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Gemeenteraad keurt meerjarenbegroting 2014 - 2018 goed

CD&V Zaventem drukt
haar visie 2020 door! 

Bart Dewandeleer, 
schepen van financiën

Zie pagina 4

WIJKWERKING

Onder impuls van CD&V en sche-
pen Bart Dewandeleer heeft het 
gemeentebestuur beslist om te 
investeren in een veel actievere 
deelname van de burgers aan het 
beleid. We zullen dat doen via 
wijkwerking. Na de zomer orga-
niseren we in elke deelgemeente 
wijkvergaderingen.  Daarop kan u 
uw mening kwijt over de projec-
ten in uitvoering of welke ge-
pland zijn. Dat kan gaan over ons 
jeugd-, cultuur- en sportbeleid, 
maar ook over suggesties om uw 
wijk aangenamer en plezanter 
te maken. Tijd voor een actieve 
inbreng van uzelf en uw buren. 
U zal eerstdaags  hiervoor een 
uitnodiging ontvangen via de ge-
meenteberichten of via de post.

SCHEPENEN  ERIC  VAN ROMPUY  -  
BART  DEWANDELEER 

CD&V-ZAVENTEM

nodigen u uit op 
het jaarlijks EETFESTIJN

ZAAL ST. MAARTEN,  VELDEKE 1,  
ZAVENTEM

vlakbij het Kerkplein 
( achter Sint-Antonius rustoord )

zaterdag 4 oktober 2014 
van 18 tot 22 uur

zondag 5 oktober 2014 
van 11u30 tot 14u30

IEDEREEN WELKOM !



VISIE 2020

We vertrekken daarvoor vanuit de 
meerjarenbegroting 2014-2019. De be-
groting is over de hele periode positief  
en toch kunnen we 55 miljoen euro 
investeren en 12 miljoen via samenwer-
king met privé-partners: in het cultureel 
centrum, nieuwe schoolgebouwen, 
nieuwe wegen en voetpaden. En we 
moeten daarvoor de belastingen niet 
verhogen. Maar daarvoor is wel durf  en 
verantwoordelijkheidszin nodig. Want 
tegen 2019 zullen we 1,25 miljoen euro 
bespaard hebben. We zullen zuiniger 
moeten omspringen met de inzet van 
personeel, werkingsmiddelen en het 
subsidiebeleid. Daarvoor hebben de 
gemeentelijke diensten de voorbije 
maanden hard gewerkt aan een “kern-
takendebat”. Wat moet de gemeente 
nog doen? Wat doet ze beter niet meer? 
En wat kan ze doen voor minder geld? 
Alleen al het feit dat zowel gemeente, 

OCMW en de politie hun verzekerin-
gen samen aankopen, levert in 2016 al 
een kleine 200.000 euro op.

CD&V waakt heel hard over het sociaal 
beleid. Zo blijven we investeren in kin-
deropvang en woonzorgcentra. En we 
zijn er ook in geslaagd extra subsidies 
te krijgen. Zo krijgen we in 2015 maar 
liefst 55.000 euro voor kinderarmoede 
en 137.000 euro voor het voeren van 
een lokaal integratiebeleid. We wil-
len dat nieuwkomers zich hier zo snel 
mogelijk thuis voelen. We hebben nu 
bovendien een integratieambtenaar die 
ervoor zal zorgen dat nieuwkomers 
hun weg vinden naar taalopleidingen 
en indien nodig mensen doorverwijst 
naar de VDAB zodat ze  sneller aan 
werk geraken. Zo bouwen we aan een 
Zaventem waar iedereen meetelt en 
meewerkt!

Sinds vrijdag 25 juli 2014 hebben we een nieuwe Vlaamse rege-
ring. Haar recepten lijken heel hard op die van de Zaventemse 
ploeg. Met onze bevoegdheden Financiën, Jeugd, Wijkwerking, 
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Vlaams karakter en Integra-
tie kunnen we als CD&V Zaventem doen waarvoor de mensen op 
ons stemden: een begroting in evenwicht, geen belastingverho-
gingen én investeringen in mensen en in gebouwen. 
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In de chirolokalen van Sterrebeek zijn de eerste werken al gestart. De samenwer-
king tussen de gemeente en de vzw Parochiale Werken, die eigendom is van de 
gebouwen, loopt prima.  Ook voor de scouts in Zaventem is er goed nieuws. We 
hebben nu een aantal concrete voorstellen klaar die we samen met de scouts zul-
len bespreken. In 2015 moet de bouw van de eerste nieuwe lokalen starten. Voor 
de vernieuwing van jeugdlokalen en speeltuigen voorzien we 500.000 euro.

NEEN AAN
IKEA-ROUTE
Het vliegtuiglawaai staat weer 
centraal in het politieke gebeu-
ren. Dank zij het spreidingsplan 
Schouppe in 2009 was het 
debat over het vliegtuiglawaai 
rondom de luchthaven van Za-
ventem beperkt. CDH-minister 
Wathelet opende in het begin 
van dit jaar opnieuw de doos 
van Pandora door nieuwe vlieg-
routes in te voeren die als doel 
hebben bepaalde Brusselse 
gemeenten te ontlasten

Wathelet wilde ondermeer de IKEA-
route invoeren. Dit is een opstijgings-
route die de vliegtuigen doet starten 
vanop baan 19 en de zone overvliegt 
tussen IKEA in Nossegem en het 
centrum van Sterrebeek. Wathelet was 
van plan om 45% van alle opstijgingen 
gedurende de weekdagen langs deze 
route te doen vliegen, hetgeen een 
ondraaglijke belasting van de zone Nos-
segem-Sterrebeek zou betekenen, maar 
ook voor de bewoners van Zaventem-
centrum langsheen de baan 19.

Mede door de actie van Vlaams volks-
vertegenwoordiger en schepen in 
Zaventem Eric Van Rompuy  heeft de 
regering Di Rupo beslist om de plan-
nen van Wathelet te bevriezen en over 
te laten aan de nieuwe regering Peeters. 
Belgocontrol heeft herhaaldelijk gesteld 
dat deze IKEA-route zeer onveilig is 
en capaciteitsproblemen kan meebren-
gen voor de luchthaven. Bovendien 
vormt ze een aanslag op de leefkwaliteit 
van de inwoners van onze gemeente. 
CD&V- Zaventem is hiertegen naar 
de Raad van State gestapt en we zullen 
geen regeerakkoord goedkeuren die het 
gebruik van deze IKEA-route oplegt 
voor 45% van de startende vliegtuigen! 
Ook  het Brussels Gewest moet delen 
in de lasten van de luchthaven.

VERNIEUWDE LOKALEN VOOR ONZE JEUGDVERENIGINGEN
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300 nieuwe woningen in Sterrebeek
Het Sterea-project met de aanleg van het 18 holes golfterrein en bijkomende be-
bouwing ging deze zomer van start. De bestaande tribunes en de paardenstallingen 
werden definitief gesloopt en er werden 2 verkavelingsaanvragen ingediend voor het 
verkavelen van respectievelijk 18 en 35 bouwkavels.

Hoofdactiviteit wordt de golfactiviteit 
met de ondersteunende functies als een 
clubhuis, een golfschool en een hotel 
met 120 slaapkamers. Naast de functie 
golf  komt er een woonzone gericht 
op eensgezinswoningen en residentiële 
appartementen. Het zou gaan om een 
170-tal woongelegenheden waarvan een 
belangrijk deel bescheiden woonaanbod. 

Ook zal een 40-tal assistentiewoningen 
worden gebouwd.

Het gemeentestuur heeft erover gewaakt 
dat de voormalige Hippodroomsite 
door een masterplan wordt herontwik-
keld in een duurzaam project met een 
multifunctionele invulling die ruimtelijk 
past in de omgeving en de cohesie waar-
borgt van buurt en site.
Een meerwaarde voor Sterrebeek.

In de zone Mechelsesteenweg/Vos-
kapelstraat wordt in het najaar een 
inrichtingsplan van een belangrijk privé-
bouwproject ingediend. Er zijn plannen 
voor de bouw van 59 eensgezinswonin-
gen en 30 appartementen. Ook komt 

er langsheen de Mechelsesteenweg (wat 
lager dan de garage Hergon) een ves-
tiging van Lidl. Beide projecten zullen 
een ruim aanbod creëren voor woon-
gelegenheid in Sterrebeek en voor de 
lokale bevolking mogelijkheden bieden 
om hier te blijven wonen.

NEEN AAN
IKEA-ROUTE

Dinsdag… Provincieraadsdag ?
De provincieraad vergadert traditioneel op dinsdag…. maar voor 
hoe lang nog? In het Vlaams regeerakkoord wordt voorzien in een 
afslanking van de provincies. Deze afslanking moet op termijn 
leiden tot een afschaffing.

Even op een rijtje
De provincies zullen op termijn geen 
persoonsgebonden bevoegdheden meer 
kunnen uitoefenen. Het gaat dan om 
bevoegdheden zoals welzijn, sport, 
onderwijs, cultuur,…
Wel wat eigenaardig, want in de vorige 
legislatuur waren net akkoorden ge-
sloten over de verdere uitoefening van 
deze persoonsgebonden bevoegdheden. 
Deze akkoorden worden dus nu naar de 
papiermand verwezen.
De grondgebonden bevoegdheden, zo-
als vb de provinciale domeinen, blijven 
de provincies verder uitvoeren.
De financiering van de provincies wordt 

ook helemaal herzien: zij zullen zelf  
geen provinciale opcentiemen meer 
kunnen heffen op de onroerende voor-
heffing. Alleen zullen zij in de toekomst 
van de Vlaamse overheid nog een dota-
tie krijgen, nodig om de overblijvende 
bevoegdheden verder uit te oefenen.
Het aantal provincieraadsleden wordt 
gehalveerd en het aantal gedeputeerden 
wordt beperkt tot vier.
Met deze toch wel ingrijpende  maat-
regelen wordt duidelijk een stap gezet 
naar de afschaffing van de provincies. 
Deze eis werd door N-VA in de rege-
ringsonderhandelingen doorgedrukt 
om partijpolitieke redenen vermits ze in 

vele deputaties, ook in Vlaams Brabant, 
niet aanwezig zijn. Is dat de verande-
ring?

Mia Van der Elst
Provincieraadslid
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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 lokale contactpersoon
Hilde Van Craenenbroeck
(hilde.van.craenenbroeck@telenet.be)
www.zaventem.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

IS ER NOG GELD VOOR STERREBEEK?
Ga ze maar zoeken, de gemeenten van 
30.000 inwoners, zoals Zaventem, die 
een voetbalclub hebben in de vierde 
klasse en één in de tweede klasse. De 
promotie van KVW Zaventem naar 
tweede klasse is een regelrechte stunt, 
waarvoor ze onze hartelijkste geluk-
wensen verdienen. Die promotie bren-
gen heel wat aanpassingswerken aan het 
stadion met zich mee, zoals die worden 
opgelegd door de overheid en door de 
Voetbalbond. De kosten daarvan – en 
dat is een aardig bedrag – worden voor 
het overgrote deel gedragen door de 
gemeente. Het is KVW Zaventem van 
harte gegund.

Maar ook de infrastructuur van KOVC 
Sterrebeek is zeer dringend aan ver-
nieuwing toe, voornamelijk de kantine. 
Die is te klein en biedt te weinig mo-

gelijkheden. Daardoor loopt de Ster-
rebeekse club heel wat inkomsten mis. 
Het gemeentebestuur zal voorzien in 
een kantine-eenheid voor het komende 
seizoen.

Maar misschien moet er eindelijk eens 
op lange termijn gedacht worden. Bij 
voorbeeld het terrein aan de Tramlaan 
verkopen en – in samenwerking met de 
privé-sector – gebruiken voor woon-
gelegenheid voor senioren en jonge 
gezinnen. De tribune kan daarbij inge-
schakeld worden. Met de opbrengst kan 
de kantine in de Zeenstraat vergroot en 
gemoderniseerd worden en kan er uit-
gekeken worden naar een tweede veld. 
Dat lijkt me een goed idee.

Mark Vanlombeek
gemeenteraadslid

23.044 x Dank

Op 25 mei werd Eric Van Rompuy verkozen tot Kamerlid met 23.044 stemmen. 
Hij wordt er voorzitter van de belangrijke Commissie voor de Financiën en de 
Begroting. 
In alle rapporten wordt Eric al jarenlang gerekend tot de top 10 van de Vlaamse 
parlementsleden. Dank zij de steun van de Vlaams-Brabantse kiezers en uw 
steun uit Zaventem krijgt Eric de kans voor “5 more years” in het Parlement. 
Hartelijk dank voor het vertrouwen!


