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N-VA Zaventem maakt volop werk  
van duurzaamheid

Tijdens de gemeenteraad van september haalde de Groen-Leef-fractie uit 
naar de meerderheid over het ontbreken van een duurzaamheidsparcours. 
Wel, nooit eerder deed een Zaventems gemeentebestuur zoveel inspannin-
gen voor duurzaamheid als vandaag onder leiding van onze schepenen 
Erik Rennen en Luk Vander Elst.

Enkele voorbeelden van hun beleid:
  Het gemeentelijk wagenpark wordt 

vernieuwd met milieuvriendelijke 
wagens op aardgas, hybride of helemaal 
elektrisch aangedreven. We plaatsten 
elektrische laadpalen voor de gemeente-
lijke diensten én voor u. Later volgen er 
nog meer.

  In Sterrebeek vernieuwen én vergroten 
we het Zeenpark, waar de beek opnieuw 
opengelegd wordt, natuurlijk na de 
afkoppeling van het afvalwater. Voor de 
vergroting van het park verwijderden we 
enkele straten, zodat we meer natuur 
krijgen in het hart van Sterrebeek.

  We kopen gronden aan zodat we het 
groen in de deelgemeenten kunnen be-
waren of uitbreiden, bijvoorbeeld het bos 
aan de Tramlaan in Sterrebeek en het te 
creëren bos en speelveld in Nossegem.

  Zowel in CC De Factorij als in School 
Hoek werden de nieuwste energie-
vriendelijke technieken toegepast. Met 

buizen halen we in de winter warmte uit 
de grond en koelen we onze gebouwen af 
in de zomer. Samen met een doorgedre-
ven isolatie, en het gebruik van ledver-
lichting zorgen we ervoor dat het E-peil 
bijna de helft is van de wettelijke norm.

  We voerden energie-audits uit in tal van 
gemeentelijke gebouwen en voeren door-
gedreven Stookplaatsrenovaties uit.

  Elektronische oplossingen vervangen de 
immense papierberg.

  We voeren de strijd tegen zwerfvuil 
danig op en werken meer dan ooit 
samen met Interza om de afvalberg te 
verkleinen. 

Het is zeer jammer dat de oppositie al deze 
inspanningen afdoet als onbestaande, maar 
het weerhoudt ons niet om de duurzame 
Verandering die we nu al enkele jaren 
ingezet hebben in Zaventem verder uit te 
werken.

Komkommertijd

Tijdens de zomermaanden valt 
de politiek traditiegetrouw stil en 
valt er weinig nieuws te rapen. In 
Zaventem was dit echter niet het 
geval.

In juni hadden we de staatssecre-
taris voor Asiel en Migratie te gast. 
Theo Francken gaf zijn visie op de 
migratiecrisis en lichtte zijn beleid 
toe. Met 400 toehoorders mogen 
we van een groot succes spreken. 
Deze massale opkomst onder-
streept nogmaals het zeer grote 
belang dat wij met z’n allen aan dit 
thema schenken en toont tevens 
de appreciatie van onze inwoners 
voor het soms moeilijke, maar o zo 
belangrijke werk van onze staats-
secretaris.

Verder hadden we tal van suc-
cesvolle evenementen in onze 
gemeente. Sommige waren een 
organisatie van de gemeente zelf, 
andere waren privé-initiatieven. 
Dankzij talloze vrijwilligers kan 
iedereen die het wenst in de 
gemeente deelnemen aan al deze 
activiteiten. Ik wil hen dan ook zeer 
hartelijk danken voor hun onbetaal-
bare inzet.

Tot slot bent u van harte uitgeno-
digd op ons jaarlijks eetfestijn in 
CC De Factorij op 2 en 3 december, 
met lekkere steaks en haantjes.

Philippe Laeremans
voorzitter  
N-VA  
Zaventem

 Schepenen Luk Vander Elst en Erik Rennen testten de elektrische 
laadpalen in onze gemeente zelf uit. Ook u kan er gebruik van maken.

op ons steak- en haantjesfestijn
U bent van harte welkom

Zaterdag 2 december 

van 11.30 tot 15.30 uur

van 17.30 tot 22 uur

Zondag 3 december

van 11.30 tot 15.30 uur

Nieuwe locatie:  

CC De Factorij, Willem  

Lambertstraat 10  

Zaventem
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De Zoekmand

De vzw De Zoekmand organiseert sinds jaren in samenwerking met het Zaventemse OCMW een voedsel-
bedeling voor mensen die het moeilijk hebben. De vereniging verschaft levensnoodzakelijke goederen en 
materiële hulp aan noodlijdenden en behoeftigen. Afgelopen zomer moest de vzw noodgedwongen op zoek 
naar een andere locatie voor haar sorteer- en distributiecentrum.

De Zoekmand kan goederen verkrijgen van het Fonds voor 
Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) en de Belgische 
voedselbanken. Ook kan de vzw een beroep doen op de giften 
van lokale warenhuisketens en andere weldoeners. Het OCMW 
van Zaventem zorgt voor het transport van de goederen en geeft 
financiële ondersteuning voor de werking van De Zoekmand.

OCMW doet inspanningen
Door de uitbreiding van de Strijkwinkel, waar De Zoekmand 
gehuisvest was, diende de vzw voor eind augustus op zoek te 
gaan naar een andere locatie. OCMW-voorzitter Roger Artois 
stelde meteen voor om de vzw naar het OCMW-gebouw in de 
Vilvoordelaan – het oude vredegerecht – te verhuizen. Met  
enkele kleine aanpassingen zou het gebouw geschikt zijn voor 
De Zoekmand. “We kregen een gunstig brandweerverslag en 

ook de elektriciteitskeuring gaf geen probleem om te kunnen 
starten”, legt Roger uit. “Onze inspanningen werden enthousiast 
onthaald door de voorzitter van de vzw.”

Andere oplossing
Coalitiepartner Open Vld koos echter voor een andere oplos-
sing, namelijk voor de leeggekomen gemeenteschool. Ook daar 
moesten er, in tegenspraak met wat beweerd werd, wat kosten 
gemaakt worden, zoals een straatplantenbak die moest verdwij-
nen en de aanleg van een hellend vlak. 

“Jammer dat het OCMW niet zelf mocht beslissen, maar het zal 
zich zeker blijven inzetten voor de ondersteuning van De Zoek-
mand, opdat de kansarmen in onze gemeente blijvend geholpen 
worden”, besluit Roger.

 Tom De Vits
Gemeenteraadslid

“Het OCMW blijft zich inzetten om 
de kansarmen in onze gemeente te 
ondersteunen.”

Roger Artois, OCMW-voorzitter

Vliegbos Nossegem  
officieel geopend
Op een paar honderd meter van de 
Nossegemse kerk bevindt zich het recent 
officieel geopende Vliegbos. De leerlin-
gen van de Sint-Lambertusschool in  
Nossegem kozen de naam van het 
speelbos. Een mooi stukje natuur en dat, 
ondanks de nabijheid van de Zaventemse 
luchthaven, in een oase van rust. 
Met een evenwichtsparcours, picknickta-
fels, een hondenweide en een fietsparcours 
komt iedereen hier aan zijn trekken. Het is 
een ideale plaats om rustig te wandelen en 
vliegtuigen te spotten. Ook legde Brussels 
Airport Company een natuurlijke fit-o-
meter aan, waar men op een heel laagdrem-
pelige manier kan sporten en ontspannen 
in een puur stukje natuur. De toestellen zijn 
zoveel mogelijk geïntegreerd in de natuurlij-
ke omgeving van het bos.

Het Vliegbos is een gezamenlijk initiatief 
van Brussels Airport Company, de gemeente 

Zaventem, de provincie Vlaams-Brabant en 
het Agentschap Natuur en Bos en biedt een 
antwoord op de vraag naar meer recreatie 
in een groene omgeving.

Een sterretjesweide in 
elke deelgemeente
Binnenkort heeft elke deelgemeente een 
sterretjesweide. Dat is een plaats op het 
kerkhof waar levenloos geboren kinde-
ren herdacht kunnen worden. 

Gemeenteraadslid Tom De Vits lanceer-
de het voorstel. “Een gezinslid verliezen 
heeft altijd een enorme impact, zeker als 
het kinderen betreft. Ook als het kindje 
levenloos geboren werd, kan een blijvend 
aandenken troost brengen. Daarom 
zal de gemeente nu een speciaal perkje 
inrichten op onze kerkhoven met een 
plekje voor alle overleden kinderen tot en 
met 18 jaar”, verduidelijkt hij. Er zal een 
gedenkteken voorzien worden 
in de vorm van een metalen 
beertje, eventueel met de 
naam en geboortedatum 
op.

 Schepen Erik Rennen ging al een kijkje 
nemen in het gloednieuwe speelbos.
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HST-fietsostrade wordt nog vlotter in Zaventem
Binnenkort fietst u nog vlotter door Zaventem. Van aan de spoorwegbrug tot aan het station 
van Schaarbeek komt binnenkort een nieuw stuk HST-fietsroute. “We werken de  
knelpunten die er vandaag zijn weg”, zegt schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst.
“Samen met de dienst Openbare 
Werken van de gemeente volgen 
we het ontwerp van de HST-fiets-
route van nabij op”, zegt Luk. 
“Waar nodig doen we suggesties ter 
verbetering.”

Intelligente verkeerslichten
Naast de uitbreiding van de 
HST-fietsroute komen er ook 
intelligente verkeerslichten op de 
kruising van de Erpsestraat en de 
Mechelsesteenweg en vervangen we 
de kasseien op de Erpsestraat door 
fietsvriendelijkere materialen. Het 
‘Noskoem Wegske’ wordt breder, 

met een voetpad voor de wande-
laars. Het hele traject wordt daarbij 
ook nog verlicht, zodat er nóg meer 
mensen voor de fiets kiezen als 
vervanging voor de auto en uw kin-
deren heel veilig naar hun school 
kunnen fietsen.

Verbinding met HST-fietsroute
Het Vlaamse Gewest en de provin-
cie zijn daarnaast ook ingestapt in 
het idee om de HST-fietsroute te 
verbinden met de Henneaulaan via 
het talud tussen de industriezone 
Keiberg en Diegem-Zuid. Die ver-
binding loopt dan verder door via 

het fietspad op de Zaventemsebaan. 
Zo kunnen de werknemers van al 
die bedrijvenzones veilig en snel 
de stations bereiken, of Brussel via 
Sint-Stevens-Woluwe. Ook de Hen-
neaulaan tussen de Ring en Diegem 
wordt vanaf 13 november opnieuw 
aangelegd, deze keer met fietspa-
den aan beide zijden en degelijke 
voetpaden tot aan de bushaltes. 
“De fiets en het openbaar vervoer 
worden zo een sneller en volwaar-
dig alternatief voor de auto”, besluit 
Luk.

Lieve Maes loopt stage bij 
Air Cargo Belgium
Ook deze zomer kreeg Vlaams volksvertegenwoordi-
ger Lieve Maes de gelegenheid om stage te lopen bij 
een bedrijf in de buurt. Het werd dit maal Air Cargo 
Belgium op de luchthaven.

Deze jonge vzw – opgericht in 2016 – is een belangenvereniging voor 
bedrijven in de cargozone van Brussels Airport. Ze overkoepelt nu al 
meer dan negentig procent van de bedrijven op Brucargo. “Het is in-
drukwekkend om te zien hoe Air Cargo Belgium op een jaar tijd een 
begrip is geworden en hoeveel stappen er al gezet zijn”, zegt Lieve. 
“Zo’n organisatie kan het voortouw nemen in een aantal zaken.”

Openbaring
Na de kennismaking en uitleg over de werking van de vzw kreeg 
Lieve ook een rondleiding bij een aantal bedrijven, zoals  

Adelantex. “Ik wist dat Brussels Airport sterk stond wat farma-
ceutische producten betreft, maar de specialisatie in verse en 
bederfbare goederen was een openbaring. De koelcellen met de 
verschillende temperatuurzones zijn nodig om de hele keten koel te 
houden. Ik heb alweer veel bijgeleerd.”

N-VA werkt mee aan 
een propere gemeente
Op zaterdagmorgen 23 september trokken 
enkele N-VA-mandatarissen en leden samen 
met nog tientallen andere vrijwilligers op 
pad om mee te werken aan een propere 
gemeente. Gewapend met afvalprikkers, 
beschermende handschoenen en vuilniszak-
ken werd straat per straat opgeruimd. 
Blikjes, plastiek, flessen, barbecueworsten ... Je kunt het zo gek niet bedenken wat sluikstorters zonder enig 
respect voor de omgeving overal dumpen. Rond de middag brachten de vrijwilligers al het verzamelde afval samen in een container. Me-
teen een warme oproep om afval op de juiste plaats te deponeren, om onze gemeente er zo net mogelijk te laten uitzien.

 Vlaams volksvertegenwoordiger Lieve Maes was  
onder de indruk tijdens haar stage bij Air Cargo Belgium.

Schepen van Openbare Werken Luk Vander 
Elst neemt heel wat maatregelen voor de fiet-
sers in Zaventem.

 Marise Deraedemaeker,
gemeenteraadslid

 Dien Demol, 
gemeenteraadslid

  Gemeenteraadslid 
Tom De Vits en schepen 
Luk Vander Elst



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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