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ZAVENTEM

#Helfies in  
Zaventem
We deelden bloemen uit aan de 
mama’s in Sterrebeek op zater-
dag 9 mei en gaven bloed in de 
Roodshow in Steenokkerzeel 
met een afvaardiging van ons 
bestuur.

www.n-va.be/zaventem
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Philippe Laeremans 
Voorzitter N-VA Zaventem

Roger Artois, Marijke Heirman en Alfons Piessens

Hang je Vlaamse 
Leeuw buiten op 
11 juli!
Naar aanleiding van onze 
Vlaamse Feestdag vragen wij u 
allen om uw Vlaamse Leeuw 
vlag uit te hangen. Niet alleen 
benadrukken we op die manier 
dat Zaventem een Vlaamse 
gemeente is, u geeft ook uiting 
aan uw Vlaamse identiteit. 
Nog geen leeuwenvlag?  
Geen probleem!
U kan deze bij ons aankopen 
voor slechts 5 euro. Geef ons 
een seintje via de gekende kana-
len en iemand van ons bestuur 
of één van onze mandatarissen 
zal met plezier uw leeuwenvlag 
bij u thuis afleveren.
Daarnaast houden we ook een 
fotoactie: bezorg ons een foto 
van uw huis, getooid met uw 
leeuwenvlag, via  
zaventem@n-va.be en wij bezor-
gen u een leuke attentie! 
Alvast een heel vrolijke 
Vlaamse feestdag toegewenst 
en een zeer prettig verlof!

We zijn het midden van het jaar: tijd om even terug te blikken op de verwezenlij-
kingen van onze verkozenen.

Schepen Luk Vander Elst kon met trots de nieuwe gebruiksvriendelijke gemeente-
lijke website voorstellen. Een pareltje van technologie waar u makkelijk verschillen-
de documenten, reserveringen, openingsuren, ... kan opvragen. Dit, samen met zijn 
streven naar een meer en meer papierloze administratie, verdient onze waardering. 

Erik Rennen speelde het als schepen van Milieu klaar om, in samenwerking met 
Regionaal Landschap - Groene Corridor (RLGC) en Sterea, een nieuwe wandeling 
te voorzien. De ‘Weg van Gorzen’ zal door het te realiseren golfterrein op de Oude 
Renbaan lopen. De wandeling ‘In het spoor van Zwette Jean’ krijgt in  Sterrebeek dan 
weer een start op een oud tramspoor. Daarnaast blijft Erik dagelijks in de weer om 
het Vlaamse karakter van onze gemeente te vrijwaren.

Onze OCMW-voorzitter Roger Artois en leden Alfons Piessens en Marijke  
Heirman ten slotte volgen permanent de bouw van het nieuwe Rust- en Zorg-
centrum Trappeniers op. Het is door hun inzet dat er onder meer flinke besparingen 
werden gerealiseerd in de aanleg van de tuinen, zonder weliswaar in te boeten aan 
kwaliteit en uitzicht. 

We houden dus woord: de N-VA is de kracht van verandering in Zaventem! Zoals u 
merkt staat onze Motor van Vooruitgang in een heel hoge versnelling.

De ‘motor van vooruitgang’
draait in Zaventem op volle toeren



www.n-va.be/zaventemzaventem@n-va.be

Op de gemeenteraad van februari 2015 werd op 
aangeven van schepen Erik Rennen de aanslui-
ting bij 3W-Plus goedgekeurd. Op die manier 
kunnen nu ook de Zaventemse inwoners een 
Vlaamse energielening afsluiten.

MAXIMUM 10 000 EURO

De zesde staatshervorming hevelde de FRGE-lening 
(Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) 
over naar Vlaanderen, waar ze herdoopt werd tot 
Vlaamse Energielening.

Deze lening bedraagt maximaal 10 000 euro. De 
rente bedraagt aanvankelijk twee procent (bijzon-
dere doelgroepen betalen geen rente). De lening 
moet terugbetaald worden over een termijn van 
maximaal vijf jaar en wordt afgesloten via lokale en-
titeiten (intercommunales) die zijn aangeduid door 
steden en gemeenten in overleg met het OCMW. 

Lieve Maes: “Uit het debat dat in het Vlaams Parlement 
gevoerd werd over de toepasbaarheid, bleek dat Zaventem 
een van de ongeveer 30 blinde vlekken in Vlaanderen  
was waar geen energielening kon worden afgesloten.  
Zaventem bleek niet aangesloten bij een lokale entiteit.  
We vonden het onze taak om dit probleem op te lossen.”

Erik Rennen: “Energie besparen is voortaan een regiona-
le bevoegdheid en de Vlaamse Energielening kan gebruikt 
worden om energiebesparende werken te financieren in je 
woning. Dat is een goeie intentie, uiteraard. Voor veel ge-

zinnen kan zo’n lening in deze tijden een belangrijke hulp 
zijn bij het uitvoeren van energiebesparende ingrepen zo-
als het isoleren van daken, plaatsen van condensatieketels 
of het vervangen van ramen. We juichen dit dan ook toe.”

En zo werd op de gemeenteraad meteen de aanslui-
ting bij 3W-Plus, de lokale entiteit voor de gemeente 
Zaventem, goedgekeurd.

Erik Rennen: “We zijn tevreden dat we in dit dossier een 
voortrekkersrol hebben kunnen spelen. Vanaf het moment 
dat we wisten dat hier een probleem was, hebben we geen 
tijd verloren en dit zo snel als mogelijk aangepast. Steun 
aan mensen die een eigen woonst willen verbouwen en 
in één beweging ook energiezuinige maatregelen promo-
ten, daar hoeven we uiteraard geen twee maal over na te 
denken!”

We hielden een praatcafé over de luchthaven en haar mogelijkhe-
den, met een deskundige uitleg van Koen Gouweloose, voorzitter 
van BATA (Belgian Air Transport Association) die inzicht gaf over 
de evolutie en mogelijkheden in de luchtvaart en het luchtverkeer 
in de volgende decennia. 

Naar jaarlijkse gewoonte stonden we ook op de jaarmarkt waar 
onze stand weer druk bezocht werd.

Website, tablets, digitale informatieborden, webcams: dit zij de bouwstenen die Luk Vander Elst gebruikt 
als schepen van Informatica. “Het is een van de meest toekomstgerichte bevoegdheden. Ik zorg er dan ook 
voor dat Zaventem niet achterblijft op dit domein.”

De computer biedt, naast de snelheid en het gebruiksgemak, ook de mogelijkheid om milieuvriendelijker en 
besparend te werken. Zo werd met een deel van de onkostenvergoeding van de raadsleden voor elk een tablet 
bekostigd (voor diegenen die dit wensten) en worden de vergaderingen voortaan papierloos aangekondigd. 
Naast de papierwinst vallen ook de verplaatsingen van de bode weg. 

Met de nieuwe website zijn we al een stukje in de goede richting aan het opschuiven: de sport-, jeugd- en ar-
tistieke kampen worden allemaal aangevraagd via de website. Dit bespaart u niet alleen een verplaatsing naar 
het gemeentehuis, maar ook de verwerking van de fiscale attesten verloopt helemaal automatisch. Daarnaast 
kunt u sommige attesten reeds via de site aanvragen. Dit wil ik maximaliseren tot een volledig digitaal loket, 
zodat u zich over enkele jaren niet meer hoeft te verplaatsen naar het gemeentehuis.

Zo vindt u de website op het internet: www.zaventem.be

De digitale informatieborden die we beloofden tijdens onze verkiezingscampagne komen er zeker. De techno-
logie is echter zo uiteenlopend dat we liever wat langer de markt verkennen en niet alleen de toestellen, maar 
ook het beste gebruik ervan in kaart willen brengen alvorens een beslissing te nemen. Nog even geduld dus.

Ondertussen bent u waarschijnlijk de nieuwbouw van school Hoek aan het volgen via de webcam op de web-
site. Vanaf de zomer kunt u ook deze van het Cultureel Centrum volgen. De ruwbouw is klaar en de meiboom 
prijkt op het dak ervan. Nu kan de afwerking starten, zodat we klaar zullen zijn tegen het voorjaar van 2017.

Luk Vander Elst

Communicatie op maat van 21ste eeuw

Op de voormalige paardenrenbaan in Sterre-
beek wordt een ecologische golfsite uitgebouwd 
waar sport en natuur hand in hand zullen gaan. 
Er wordt een 18 holes golfterrein aangelegd met 
bijbehorend clubhuis alsook woningen en andere 
recreatiemogelijkheden. 

Bij de aanleg van de site wordt niet alleen rekening 
gehouden met de sportieve inplanting ervan maar 
eveneens met de natuurlijke omgevingselementen. 
Door het aanleggen van heggen, doornige struwelen, 
bosjes en graanakkers op en rond het nieuwe golfter-
rein, krijgen bedreigde akkervogels zoals de geelgors 
een duwtje in de rug. De ‘Weg van Gorzen’ wordt een 
mooie groene wandelverbinding doorheen de golf-
baan en zal Sterrebeek met Tervuren verbinden. Deze 
weg geeft iedere wandelaar de unieke kans om doorheen de golfsite te wandelen en te genieten van het omlig-
gende landschap. Onderweg maak je kennis met akkervogels. Ook duikt de weg in een tunnel onder de voorma-
lige renbaan. Die herbergt nog verschillende soorten vleermuizen en deze beschermde zoogdieren krijgen bij de 
inrichting eveneens de nodige aandacht. Een heuse uitkijktoren zal zicht bieden op het ecologische golfterrein en 
het omliggende kleinschalige landbouwlandschap waar de geelgors zich thuis voelt.

 “De gemeente Zaventem wil dit project graag ondersteunen en is zeer blij dat de natuurliefhebber van deze fantastische 
omgeving zal kunnen genieten”, geeft N-VA-schepen van Leefmilieu Erik Rennen (N-VA) aan.  

Franstalige folder
Begin april, kort na het verschijnen van het vo-
rige krantje, stelde Lieve een vraag in de ple-
naire vergadering van het Vlaams parlement 
over de Franstalige folder ‘Citoyens de Zaven-
tem’ aan minister Ben Weyts, bevoegd voor de 
Vlaamse Rand. De minister betreurde het initi-
atief en schreef een brief aan de burgemeester 
van Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze vraag sloot 
dan weer mooi aan bij de persmededeling die 
het afdelingsbestuur de wereld in stuurde. Een nieuw wandelpad op de oude Sterrebeekse renbaan

Met de mensen, tussen de mensen, voor de mensen

Vlaamse energielening nu ook voor inwoners Zaventem

Schepen van Milieu Erik Rennen 
aan de ‘Weg van Gorzen’. 



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


