
Jouw lidmaatschap start hier. 
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik ontvang graag de infobrochure van CD&V

Dhr

Stuur deze info terug naar: CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel  
of naar info@cdenv.be of bel naar 02/238 38 11.
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De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor 
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van 
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet 
toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan.

VOLG ONS
@CDENV

Colofon
Heb je een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-werking 
in onze gemeente? Of een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga 
de conversatie aan!

Lokale contactpersoon
Lukas Schillebeeckx

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/cdenvzaventem

Nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Raf Terwingen
Wetstraat 89
1040 Brussel

Zaventem
Huis-aan-huisblad voor de inwoners van Zaventem
Lente-editie #dichtbijjou

cdenv cdenvzaventem cdenv

Lente brengt hoop

De voorbije winter leverden 
we allemaal inspanningen die 
we niet hadden voorspeld. 
Toch gebeurden er ook mooie 
dingen met de blik vooruit.

Als partij blijven we vooruit 
kijken. Dat zal u merken bij het 
openslaan van dit magazine. 
Een kleine greep uit genomen 
initiatieven die  de komende 
maanden kleur geven!

Lees verder in dit boekje.

De coronacrisis blijft niet zonder 
gevolg
Gemeentefinanciën blijven gezond zonder 
belastingverhoging

De coronacrisis zal in Zaventem voor 
een verlies van twaalf miljoen euro 
aan inkomsten zorgen. Deze zijn 
grotendeels te wijten aan het 
gedeeltelijk wegvallen van taksen op 
hotels en parkings.

Om dit verlies op te vangen zullen de 
schulden minder snel afgebouwd 
worden dan oorspronkelijk voorzien.

“Onze belastingen verhogen wilden 
we absoluut niet. Onze bedrijven en 
inwoners zien nu al af. Ook een knip in 
de investeringen was geen optie! 

Goede investeringen leveren eco-
nomische groei op en bijgevolg 
toekomstige inkomsten. Ondanks de 
covid-impact zullen we erin slagen de 
schuld niet te laten stijgen in 
vergelijking met het begin van de 
legislatuur”, zegt Fractievoorzitter 
Lukas Schillebeeckx.

Lukas Schillebeeckx
Voorzitter CD&V

Lukas Schillebeeckx
Voorzitter CD&V

Begroting



Een digitaal 
alternatief 
JONGCD&V Zaventem lan-
ceerde een platform waarop 
handelaars en inwoners elkaar 
toch konden ontmoeten.

Zo brachten we de kerstsfeer er 
toch enkele dagen in.

3.000 bomen op de 
Kersenberg

In Nossegem hebben we 3.000 
nieuwe bomen gepland op de 
Kersenberg. Via de paadjes kan je 
genieten van het mooie uitzicht.

Voor de kinderen wordt een nieuwe 
speeltuin aangelegd met de hoogste 
speeltoren van de gemeente. 
Verderop langs het Noskoemwegske 
zijn de plannen klaar voor een 
natuurlijk wandelpad in een nieuw 
stukje natte natuur.

"Wandelen in de natuur, met 
speelgelegenheid voor de kinderen", 
zegt schepen Bart Dewandeleer.Overstromingsgevaar aan 

Stockmansmolen inperken en 
Woluwevallei vergroenen
Een aanzienlijke investering

“We pakken de riolering onder de 
rotonde aan de Henneaulaan aan. 
Daarmee zou het overstromings-
gevaar fors beperkt worden”, zegt 
onze Eerste Schepen Bart 
Dewandeleer. De kostprijs wordt op 
twee miljoen euro geschat.

Verderop richting Sint-Stevens-
Woluwe wordt hard gewerkt aan een 
nieuwe groene long. De bedding van 
de Woluwe wordt verbreed en er komt 
een wandelpad. “Zo kan je binnenkort 
door het Woluwedal wandelen en de 
aansluiting maken op het Woluwe-
wandelpad richting Sint-Lambrechts-
Woluwe.” 

In de Frans Smoldersstraat werden de 
oude voetbalkantine en de kleed-
kamers al afgebroken om plaats te 
maken voor de groene zone. Op de 
plek van het vroegere voetbalgrasveld 

komt een bos, dat volgende winter al 
aangeplant wordt.

“Verderop gaan we ook het parkje 
langs de J. Trekkerstraat op-
waarderen. De kostprijs van het 
groenproject wordt geschat op 
500.000 euro en wordt gefinancierd 
door de gemeente en door 
Vlaanderen.”

Bart Dewandeleer
Eerste Schepen CD&V

Stap voor stap geraken we eruit
Een update van de vaccinaties in onze 
gemeente

Op enkelingen na zijn zowel de 
bewoners als het personeel van onze 
woonzorgcentra gevaccineerd. 
Hierdoor kunnen ze, tien dagen na de 
toediening van hun tweede dosis, 
rekenen op een bescherming van 95% 
tegen het coronavirus.

Midden februari startte de vaccinatie 
van de eerstelijnszorgwerkers, 
risicopatiënten en essentiële 
beroepen. Daarna is het de beurt aan 
65-plussers in onze gemeente. Tot slot 
krijgt de algemene bevolking een 
prikje.

Wij kunnen hiervoor met z'n allen 
terecht in de Skyhall van de 

luchthaven. Een zeer goed bereikbare 
en ruime plaats. Voor mensen die 
minder mobiel zijn, wordt gezorgd.

Meer informatie vind je in de 
gemeenteberichten en op de 
gemeentelijke website zaventem.be, 
callcenter 02/713.87.15 of via BCSD-
voorzitter Hilde Van Craenenbroeck op 
het nummer 0497/31.82.18.

“Dank aan eerstelijnszone 
Druivenstreek!”

Hilde Vancraenenbroeck
Voorzitter BCSD

Buurtwerk werkt met en voor de 
buurtbewoners
Iedereen heeft talenten. Deel ze met ons!

Via Buurtwerk Zaventem-Noord 
werken we aan een positieve sfeer in 
de buurt dankzij initiatieven die de 
bewoners bij elkaar brengen.

Iedereen heeft talenten. Soms sta je er 
niet bij stil. Denk er eens over na en 
deel ze met ons!

Buurthuis MoZaïek, Zwaaien voor een 
glimlach, Samentuinen in je kot, Hulp- 
en dienstverlening met partners… 
vanuit het buurthuis organiseerden we 
al heel wat acties.

Hamid Akaychouh
Schepen CD&V

Sanering 
Nederwoluwe in 
Sint-Stevens-
Woluwe
De eeuwenoude bron in Rijmelgem, 
die water levert aan de Woluwe-
beek, mag gesaneerd worden.

De bron ligt aan de Woluwelaan en 
het fietspad stroomafwaarts aan de 
Grote Kloosterstraat. Tot de jaren ‘60 
gingen de bewoners van laag-
Rijmelgem er water halen. "Zo past 
het binnen de herinrichting van het 
Woluwedal", zegt Gerard Van Achter.

Ruimtelijke ordening en groen

OCMW & vaccinatie

Samenleven

Kerstmarkt


