
ZAVENTEM
 zaventem@n-va.be  I   www.n-va.be/zaventem  I  jaargang 50 • nr. 3 • oktober 2016

V.U.:  BOB MAES, PARKLAAN 14, 1930 ZAVENTEM

31 nieuwe woongelegenheden in woonzorgcentrum Trappeniers
Onze gemeente krijgt er 31 nieuwe woongelegenheden bij in het 
OCMW-woonzorgcentrum Trappeniers. Het centrum is genoemd 
naar gewezen burgemeester en senator Isodoor Trappeniers (1902-
1971).

Dit project startte al in  2002 en wordt sinds 2006 onder het waak-
zame oog van onze N-VA-mandatarissen verwezenlijkt. 

In de huidige fase werd het oude rusthuis afgebroken en vervangen 
door een nieuw centrum met op het gelijkvloers de kantoren voor 
de administratie en de Sociale Dienst en extra kamers op de eerste 
en tweede verdieping. 

Er komen 31 kamers bij, 
99 in totaal. De kamers 
hebben individuele toilet-
ten en ze zijn conform de 
meest recente wetgeving 
rond veiligheid, zoals 
overal flat screen TV-toe-
stellen.

Buitenkant 
De tuin is eenvoudig en onderhoudsvrij aangelegd. Voor de demen-
terende residenten is de buitenaanleg zo opgevat, dat zij in een voor 
hen veilig en vertrouwd parcours terechtkomen: studies tonen aan 
dat lus- of cirkelvormige paden een houvast vormen, samen met 
objecten die zij uit hun dagelijks leven kennen.

Budget niet overschreden 
Het voorziene budget van 18.000.000 euro wordt niet overschreden, 
wat eerder uitzonderlijk is voor zo’n grote werven. Meer nog, door 
goed budgetbeheer, ernstige uitgavencontrole en enkele goed door-
dachte besparingsingrepen, kunnen wij zelfs voor extra comfort-
voorzieningen in het gebouw zelf zorgen.

Bijkomende verbeteringen 
Ook de toegankelijkheid van de inkomzone Sociaal Huis wordt ver-
beterd en aangepast voor rolstoelgebruikers, door de plaatsing van 
een buitenlift. Daarnaast wordt 
ook Blok B aangepakt, met 
nieuwe bevloering, verbetering 
van de brandveiligheid, vernieu-
wing sanitair en kamermeubi-
lair en elektrische installaties. 
Tijdens de werken brengen we 
de bewoners van Blok B tijdelijk 
onder in de nieuwste vleugel.

Schema 
De werken starten eind deze maand, de vooropgestelde uitvoe-
ringstermijn van 90 dagen is voorzien, zodat de werken zullen 
klaar zijn tegen 20 februari 2017. Het totale project zal dan officieel 
kunnen geopend worden.

Voor zover onze mogelijkheden reiken, zullen wij ook de verou-
derde keuken volledig renoveren volgens de meest recente normen 
inzake veiligheid en gezondheid, met uitbreiding van de capaciteit. 
Gezien het een industriële keuken is moet hier een afzonderlijke 
aanbesteding gebeuren die zal plaats hebben in de loop van 2017. 

Onze gemeente heeft er alleszins een extra troef bij om onze meest 
zorgbehoevende ouderen een gepaste leefomgeving aan te bieden.

Roger Artois 
OCMW-voorzitter (N-VA)

Steak- & Haantjesfestijn
Zaterdag 15 oktober
van 11.30 tot 15.30 uur
van 17.30 tot 22 uur
Zondag 16 oktober
van 11.30 tot 15.30 uur
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15 & 16  oktober
Zaal Sint-MaartenVeldeke 1, Zaventem

N-VA-schepenen geven 200 x bloed  p. 2 Verder verbetering van uw omgeving  p. 3
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Tweehonderd keer bloed geven!

Actie ‘Zichtbaar naar school’

In augustus hebben N-VA-schepenen 
Luk Vander Elst en Erik Rennen samen 
200 maal bloed gegeven. Luk gaf al 
99 keer bloed, Erik zit aan 101 keer. 
Hiermee hebben Luk en Erik heel wat 
mensen geholpen. Tweehonderd keer 
bloed geven komt immers overeen met 
10 emmers bloed of twee grote vaten 
bier. Het bewijs van een jarenlange 
inspanning om de medemens te helpen. 

”We doneren al meer dan 30 jaar bloed 
en vinden dit noodzakelijk. Er zijn 

nog altijd veel verschillende soorten 
bloed nodig. Zeventig procent van 
de bevolking heeft ooit eens bloed 
nodig in zijn leven, maar slechts 
drie procent van de bevolking is 
bloeddonor. We wensen dan ook een 
oproep te richten aan de inwoners 
van Zaventem om ons voorbeeld te 
volgen en eveneens bloed te geven. 

Want wie bloed geeft redt mensen-
levens,” lichten beide schepenen toe.

Onze gemeenteraadsleden Marise Deraedemaeker, Lieve 
Maes en Tom De Vits deelden samen met bestuurslid 
Wivi Van Biesen fluorescerende rugzakhoesjes uit aan het 
ZAVO, om de zichtbaarheid van de schoolgaande jeugd te 
verbeteren.

Met de start van het nieuwe schooljaar wil onze afdeling 
de kinderen die te voet of met de fiets naar school komen 
extra zichtbaar maken. Onder de fietsers en voetgangers 
die slachtoffers worden van een ongeval bevinden zich 
helaas ook steevast verschillende kinderen. 

Zichtbaarheid speelt hierbij duidelijk een grote rol. Met 
het oog op de donkere wintermaanden die er straks 
aankomen wil N-VA Zaventem onze schoolgaande jeugd 
dan ook dat tikkeltje veiliger naar school sturen. 

Voor het praatcafé van begin september hadden we 
dorpsgenoot Fa Quix uitgenodigd als gelegenheids-
spreker. 

Het leverde een gedreven betoog op over het belang van 
Vlaamse industrie als motor voor welvaart in onze regio, 
doorspekt met een hele hoop innoverende en succesvolle 
vernieuwingen (algentapijten en beschermkledij voor 
diepvriesindustrie, om er een paar te noemen). Verder 
gaf hij ook enkele beschouwingen over de Brexit en de 
gevolgen voor de Vlaamse export. Kortom, een geslaagde 
avond.

Praatcafé
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Op stage bij Brussels Airport

Lieve Maes
Vlaams volksvertegenwoordiger

Verdere verbetering van uw en 
onze omgeving

Nationale plantentuin Meise in Vlaamse handen 

De periode zonder parlementaire vergaderingen is ideaal om via andere kanalen de kennis toch wat 
bij te spijkeren. Organisaties zoals VOKA zijn daarvoor een goede partner: zij organiseren tijdens de 
zomermaanden de mogelijkheid voor parlementairen om bij een bedrijf in de buurt stage te lopen.

Zo kon ik in augustus langs gaan bij Brussels Airport, zowat 
in mijn achtertuin. Het was een zeer boeiende en leerrijke 
ontmoeting. Ik kreeg een hele uiteenzetting over de econo-
mische evoluties bij de luchthaven, en een korte toelichting 
bij hun nieuwste milieurapport (wat ze trouwens al vele jaren 
uitbrengen). Hieruit blijkt dat er voortdurend wordt ingezet 
om duurzaam te werken en grondstoffen uit te sparen, alsook 
de hinder voor omwonenden continu te verminderen.

Nadien gaf men toelichting over het ‘luchthavenhuis’: de VZW 
die alle aspecten van werken op de luchthaven bundelt voor 
de ongeveer 260 bedrijven die op en rond de luchthaven actief 
zijn. Werkzoekenden en vacatures matchen, opleiding voor-
zien volgens het concept van IBO (Individuele BeroepsOplei-
ding), samenwerken met Actiris om Brusselse werkzoekenden 
naar de luchthaven te leiden, enzovoort.

Dan volgde een bezoekje aan de controlekamer (waar alle 
afdelingen samen zitten), de bagageafhandeling (die doorge-
dreven geautomatiseerd is) en een tochtje over de tarmac naar 
de vrachtzijde. Om de dag te besluiten met de aankomst van 
een Dreamliner van ANA (Japan) aan de ‘gate’, waar moderne 
apparatuur het vliegtuig naar de perfecte plaats leidt.

De bewoners van de Papierfabriekstraat en de Azalealaan kun-
nen sinds kort genieten van hun nieuw aangelegde straat. Deze 
hernieuwing geeft niet alleen een groter ruimtegevoel, maar 
door de slim aangelegde parkings, de afwerking van de stoepen 
en de straat in klinkers is de veiligheid er ook op vooruitgegaan. 
Ook hier heeft onze schepen van Openbare Werken, Luk Vander 
Elst, in nauw contact met de bevolking, goed werk geleverd.
 
Werken die nog op de agenda staan: Willem Lambertstraat, 
Fabrieksstraat en Maalbeekweg, Hector Henneaulaan, vanaf de 
‘Campanile’ tot het rond punt in Diegem (met o.a. nieuwe fiets- 
en voetpaden), Eversestraat, Rode Cité, Roi du Bicquilaan, …

Opvolgen van een dossier kan ook ‘ter plaatse’.  Lieve ging 
picknicken aan de langste picknick tafel ter wereld. Ze stelde ter 
plaatse vast dat minister Muyters (globaal verantwoordelijk), 
minister Weyts (toerisme en ontsluiting) en minister-president 
Bourgeois (internationale uitstraling van de instelling) definitief 
voor een nieuw leven voor de plantentuin gezorgd hebben.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


