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Hard werken voor Zaventem,
ook in 2020
Begin 2019 beloofde ik u een eerlijke maar
zeer harde oppositie naar de krappe meerderheid van Open Vld en CD&V toe. Onze
gemeenteraadsleden kaartten onder andere
volgende onderwerpen aan:

Klink samen met de N-VA
op het nieuwe jaar
Zondag 26 januari om 11 uur

• Het plotse hertekenen van de F3-fietssnelweg. In de vorige bestuursperiode
werden alle plannen goedgekeurd en
gestemd. Nu, zonder aanwijsbare reden,
moet deze noodzakelijke fietsweg plots
een ander tracé volgen. Dat daarbij groene
ruimte moet worden opgeofferd, dat fietsers
langs de levensgevaarlijke breekwerf van
de luchthaven moeten rijden en dat dat
alles een vertraging van minstens drie
jaar met zich mee zal brengen, lijkt het
schepencollege niet te deren.
• De niet-transparante manier van
subsidies geven aan verenigingen.
Het schijnt voor het gemeentebestuur
niet van belang te zijn hoeveel leden een
vereniging telt of hoeveel activiteiten ze
jaarlijks organiseert.
• Het toenemende onveiligheidsgevoel
bij de inwoners werd op onze vraag
besproken in de gemeentelijke commissie
veiligheid.
Zoals u merkt blijven wij ons met volle ijver
inzetten voor onze mooie gemeente.
En dat zullen we ook in 2020 doen.
Wij ontmoeten u ook dit jaar
graag op een van onze
activiteiten.

Hoeve Nothengem
Sint-Lambertusstraat 1
1930 Nossegem

Gastspreker is Vlaams
Parlementsvoorzitter

Liesbeth Homans

© Anne Deknock

Van harte welkom!

Het-ligt-op-het-puntje-van-mijn-tong-quiz
Zaterdag
15 februari
om 19.30 uur

Hoeve Nothengem
Sint-Lambertusstraat 1
1930 Nossegem

Namens N-VA Zaventem
wens ik u het beste voor
2020.
Philippe Laeremans
Voorzitter N-VA Zaventem

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

20 euro per ploeg van maximaal
5 deelnemers. Inschrijven via
macha.vanderbist@n-va.be
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‘Groene deal’ in Sterrebeek
is gemiste kans
Het gemeentebestuur gaat de doodlopende kasseistrook
op het einde van de Zavelstraat in Sterrebeek openbreken om er landbouwgebied van te maken. “Volgens
het schepencollege een ‘groene deal’, maar dat is het
net niet”, zegt gemeenteraadslid Tom De Vits. “Het is
jammer dat het schepencollege hier niet kiest voor een
groene verbinding met kleine landschapselementen
zoals heggen of houtkanten. Dit was tevens een perfecte
gelegenheid om akkervogels zoals de kievit, die het zeer
moeilijk hebben om te overleven, een duwtje in de rug
te geven. Een zoveelste gemiste kans voor de natuur in
onze gemeente.”

Zeenpark ingekleurd als jachtgebied
Het Zeenpark in Sterrebeek, waar de Chiro haar onderkomen zal vinden
te midden van een speelbos, is ingekleurd als jachtgebied. “Het gemeentebestuur moet de jachtgebieden dringend onder de loep nemen”, zegt
gemeenteraadslid Tom De Vits.
Grote stukken van onze
gemeente zijn nog steeds
ingekleurd als jachtgebied.
Ook in het centrum van
Sterrebeek is er een groot
jachtgebied. “De gemeente
kocht in de vorige bestuursperiode heel wat gronden
aan om het Zeenpark uit
te breiden. Fase 2, het
stuk tussen de Zeenstraat,
“Het gemeentebestuur moet de jachtgebieden
de Tramlaan en de
dringend onder de loep nemen”, zegt gemeenteHippodroomlaan, is
raadslid Tom De Vits.
echter nog quasi volledig
ingekleurd als jachtgebied.
Hier moeten de nieuwe Chirolokalen en een speelbos komen.
Een actualisering is dus dringend nodig.”

Jachtgebieden herzien
 et gemeentebestuur spreekt wel van een ‘groene
H
deal’, maar landschapselementen die akkervogels
zoals de kievit ondersteunen, blijven uit.

Het gemeentebestuur gaf op vraag van De Vits aan dat het de jachtgebieden
wil herzien. “Een goede zaak. Wat mij betreft mogen alle jachtgebieden op
gemeentelijke gronden geschrapt worden, maar die oefening moet het schepencollege zelf maken. Daarnaast zou het gemeentebestuur onze inwoners ook
moeten inlichten en hen op hun rechten en plichten wijzen wanneer hun
perceel in een jachtgebied ligt. Ik blijf dit opvolgen”, besluit De Vits.

Terugblik op een
geslaagd eetfestijn
N-VA Zaventem heeft er een geslaagd en aangenaam tweedaags
eetfestijn opzitten. Naar jaarlijkse traditie serveerden we haantjes,
koninginnenhapjes en steaks. “De opkomst was groot en daar
zijn we erg blij mee”, zegt fractievoorzitter Erik Rennen. “Bijna
650 mensen zijn komen eten. We zijn ons bestuur, onze leden
en vrijwilligers enorm dankbaar voor hun hulp. Dankzij hen
verliep het eetfestijn vlekkeloos.”

Macha Vanderbist opnieuw
verkozen als voorzitter
van Jong N-VA Zaventem
De leden van Jong N-VA Zaventem verkozen Macha Vanderbist
opnieuw als voorzitter. “In mijn tweede termijn als voorzitter
wil ik samen met onze Jong N-VA-ploeg de Zaventemse
jongeren nog meer betrekken bij het politieke gebeuren. Het
zijn wij, de jeugd, die in de toekomst de gevolgen van het beleid
van vandaag moeten dragen. Jammer genoeg zien we bij de
huidige meerderheid te weinig visie.”
Macha wil naast politieke acties ook
laagdrempelige activiteiten organiseren.
Zo haalt Jong N-VA op zaterdag 15 februari
opnieuw haar quiz van onder het stof.
Afspraak om 19.30 uur in Hoeve Nothengem
in Nossegem. “Hou zeker ook onze
Facebook- en Instagrampagina in de
gaten”, besluit Macha.

Noteer ons volgende eetfestijn alvast in uw agenda: dat
vindt plaats op 14 en 15 november in de Stockmanszaal van
CC De Factorij in Zaventem.
zaventem@n-va.be
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Iris Elbers en Fons Piessens
blikken terug op hun eerste
jaar als gemeenteraadslid
Sinds 1 januari 2019 zetelen Alfons Piessens
en Iris Elbers voor de N-VA in de Zaventemse
gemeenteraad. Wij peilen naar hun ervaringen
van het afgelopen jaar en hun verwachtingen
voor 2020.
Hebben jullie altijd al interesse gehad voor politiek?
Fons: Ik ben al politiek actief vanaf mijn zestiende: eerst in
mijn geboortestreek Zele, sinds 1994 hier in Zaventem.
Iris: Kortweg: neen! Ik was wel sociaal geëngageerd, maar
deed voornamelijk vrijwilligerswerk. Het is Lieve Maes die
me overtuigd heeft om in de politiek te stappen, omdat je
vanuit die hoek positieve zaken voor de gemeenschap kan
realiseren.
Hoe was jullie eerste ervaring als gemeenteraadslid?
Iris: Best wel spannend. Alles was nieuw. Ik had ter
voorbereiding verschillende gemeenteraden en ook enkele
commissies bijgewoond. Nadien heb ik – samen met Fons,
trouwens – een korte cursus voor nieuwe gemeenteraadsleden gevolgd. Daar hebben we heel wat bijgeleerd.
Fons: Ik had voordien al twaalf jaar met veel plezier in de
OCMW-raad gezeteld, maar de gemeenteraad was toch iets
helemaal anders.
Hoe voelde het om in de oppositie terecht te komen?
Fons: Dat was nieuw voor mij en dan opeens ook in de
gemeenteraad. Het was wennen!
Iris: Ik vond het vooral jammer voor onze kiezers, want
zij hebben de N-VA beloond voor het werk van de voorbije
jaren. We wonnen een zetel en een pak stemmen, maar onze
vroegere partners Open Vld en CD&V gingen liever besturen
zonder ons, met slechts één zetel op overschot. Voor mijn
partijgenoten die er de vorige bestuursperiode ook bij waren,
was dat natuurlijk allesbehalve leuk. Ik denk dat het op
dat moment heel goed was dat er met Fons en mij twee
nieuwelingen bijkwamen in de gemeenteraad, die onmiddellijk
enthousiast waren. Zo konden we als team een moeilijke
periode overbruggen.

Iris: Veiligheid, properheid, Vlaams karakter en sociaal
beleid. Voor die zaken wil ik me echt inzetten. De N-VA
krijgt vaak ten onrechte het label van een asociale partij. Ik
ken heel wat N-VA’ers die vrijwilligerswerk doen en veel
geven aan de maatschappij. Van de mensen die vinden dat
onze partij asociaal is, zijn er veel die preken dat we meer
moeten delen, tot ze zelf moeten delen. Dan wordt het stil …
Is er iets dat jullie bijzonder leuk of vervelend vinden aan de
politiek?
Iris: Leuk is dat je zoveel mensen leert kennen, onder wie
ook heel fijne mensen, natuurlijk. Er gaan deuren open en
soms kan je echt wel een verschil maken. Vanuit de oppositie is dat natuurlijk moeilijker, maar we blijven positieve
voorstellen doen voor Zaventem. Minder leuk is dat mensen
zelfs een gewoon gemeenteraadslid met een zitpenning soms
beschouwen als ‘poenpakker’. Terwijl we echt wel veel tijd en
energie in deze functie steken.
Fons: Zowel leuk als minder leuk zijn de soms onverwachte
wendingen. Je moet heel flexibel zijn. Onverwachte vergaderingen bijwonen, bijvoorbeeld. Maar je leert heel veel bij.
Een laatste vraag: zijn jullie tevreden over je keuze om in de
politiek te stappen?
Fons: Daar ik kan ik kort over zijn: ja!
Iris: Ja. Ik heb er tot nu toe al heel veel door geleerd en heb
een aantal heel leuke mensen leren kennen. Maar ik moet
toegeven dat ik de impact op mijn privéleven toch wel wat
onderschat heb. Misschien steek ik er wel te veel energie in,
maar als ik iets doe en me voor iets engageer, wil ik het ook
goed doen.
Hartelijk dank, Iris en Fons!
Wij zijn alvast zeer blij met
jullie!

Fons: Alle N-VA-vertegenwoordigers vullen elkaar heel goed
aan en komen goed overeen. Zo kunnen we op een sterke
manier oppositie voeren.
Waarvan willen jullie de komende jaren zeker nog werk
maken?
Fons: Het sociale karakter van de gemeente. Ik zal erop
toezien dat ook het OCMW, dat sinds januari vorig jaar
geïntegreerd is in de gemeente, voldoende aandacht krijgt.

Wist u dat Iris na elke
gemeenteraad op
Facebook verslag
uitbrengt in mensentaal?
De gemeentebabbel.

www.n-va.be/zaventem
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Algemeen voorzitter
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