
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.

Mevr Voornaam

Naam

Straat

Postcode

Tel.

Gemeente

E-mail

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor 
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van 
30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

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
Olmenstraat 44
1930 Zaventem

Volg ons op
www.facebook.com/cdenvzaventem

Nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Raf Terwingen
Wetstraat 89 - 1040 Brussel

@cdenvcdenvzaventemcdenv 

Zaventem
#dichtbijjouHuis-aan-huisblad voor de inwoners van Zaventem

najaar 2021

Herwonnen 
vrijheid?

Het nieuwe rijk der vrijheid lijkt stilaan 
aangebroken. Stap voor stap krijgen 
we de vreselijke pandemie, die ons 
allen getroffen heeft, onder controle. 
De vaccinatie blijft van cruciaal belang 
om het virus te overwinnen. Enkel 
daardoor kunnen we terugkeren naar 
een normaal bestaan.

Onze CD&V-afdeling is achter de 
schermen uiteraard hard blijven 
werken. Zowel op beleidsmatig vlak als 
in onze lokale werking. In dit boekje 
krijgt u meer informatie over enkele van 
onze verwezenlijkingen en bezorgen we 
u een belangrijke afspraak op de laatste 
pagina. Zo lijkt het leven stilaan weer 
meer op wat het vroeger was.

Voor meer vragen of informatie, aarzel 
niet om ons te contacteren. Veel 
leesplezier en tot binnenkort!

Lukas Schillebeeckx
Partij- en fractievoorzitter 
CD&V



Voluit voor groen
Net voor de zomer keurde de 
gemeenteraad de aankoop goed van 
8,5 hectare natuur, waarvan zes 
hectare bos langs de Oude Keulse Weg 
in Sterrebeek. Meteen de grootste 
bosaankoop ooit in onze gemeente. 
De aankoop was cruciaal om het bos 
te beschermen tegen een geplande 
boskap die we door snel ingrijpen 
gelukkig meteen hebben kunnen stil 
leggen. Even verder in het Zeenbos 
worden prachtige vlonderpaden 
aangelegd.

In Nossegem is het nieuwe 
belevingsbos Kersenberg ook klaar. In 
juli werden de wandelpaadjes 
afgewerkt in dolomiet. Voor de 
kinderen is de nieuwe speeltuin met de 
hoogste buisglijbaan van onze 
gemeente nu ook klaar. Er werd ook een 
ruime hondenloopweide aangelegd.

Ons doel is 35.000 extra bomen. 
Eén per inwoner!

In Sint-Stevens-Woluwe kan je 
ondertussen wandelen in de nieuwe 
groene long langs de Smoldersstraat. 
We hebben ook beslist om wat hoger op 
de Keiberg drie hectare aan te kopen, 
waar we een nieuw bos planten op een 
voormalig stort.

Bart Dewandeleer
Schepen van Ruimtelijke
Ordening, Begroting en
Jeugd

Mooie 
vooruitzichten 
voor MIK MAK
De werken voor de nieuwe 
chirolokalen in Sterrebeek zitten op 
schema. Het wordt een prachtig 
duurzaam gebouw, geïntegreerd in de 
natuurlijke omgeving van het nieuwe 
Zeenbos. Als alles meezit kunnen de 
lokalen worden gebruikt aan het begin 
van het nieuwe werkjaar.

Het nieuwe lokaal bestaat uit de meest 
moderne modulaire units. Het unieke 
van het gebouw is de overdekte 
speelstraat die alle modulaire units 
verbindt tot één geheel. Het nieuwe 
gebouw telt zes groepslokalen, een 
leidingslokaal, een sanitair blok en een 
keuken.

Al drie miljoen investeringen in 
jeugdinfrastructuur de laatste vijf 
jaar

De laatste vijf jaar heeft de gemeente al 
voor drie miljoen euro geïnvesteerd in 
jeugdinfrastructuur. Denk maar aan de 
nieuwe scoutslokalen aan de 
Imbroekstraat in Zaventem en de  
nieuwe sport- en speelveldjes in de vier 
deelgemeenten. In Nossegem werd 
door de kerkfabriek van Nossegem dan 
weer een splinternieuw gebouw 
opgetrokken voor de Europascouts.

Bart Dewandeleer
Schepen van Ruimtelijke
Ordening, Begroting en
Jeugd

Een woord van dank
Als schepen van thuis- en 
ouderenzorg wil ik de collega’s van 
de poetsdienst, de gezinszorg, de 
thuisverpleging, het 
woonzorgcentrum en de 
serviceflats bedanken. 

In deze beroerde tijden bleven jullie 
onze inwoners met al je liefde verder 
helpen. Heel dichtbij, met een kracht 
om er samen door te komen. Buiten 
waren de straten stil, binnen was er 
het koesterend woord, de massage 
bij het haar wassen, de gesprekjes 
over ditjes en datjes, de troost en de 
zorg die nodig was.

Hilde Van Craenenbroeck, OCMW-
voorzitter.

Niemand in de 
steek
Tijdens de coronacrisis heeft het 
OCMW een nieuwe doelgroep 
ontvangen. Door achterstal van 
uitbetaling van werkloosheids-
uitkering klopten meer mensen aan 
voor een voorschot op hun uitkering.

De sociale dienst ontving vanuit de 
overheid subsidies om de mensen te 

helpen die de eindjes niet meer aan 
elkaar konden knopen door corona. 
We merkten dat deze extra subsidies 
ook echt nodig waren. Velen 
gebruikten hun spaargeld op of 
maakten schulden voor ze de stap 
zetten naar het OCMW. Zoek dus tijdig 
hulp!

Gerard Van Achter
OCMW-raadslid

Koffie en 
formulieren
Heb jij vragen over je brieven of 
facturen? Bij ‘koffie en formulieren’ 
helpen vrijwilligers bij het invullen 
van allerhande formulieren tijdens 
vaste permanentiemomenten. Het 
is een warm en laagdrempelig 
onthaal. Een belangrijke pijler 
binnen dit project is het versterken 
van mensen door tijd voor hen te 
maken en niet alles voor hen, maar 
mét hen te doen.

Via dit project helpen we mensen de 
weg te vinden naar de juiste dienst op 
de tweede vrijdag van de maand van 
9u tot 12u in de integratiedienst 
(Quinkenstraat, achter de sporthal) 
en elke vierde maandag van de 
maand van 13u30 tot 15u30 in 
buurthuis Mozaïek.

Onthaal

Tijdens de week van de Zaventemse 
mobiliteit van 27 september tot 3 
oktober worden in het cultureel 
centrum De Factorij infopanelen 
geplaatst met uitleg over 
verschillende mogelijke 
mobiliteitsscenario's.

Er zijn ook informatiesessies op 29 
september om 19u30 en op 3 oktober 
om 10u30.

Later zijn er debatsessies die per 
deelgemeente worden georganiseerd 
in de eerste week van oktober. Deze 
gaan door in De Snuifmolen, De 
Maalderij, De Factoij en Hoeve 
Nothengem.

Bezoek zeker de website van Zaventem 
aan Zet op  www.zaventemaanzet.be 
voor de precieze informatie. Laat 
vooral uw stem horen. U bent aan Zet!

Zaventem aan Zet krijgt een vervolg

Hamid Akaychouh
Schepen voor Integratie, 
Vlaams karakter en 
Dierenwelzijn

Zaventem aan Zet


