijke investeringen te financieren met eigen middelen zoals het nieuw
Cultureel Centrum, het politiecommissariaat, de uitbreiding van het OCMW Rustoord Trappeniers en de wegeninfrastruc-
tuur. In 2012 zal werk worden gemaakt van de renovatie van het Heldenplein/ Stationsstraat en het Quitmannplein,
Spoorwegstraat, Fabriekstraat, Bevrijdingslaan, Azalealaan, Mechelse Steenweg en de renovatie van de schoolgebouwen
in Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe.

Op de oude spoorwegbedding (gronden van de Regie der luchtwegen-BAC) komt er in de bufferzone van de luchthaven
een Finse Piste voor atletiek en een BMX-parcours.

Veiligheid en netheid zijn twee belangrijke bekommernissen van onze inwoners.

Daarom is in de begroting een grotere inspanning gebeurd voor een betere netheid en onderhoud van de gemeente door
meer personeel en aankoop van vernieuwd materiaal. Een verhoging van de toelage aan de politiezone moet meer blauw
op straat in Zaventem mogelijk maken.

CD&V had aan haar kiezers in 2006 beloofd dat de schulduitgaven zouden worden teruggedrongen van 24% beneden de
20%. In 2012 zullen de schulduitgaven in Zaventem dalen tot 16%!!! 

Eric Van Rompuy - Schepen van Financiën
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In Nossegem zijn de werken van start
gegaan voor de renovatie van de
bestaande constructies en de uitbrei-
dingswerken (nieuwbouw) van de
HOEVE NOTHENGEM aan de Sint-
Lambertusstraat/Namenstraat.

De vernieuwde Hoeve zal wellicht wor-
den geopend in het najaar 2012 en de
kosten worden geraamd op 1,5 mil-
joen euro. Hierdoor krijgt Nossegem
een volwaardig gemeenschapscen-
trum ten dienste van het Nossegems
verenigingsleven. Naast de vernieuw-
de zaal en de nieuwe keuken in de
bestaande Hoeve worden er verschil-
lende vergaderzaaltjes bijgebouwd
voor verenigingen in het nieuwe deel
van het socio-cultureel gebouw. Er is
ook zorg gedragen dat de erfgoed-
waarde van de Hoeve wordt bewaard

in het centrum van de gemeente
Nossegem.
Ook zijn de plannen bekend van
het privénieuwbouwproject Woon- en
Zorgcentrum TER BURG. Het gaat om
een volledige nieuwbouw waarbij het
bestaande gebouw van Ter Burg ver-
dwijnt aan de Burggrachtstraat en een
nieuw Woon- en Zorgcentrum wordt
gebouwd op de huidige locatie van het
rustoord Ter Burg en het vroegere
gemeentehuis van Nossegem langs -
heen de Leuvense Steenweg (het
gemeentehuis werd verkocht aan Ter
Burg in 2008). Er komen 62 kamers
voor zorgbehoevenden en 71 kamers
voor dementerenden. Het woon- en
zorgcentrum zal ook voorzien in 45
serviceflats. Hiermee krijgt Nossegem
een volwaardige woonzorgcampus
bestemd voor zorg behoevenden.

De realisatie hiervan wordt verwacht
in de loop van de  volgende 3-4 jaar.

De vernieuwde Hoeve Nothengem en
het nieuwe woonzorgcentrum Ter Burg
zullen een belangrijke plaats innemen
in het sociale leven van Nossegem.

Fabienne

Vandervorst

Secretaris CD&V

Zaventem

Inwoner van

Nossegem



Al wie begaan is met het voetbal in

Sterrebeek, loopt op wolkjes. KOVC,

de plaatselijke voetbalclub, heeft de

eerste periodetitel in eerste provincia-

le op zak. Blauw-wit is dus zeker van

deelneming aan de eindronde met vier,

waarvan de winnaar – samen met de

kampioen – naar vierde klasse promo-

veert. Sterrebeek heeft dus één kans

op vier om te stijgen naar nationale,

en dat voor het eerst in z’n bestaan.

De club viert volgend jaar z’n 87ste

verjaardag en is dan 85 jaar aange -

sloten bij de Belgische Voetbalbond.

Bovendien kan Sterrebeek ook nog

kampioen worden, waarom niet… Bij

de winterstop stonden ze op kop als

herfstkampioen!

Maar er zijn problemen: het terrein

aan de Tramlaan is te klein om in

nationale te spelen. Uitbreiden is

onmogelijk, zo is intussen gebleken.

Op zoek dus naar een ander terrein.

Maar wat met de schitterende maar

zeer dure kantine? Vijftien jaar gele-

den kostte die bijna een miljoen euro! 

Uitwijken naar het tweede terrein in de

Zeenstraat is wellicht evenmin moge-

lijk, want – je gelooft het of niet – dit

terrein is op dit ogenblik eveneens te

klein. Echt waar… 

Hoe dan ook moet er nu snel werk

gemaakt worden van een doordachte

en toekomstgerichte oplossing, die

bovendien snel kan gerealiseerd wor-

den want op 1 september 2012 begint

de nieuwe competitie en bij promotie

naar bevordering is er geen uitstel
mogelijk voor de terreinafmetingen.
Zonder de medewerking van het
gemeentebestuur zal dit niet lukken.

KOVC Sterrebeek, zijn bestuur, zijn
spelers, zowel vrouwen als mannen
(met o.m. ruim 220 jeugdspelers!),
zijn technische
staf en trainers,
en zijn supporters
verdienen dat.

STERREBEEK LEEFT OP WOLKJES
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Mark Vanlombeek

Sterrebeek

www.zaventem2.cdenv.be
www.ericvanrompuy.be•••••••••••••••••••••••••••••

onze websites:

Het startschot is gegeven voor een
heuse verfraaiing van het Heldenplein
en de Stationsstraat. Dit is belangrijk in
het licht van de opwaardering van deze
handelskern en de ondersteuning van
de lokale economie.
De stationsomgeving heeft een belang-
rijke centrale plaats in Zaventem.
Het nieuwe gebouw vormde een
stimulans om de rest van de buurt ook
te herbekijken.
Het volledig heraangelegd Heldenplein
wordt een volwaardig plein met kwalita-
tief ingeplande parkeergelegenheid en
ruime voetgangerszones. Het  zal meer
mogelijkheden bieden als ontmoetings-

en ontspanningspunt  en een geheel
vormen met de al opnieuw aangelegde
Spoorwegstraat.
Bovendien zal een deel van de
Stationsstraat ook vernieuwd worden,
m.n. tussen het Heldenplein en de
Willem Lambertstraat.

Ook het K. Quitmannplein zal in de
loop van 2012-2013  grondig worden
vernieuwd.
Het wordt één belevingsruimte. Er komt
een doorgangspad, de spoorwegmuur
krijgt een eindpunt met groen
(leiplatanen) en het parkeeraanbod (een
60-tal parkeerplekken) wordt gebundeld

langsheen de gevelwanden. Op deze
wijze vergroot de pleinruimte en wordt
het een plek die aansluit bij het nieuwe
station.

VERNIEUWING STATIONSOMGEVING ZAVENTEM
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EINDELIJK FIETSPAD STERREBEEK

Na jaren twijfels over de planning, onduidelijkheid over het aandeel van het Vlaams Gewest in
het project en meermaals uitstel in de begroting, is het eindelijk zo ver : er komt een fietspad
tussen Sterrebeek en Zaventem !
Een veilige fietsverbinding tussen Sterrebeek en Zaventem is een van de belangrijke schakels
van het gemeentelijke fietsnetwerk. Samen met het middenveld (o.a. Sterrebeek 2000 en
De Fietsersbond) heeft CD&V aangedrongen bij de gemeente om die prioritaire verbinding
zonder verder uitstel en afstel te realiseren.
Er komt dus een betonnen fietspad langs beide kanten van de Oude Keulse weg en de
Sterrebeekstraat, tussen de Zavelstraat en de brug over de E40. De werkzaamheden zouden in
februari 2012 klaar moeten zijn. Een reden te meer om onze gemeente met de fiets te door-
kruisen volgend jaar!

Boudewijn Baudru

Voorzitter CD&V Zaventem

Baudru.gielen@pandora.be

MARLEEN  RESSELER

Ondervoorzitter CD&V Zaventem


