
Bij CD&V hoort iedereen er bij. Wij kiezen niet voor één groep of voor één thema. Wij zetten ons in voor iedereen: 
man én vrouw, jong én oud. Wij luisteren naar alle inwoners.
Hoe kunnen we al die wensen bundelen in een beleid dat iedereen ten goede komt? Dat doen we via een wijkcontract, 
waarbij hetgemeentebestuur en de inwoners vastleggen wat er per deelgemeente prioritair gerealiseerd wordt.

Door de demografische uitdeining van Brussel staat onze regio onder druk. Niet alleen van de verfransing, maar even-
zeer van de internationalisering met bijna 120 nationaliteiten. Voor ons is iedereen, die zich wil integreren, welkom 
op voorwaarde dat het Vlaams karakter van onze gemeente wordt gerespecteerd. Integratie begint met onze taal te 
leren. Elkaar verstaan is de eerste stap om mekaar echt te begrijpen.

Zaventemnaars moeten hier kunnen blijven wonen. Bij de toewijzing van gemeentelijke kavels moet er een band zijn 
tussen de kopers en de gemeente. Daartoe behoort ook de bereidheid om onze taal te spreken. Dat geldt ook voor 
de toewijzing van sociale woningen, waarbij de prioriteit moet gaan naar de echte Zaventemnaars. En er is dringend 
nood aan een Grondfonds voor sociale kavels.

Zaventem moet aangenaam, leefbaar en veilig zijn. Betaalbaar en veilig wonen is een topprioriteit. Grootschalige  
stedenbouwkundige projecten mogen de leefbaarheid niet aantasten. Nossegem, Sint-Stevens-Woluwe, Sterrebeek 
en Zaventem blijven leefgemeenten en worden geen slaapgemeenten. En ook de veiligheid is een belangrijk aan-
dachtspunt. Wie zich niet aan de regels houdt, zal daarvoor de prijs betalen. Boetes bij overlast zijn nodig  om veilige 
buurten te realiseren. Politie, brandweer en gemeente- personeel leveren zeer goed werk. Laten we hen daarin volop 
steunen.
Het gemeentebestuur moet meer inzetten op netheid en onderhoud van straten, voetpaden en pleinen.

Als gezinspartij pleiten wij op voor initiatieven die ten goede komen aan gezinnen met (jonge) kinderen. Hier staan 
we voor een kindvriendelijker gemeente o.m. door een betaalbare kinderopvang en een veiliger schoolomgeving.

De jongeren moeten kansen krijgen om samen hun jeugd te beleven. Daarom staat een ruimte voor de jeugd (fuif-
zaal, jeugdhuis) in elke deelgemeente bovenaan de boodschappenlijst. De jeugd heeft ook een belangrijke rol te 
spelen in de uitbouw en de organisatie van het cultureel centrum. Wie met de jongeren wil communiceren leert hun 
taal en gebruikt hun media.

Ook de senioren hebben recht op voldoende  huisvesting- en opvangmogelijkheden, die in elke deelgemeente verder 
moeten uitgebouwd worden samen met de Vlaamse overheid. Voor de ouderen, wier mobiliteit afneemt, is een goed 
georganiseerd openbaar vervoer met verbinding tussen de deelgemeenten belangrijk. 

Prioritair is voor ons ook een simpele administratie in dienst van de inwoners. Dat betekent onder meer een gebruiks- 
en klantvriendelijke gemeentelijke website. En een gemeentelijke communicatie die geschoeid is op de leest van deze 
tijd.

Op het vlak van werkgelegenheid zetten we onze schouders onder initiatieven die de eigen inwoners ten goede 
komen en die de leefbaarheid van Zaventem niet in het gedrang brengen. Meer dan dat: onze plaatselijke handelaars 
verdienen extra steun in de rug. Een herwaardering van onze dorpscentra blijft hierin cruciaal.

Ook het mobiliteitsbeleid dient verbeterd met grotere aandacht voor de zwakke weggebruiker, het tegengaan van het 
sluipverkeer en een aangepast parkeerbeleid. De vier deelgemeenten moeten met elkaar verbonden zijn door een 
efficiënt, veilig en goed onderhouden netwerk van fiets- en voetpaden.

Wij kiezen voor een gemeente, waar sport en cultuur echt leven. 
We zijn absoluut voorstander van het gepland cultureel centrum, maar dan wel één op mensenmaat en op de maat 
van onze gemeente. 
We willen zoveel mogelijk inwoners de kans geven aan sport te doen, pas daarna komt naar sport kijken. 

Tot slot houden we onze gemeente financieel gezond. In deze tijden van crisis hebben wij er voor gezorgd dat de 
inwoners van Zaventem geen cent méér moeten betalen dan voorheen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen had 
CD&V beloofd dat de schulduitgaven zouden worden teruggedrongen van 24% tot minder dan 20%. Met 16% deden 
we beter dan beloofd. Op 6 jaar tijd is de gemeentelijke schuld met 31% gedaald.

Meer over ons programma vindt u op www.zaventem.cdenv.be
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Hoe heeft CD&V-Zaventem haar lijst samengesteld?
Eric Van Rompuy: “ We hebben gekozen voor een team waar iedereen zich kan in terug-
vinden: jong en oud, mannen en vrouwen, de deelgemeenten, verschillende organisaties 
en diverse beroepen. Voor CD&V is iedereen inbegrepen! Onze ploeg telt naast de ervaren 
kandidataten liefst 20 nieuwkomers. Onze jongste kandidaten zijn studenten van 20 en 23. 
We hebben een sterk en enthousiast team. Ik ben er fier op de kopman te mogen zijn.

CD&V was de jongste jaren in het bestuur. Wat hebben jullie gerealiseerd?
Eric VR: “Als schepen van Financiën ben ik er in gelukt de gemeentelijke schuld met 31% te 
verminderen. De jongste rekening sloot af met een recordoverschot van 23,5 miljoen euro en 
de gemeente Zaventem heeft een spaarpot van 10 miljoen euro om in de toekomst belang- 
rijke investeringen te doen (o.m. het cultureel centrum). Als schepen van Ruimtelijke 
Ordening  heb ik gewaakt over het vrijwaren van de open en groene ruimte in Zaventem en 
stedebouwkundig is gepoogd de dorpskernen te behoeden voor nieuwe grootschalige bouw-
projecten en hoogbouw. Ook hebben we ons ingezet voor het Vlaams karakter van onze 
gemeente o.m. door taalvoorwaarden te stellen bij de verkoop van gemeentelijke gronden 
en prioriteit te stellen bij de verhuur van sociale woningen voor inwoners met een jarenlange 
lokale binding met Zaventem”.

Welke zijn de uitdagingen voor Zaventem?
“Onze gemeente staat voor zware uitdagingen op talrijke vlakken: de internationalisering met 
de bedreiging van het Vlaams karakter en de noodzaak van integratie van nieuwkomers, de 
leefbaarheid van onze dorpskernen en het gevaar van verbrusseling, de mobiliteitsproblemen, 
de veiligheid, de netheid van de gemeente. In ons programma kunt u de antwoorden lezen op 
deze uitdagingen. Het beleid moet krachtiger worden en de burgers moeten meer betrokken 
worden bij beleidsbeslissingen. Daarom stellen wij een “WIJ-CONTRACT” voor met de burger 
met de nadruk op betaalbaar en veilig wonen”.

Wat is jullie ambitie als CD&V in Zaventem?
“Met CD&V zullen we pogen zo sterk mogelijk uit deze verkiezingen te komen. Ons is het 
doen om mee de koers van de gemeente te bepalen. Wij zijn een bestuurspartij die niet blijft 
hangen in slogans of goedkope kritiek. Er is veel veranderd in onze gemeente de jongste 
jaren, niet altijd ten goede.
Vele burgers maken zich terecht zorgen over een aantal ontwikkelingen. Persoonlijk zal ik 
samen met onze CD&V-ploeg verantwoordelijkheid opnemen als de kiezer ons hiervoor een 
mandaat geeft. Het worden deze keer bijzonder open verkiezingen in Zaventem met mogeljks 
een nieuwe burgemeester. Zaventem staat op een keerpunt. CD&V-Zaventem wil met haar 
team de uitdaging aangaan”.
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