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Weetjes

Zoals beloofd in ons laatste huis-aan-huisblad, stellen we u onze nieuwe 
bestuursploeg voor. Van links naar rechts op de foto herkent u  
Erik Rennen, Roger Artois, Tom De Vits, Frank Decubber, Lieve Maes, 
Joris Vivijs, Wivi Van Biesen, Fons Piessens, Marise Deraedemaeker,  
Dien Demol, Brigitte Willems, Marijke Heirman, Jacques Boulanger en 
Luk Vander Elst. Voorzitter Philippe Laeremans sluit de rij.  

In deze gedreven ploeg ontdekt u twee nieuwe gezichten. Joris Vivijs is een 30-jarige be-
drijfsleider uit Nossegem. Joris werd verkozen tot ondervoorzitter. Ook Jacques Boulanger is 
een nieuw bestuurslid. Hij geniet sedert een paar jaar van zijn welverdiend pensioen.
Ik heet hen beide van ganser harte welkom in ons bestuur.
 
Met deze ploeg zullen we de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voorbereiden. Voor onze  
kandidatenlijst zullen we uiteraard graag nog beroep doen op een aantal andere mensen. 
Het resultaat zal dan een sterk team zijn, waarvan wij denken dat het voor Zaventem meer-
waarde zal leveren. Het is immers onze innige wens ook na 2018 deel uit te maken van het 
Zaventems bestuur. Kracht van verandering – motor van vooruitgang is een project dat nu 
eenmaal niet na één legislatuur stopt. 

Het is een proces dat eigenlijk nooit ten einde komt, omdat wij steeds gaan voor verbetering, 
vernieuwing en vervanging. Dit alles uiteraard met een strakke blik op het voorhanden 
zijnde budget en met oog voor de vragen, verzuchtingen en noden van de bevolking.

Ik wens u allen een heel fijne zomer toe en een prachtige vakantie.  

Philippe Laeremans
Voorzitter N-VA Zaventem

PS. vergeet op 11 juli uw Vlaamse leeuw niet uit te hangen.  
U heeft er geen? Geen probleem. Geef ons een seintje  
(www.n-va.be/zaventem), wij bezorgen u een vlag voor 5 euro.

Nieuwe bestuursploeg 
voor N-VA Zaventem

  Tijdens de Open Wervendag kon 
men een bezoek brengen aan het 
cultureel centrum De Factorij. 
Schepen Luk Vander Elst gaf 
toelichting bij de werken.

  Naar jaarlijkse gewoonte 
stonden we met een stand op de 
jaarmarkt: goed weer, veel volk 
en leuke gesprekken vatten de 
dag goed samen.

  We hadden ook aandacht 
voor de papa’s dit jaar: in het 
centrum van Zaventem deelden 
we flessenopeners uit voor 
vaderdag.

Facebookpagina in 
nieuw kleedje

Na de webstek kreeg nu ook onze facebookpagina een make-over. Neem gerust een kijkje, ‘like’ ons en blijf zo op de hoogte van de N-VA in uw gemeente.

Zeenpark sportieve en groene hart Sterrebeek p. 2 Geen geluidsschermen langs Oude Keulseweg p. 3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN. 3DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

De gemeenteraad keurde op de vergadering van  
30 mei de uitbreiding en herinrichting van het 
Zeenpark in Sterrebeek definitief goed. Het wordt  
een plek waar natuur, sport en spel elkaar ontmoeten. 
Een ware groene long in het hart van Sterrebeek. 
Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met 
de Vlaamse Landmaatschappij VLM.

“Het Zeen zal er binnenkort 
helemaal anders uitzien”, 
zegt schepen van Openbare 
Werken Luk Vander Elst. 
“Eerst en vooral wordt de 
beek, die momenteel door 
buizen onder het park loopt, 
opnieuw open gelegd. 

De beek, waar enkel zuiver 
bronwater in zal stromen, zal 
een centrale functie vervullen 
in het park: aanpalend komen 
er zowel wandelwegen, een 
volledig verlichte Finse 
looppiste van 1,3 kilometer, 
speelweides, speeltuigen en 
een petanquebaan”.

Het Zeen wordt dé sport-
plek in Sterrebeek
“Daarnaast komt er ook 
nog een multifunctioneel 

sportveldje. Neem daar de 
bloeiende tennisclub Het 
Zeen en voetbalclub KOVC 
Sterrebeek bij en je weet 
dat dit het sportieve hart 
van Sterrebeek wordt”, vult 
schepen van Sport Erik 
Rennen aan. 

Nochtans was het lang niet 
zeker dat er ook een Finse 
piste kon komen. Het dossier 
kwam moeilijk van de 
grond en door de politieke 
malaise die volgde na de 
gemeenteraadsverkiezingen 
in 2012, werd alles op de 
lange baan geschoven. 

Onder impuls van onze 
N-VA-schepenen komt de 
piste er nu toch.

Schepen voor Sport Erik Rennen heeft samen 
met afgevaardigden van de gemeente Kortenberg, 
Sport Vlaanderen en het provinciebestuur Vlaams 
Brabant de nieuwe loopomloop geopend aan de 
Zaventemse sporthal.

Op die manier worden de buurgemeenten Zaventem en 
Kortenberg op een sportieve manier met elkaar verbonden. 
De nieuwe volledig bewegwijzerde loopomloop heeft twee 
startplaatsen, aan de sporthal van Zaventem en aan de 
Boogstokparking in Kortenberg.

Ter hoogte van beide startpunten staat een startzuil met 
bijhorende informatie. Naast de spoorweg in Kortenberg kan 
men aan intervaltraining doen en zijn de afstanden aangeduid 
per 100 meter.

“Met afstanden van 5 tot 10 kilometer komt zowel de 
recreatieve als de meer geoefende sporter aan zijn trekken. 
Het parcours loopt zoveel mogelijk langs onverharde paden 
en rustige wegen. Het is de bedoeling om de mensen aan 
het lopen te krijgen en er een gezondere levensstijl op na 
te houden, zodat ze ook leren genieten van de recreatieve 
loopsport”, klinkt het bij Erik Rennen.

De loopomloop werd ingelopen door een delegatie van 
schepenen en gemeenteraadsleden.

Toen enkele jaren geleden de spitsstrook werd aangelegd op de E40 richting Leuven, bleek het nodig om 
de groene bufferzone die de autostrade van de Oude Keulseweg scheidde te verwijderen. Er kwam er 
metershoge berm in de plaats, waar eventueel geluidsschermen op zouden komen. 

Op de berm die de E40 van de Oude Keulseweg in 
Sterrebeek scheidt, zullen dan toch geen geluidsschermen 
komen. Geluidsmetingen tonen immers aan dat dergelijke 
schermen geen substantiële verbetering zouden inhouden 
voor de omwonenden. Dat antwoordde minister Weyts op 
vraag van Vlaams Parlementslid Lieve Maes (N-VA). 

Gevaar wateroverlast niet van de baan
Tom De Vits, die verschillende vragen over het dossier 
stelde in de Zaventemse gemeenteraad reageert gematigd 
optimistisch: “De resultaten van de metingen tonen aan dat 
de groene berm het geluid genoeg tegenhoudt, waardoor 
dure investeringen niet nodig zijn. Maar dit neemt niet weg 
dat er ter hoogte van de berm bij stevige regenval steeds 
grote plassen op de weg staan, wat voor gevaarlijke situaties 
zorgt. Bovendien moeten we vermijden dat de berm 
langzaam wegspoelt”.

“N-VA blijft dit opvolgen”
Nu we definitief weten dat de geluidsschermen er niet 
komen, moeten de gemeente en het Agentschap Wegen & 
Verkeer (AWV) zich volledig focussen op de veiligheid van 
de weggebruikers. Dit kan volgens ons door kleine, relatief 
goedkope ingrepen. We blijven dit dossier opvolgen. 

In het vorig blad las u al dat ik minister Joke Schauvliege ondervroeg over de ‘proeve van programma’ als resultaat van het 
TOP (Territoriaal OntwikkelingsProgramma) Noordrand. Ze bevestigde toen dat deze tekst een sneuveltekst was en dat 
wijzigingen dus uiteraard nog mogelijk waren. En ik beloofde vervolgvragen …

In de Proeve van Programma TOP Noordrand, geven de 
Brusselse en Vlaamse administratie aan hoe ze de territoriale 
ontwikkeling zien van vier Vlaamse en drie Brusselse 
gemeenten in de Noordrand. Uit de 39 bezwaarschriften van 
het openbaar onderzoek die zijn ingediend, komen telkens 
dezelfde opmerkingen naar voor: de auteurs gaan te veel uit 
van een verdergaande verstedelijking van de Vlaamse Rand 
en de open ruimte wordt te weinig beschermd. Bovendien 
primeren de Brusselse belangen op de Vlaamse en worden de 
gemeentebesturen niet betrokken. Dit kan niet.

Geen politiek draagvlak
Een denkoefening over hoe de ruimtelijke ordening van de 
noordrand er in de toekomst moet uitzien is op zich een goed 
initiatief. Maar voor dit plan is helemaal geen draagvlak bij 
de Vlaamse lokale overheden. Er staan ook goede dingen in, 
we mogen het kind dus niet met het badwater weggooien. 
Maar de geest van de proeve staat haaks op het beleid van de 
Vlaamse Overheid om de Rand groener te maken. 

“Vlaams beleid niet overboord gooien”
Minister Schauvliege sloot zich in het Vlaams parlement aan 
bij de kritiek van de N-VA. Ze gaf aan dat het voorstel ‘zeer 
grondig zal moeten worden bijgestuurd’. Iets wat eerder ook 
minister Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, al opperde. 

De N-VA is tevreden met het feit dat minister Schauvliege 
rekening zal houden met de opmerkingen.  
We blijven dit dossier van nabij opvolgen. Het gaat immers 
over de toekomst van de Vlaamse Rand. 

Lieve Maes
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Samenwerken
De kracht van verandering uit zich ook in een uitstekende 
samenwerking van gemeentelijke diensten en schepenen. 

Zo werkte Openbare Werken van onze schepen Luk Vander Elst samen met 
de technische dienst van schepen Peter Rosel (Open Vld) om de fietsers 
een veilige oversteek over de E 40 op de Voskapelstraat in Sterrebeek te 
bezorgen. Langs beide zijden werd daartoe een nieuw betonnen fietspad 
aangelegd. Meteen kreeg ook de straat zelf in de aanloop naar de brug een 
nieuwe asfaltlaag.

Zeenpark wordt sportieve en 
groene hart van Sterrebeek

Nieuwe loopomloop  
verbindt Zaventem  
met Kortenberg

Geen geluidsschermen langs Oude Keulseweg

In het Vlaams Parlement: FLOP Rand in plaats van TOP Rand

“Dure investeringen zijn niet 
nodig, maar het gevaar van 
wateroverlast moeten we 
aanpakken.”

Tom De Vits, gemeenteraadslid



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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

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:     /     /


