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Wijblad  van CD&V-Zaventem jaargang 1 - Januari 2019Bestuursverkiezingen
Op 20 januari vernieuwen we ons lokaal afdelingsbestuur. Sterke afdelingsvoorzitters, 
sterke lokale trekkers en een sterk team van militanten zijn  cruciaal. De leden van elke 
afdeling verkiezen dus hun voorzitter en ondervoorzitter. De geledingen verkiezen hun 
voorzitter. Deze verkiezingen vinden 
plaats tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 
20 januari. Met je CD&V-lidkaart heb je 
stemrecht!

Dit zijn de kandidaten:
Voorzitter: Veerle Vanmol
Ondervoorzitter: Farid Dahdouh-Guebas
CD&V Senioren: Gerard Withofs
JONGCD&V: Pieter-Jan Crombez
Vrouw & Maatschappij: Hilde Van 
Craenenbroeck

Activiteiten
Ook in 2019 zit CD&V Zaventem niet stil. 
Na de nieuwjaarsreceptie maken we ons 
op voor een spreekavond in het voorjaar. 
Dat is een jaarlijkse traditie, waarbij we 
recent Marianne Thyssen, Peter Van Rompuy en Koen Geens mochten ontvangen voor 
een interessante discussie. Een andere traditie is het eetfestijn. Dat zal dit jaar doorgaan 
op zaterdag 5 en zondag 6 oktober. Alvast aanstippen in de agenda, dus!

Een nieuw partijbestuur en heel wat activiteiten

Wij klinken alvast op het nieuwe jaar op 20 januari, samen met minister Koen 
Geens en andere Vlaams-Brabantse CD&V-toppers. Daar weten we ook hoe het 
nieuwe afdelingsbestuur er zal uitzien. Graag tot dan!

CD&V ZAVENTEM,
PARTIJ IN BEWEGING!

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!

Uw lokale contactpersoon:
Hilde Van Craenenbroeck
(hilde.van.craenenbroeck@telenet.be)
zaventem.cdenv.be

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

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/doe-mee/lid-worden

NIEUWJAARSRECEPTIE

CD&V 
ZAVENTEM
Maak kennis met de nieuwe ploeg 
in aanwezigheid van Minister van 
Justitie Koen Geens

ZONDAG 
20 JANUARI 2019

Locatie: Hoeve Nothengem
Sint-Lambertusstraat 1
1930 Nossegem

Start: 11u
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Samen met coalitiepartner Open Vld, gaat 
CD&V voor een veilig, groen en sociaal 
Zaventem. De nieuwe bestuursploeg zorgt ook 
voor een nieuwe wind. Zo komt er een actieplan 
voor voetpaden en fietspaden, een fysieke plaats 
voor het Huis van het Kind, nieuwe jeugdlokalen, 
een nieuw ondernemersloket, en een Kinder- 
en Jeugdparlement.

Talentvolle ploeg

Hilde Van Craenenbroeck wordt de eerste 
vrouwelijke CD&V-schepen sinds het ontstaan 
van de fusiegemeente Groot-Zaventem in 
1977. Ze komt aan de leiding van het Sociaal 
Comité voor Sociale Bescherming, het 
voormalige OCMW.
Hamid Akaychouh, werkzaam in de apotheek 
van het ziekenhuis in Jette, wordt de eerste 
Zaventemse schepen met een 
migratieachtergrond. Hij zal vorm geven aan het 
beleid rond Woonbeleid en Sociale Integratie. 

Bart Dewandeleer wordt eerste schepen en 
blijft bevoegd voor Financiën, Ruimtelijke 
Ordening en Jeugdbeleid.
Ook Gerard Van Achter blijft van de partij. Met 
zijn jarenlange ervaring binnen het OCMW is hij 
de geknipte man voor het Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst. Gerard zette bovendien 
een mooie persoonlijke score neer bij de 
verkiezingen, waardoor hij eerste opvolger is 
voor de gemeenteraad.
Als jongste gemeenteraadslid van CD&V wordt 
Lukas Schillebeeckx meteen fractieleider.

Heb jij ook de microbe te pakken?
Laat het ons weten en mail naar hilde.van.craenenbroeck@telenet.be.

BART DEWANDELEER
UW EERSTE SCHEPEN

BART 
DEWANDELEER

Schepen van 
Financiën, 
Ruimtelijke 
Ordening en 
Jeugd

De verkiezingen van 14 oktober 2018 waren voor CD&V een grote uitdaging. Voor het eerst 
ging de partij naar de kiezer zonder kopman Eric Van Rompuy, maar met Bart Dewandeleer. 

Die nam de leiding van een sterk vernieuwde ploeg. En die ploeg deed het goed. CD&V ging 
een zetel vooruit en neemt opnieuw deel aan het Zaventemse bestuur. “Wij gaan voor een 
veilig, groen en sociaal Zaventem, waar het gezellig leven is”, zegt eerste schepen Bart 
Dewandeleer trots.

WE GAAN VOOR EEN VEILIG, 
GROEN EN SOCIAAL 
ZAVENTEM. DEZE NIEUWE 
BESTUURSPLOEG ZORGT 
VOOR EEN NIEUWE WIND

GESTEUND DOOR 
GEMOTIVEERDE 
RAADSLEDEN

Lukas Schillebeeckx - 
29 jaar - fractieleider

Lukas is sociaal-cultureel werker 
en leerkracht van opleiding. Hij 
werkt bij JES vzw te Brussel als 
trajectbegeleider en in het Vlaams 
Parlement als medewerker van 
Peter Van Rompuy. In Groot-
Zaventem is hij vooral gekend 
omwille van zijn inzet in het 
jeugdverenigingsleven.

Hij wil deze legislatuur werk maken 
van een jeugdbeleidsplan, ruimte 
voor kinderopvang en onderwijs en 
de uitbouw van een Huis van het 
Kind.

“Jeugdbeleid is meer dan het beleid 
en de werking van de 
jeugdverenigingen. Alles wat 
kinderen en jongeren aanbelangt, is 
jeugdbeleid”, volgens Lukas.

Ook de uitbouw van de 
Integratiedienst en een verkeersplan 
met aandacht voor veilige fiets- en 
voetpaden zijn voor hem belangrijk.

“We staan ook voor een streng, maar 
rechtvaardig integratiebeleid waar 
iedereen gelijke kansen kan en moet 
krijgen.”

Hilde Van Craenenbroeck - 54 jaar - Schepen

Hilde was zes jaar voorzitter van de 
Zaventemse CD&V-ploeg. In 2016 
werd ze bovendien gemeenteraadslid, 
naast Bart Dewandeleer en Mark 
Vanlombeek, nadat Eric Van Rompuy de 
fakkel doorgaf. In 2018 was Hilde de 
kopvrouw van ‘team Dewandeleer’.

Na een knap verkiezingsresultaat mag 
Hilde schepen zijn van sociale versterking 
en informatica, en voorzitter van het 
Bijzonder Comité voor Sociale Dienst.

“Dit is een onverwachte wending, met 
bevoegdheden die goed aanvoelen. Is er 
voldoende aandacht voor kwetsbare 
groepen? Is er een betere samenwerking 

mogelijk tussen partners die deze 
dienstverleningen aanbieden? We zullen 
samen proberen bij te dragen tot het 
welzijn van iedere burger door het 
uitbouwen van een kwalitatieve, efficiënte 
en toegankelijke dienstverlening. Alvast 
dank voor jullie vertrouwen en steun!”

Kopman Bart Dewandeleer is opgetogen. 
“Met haar jarenlange ervaring in 
verschillende Zaventemse verenigingen, 
is Hilde de juiste vrouw op de juiste plaats 
voor sociale versterking in Zaventem”

Hamid Akaychouh - 36 jaar - Schepen

Als jonge vader gaat hij de uitdaging aan 
om schepen te worden. Hij is zelfs de 
eerste Zaventemse schepen ooit met 
een migratieachtergrond, iets waar 
Hamid bijzonder fier op is.

Hij zal de komende drie jaar bevoegd zijn 
voor sociale integratie, participatie, 
dierenwelzijn, wonen en Vlaams karakter. 
Belangrijke taken. “Integreren gaat het 
makkelijkst als je welkom bent”, is zijn 
motto.

“Iedere Zaventemnaar, ongeacht zijn of 
haar achtergrond, moet zich deel voelen 
van de gemeenschap van de gemeente en 

zich ook medeverantwoordelijk voelen 
om de gemeente leefbaar te houden. Ik 
waardeer de diversiteit van de mensen en 
groepen in de gemeente, zonder daarbij 
het Vlaams karakter te vergeten want we 
zijn allemaal Zaventemnaar!”




