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ZAVENTEM

Erik Rennen kandidaat-burgemeester

N-VA-kopman en eerste schepen in Zaventem Erik Rennen trekt in  
oktober de N-VA-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen.

“Het politieke speelveld ligt voor het eerst 
sinds lang open in Zaventem. Als tweede 
grootste Vlaamse partij hier, hebben we de 
ambitie om verder te groeien. En dan moet 
je als lijsttrekker voor de sjerp durven 
gaan”, zegt Rennen.

“Om de broodnodige verandering in onze 
gemeente te kunnen doorzetten, moeten 
we een stevig verkiezingsresultaat durven 
ambiëren. We hebben al veel mooie zaken 
kunnen realiseren, maar het werk is niet 
af. We willen van Zaventem nog veel meer 
een mooie, propere en modern bestuurde 
gemeente maken en we hebben daarvoor 
de geknipte mensen in huis. N-VA Zaven-
tem kan terugvallen op een heel sterke en 
samenhangende ploeg van mandatarissen 
én sympathisanten.”

Van die ploeg maken ook nieuwkomer Iris 
Elbers en huidig schepen van Openbare 
Werken en Informatica Luk Vander Elst 
deel uit. Iris zal op de tweede plaats staan. 
Ze is een bekend gezicht in Zaventem, als 
vrijwilliger in het rustoord en medewerker 

bij zwerfvuilacties. “Als nieuwkomer ben 
ik natuurlijk heel vereerd met de tweede 
plaats. Ik ga voor een warme politiek op 
mensenmaat en met aandacht voor ieder-
een”, laat Iris weten. Huidig schepen Luk 
Vander Elst zal op plaats drie staan. Hij 
realiseerde onder andere de bouw van CC 
De Factorij, gemeenteschool ‘Hoek’ en het 
vernieuwde Park Het Zeen in Sterrebeek. 
“Ik wil met veel goesting blijven verder 
werken. De Verandering is ingezet, maar 
het werk is nog niet af.”

Vlaams volksvertegenwoordiger en  
gemeenteraadslid Lieve Maes zal de lijst 
duwen. “Ik heb het volste vertrouwen in 
deze top drie van onze lijst. Bovendien 
kunnen we ook nog rekenen op de dossier-
kennis en inzet van huidig OCMW-voor-
zitter Roger Artois en de overige gemeen-
te- en OCMW-raadsleden. Samen willen 
we Zaventem veiliger maken en Vlaams 
houden. Onder deze ploeg zet ik dan ook 
met heel veel plezier en overtuiging mijn 
schouders als lijstduwer!”

Lentesprokkels

We ontvingen met onze Zaventemse N-VA-
ploeg meer dan 600 eters op het jaarlijkse 
steak-en-haantjesfestijn. Tijdens het 
eetfeest verkochten we chocosticks voor ‘De 
Warmste Week’. We konden zo een cheque 
van 810 euro overhandigen voor het goede 
doel. Ik dank elke bezoeker hartelijk voor zijn 
aanwezigheid en bijdrage aan deze actie.

Eind januari was onze nieuwjaarsreceptie 
een voltreffer. Helga Stevens, een van N-VA’s 
Europese toppers, was gastspreker. Voor veel 
mensen was het een kennismaking met een 
voordracht in gebarentaal – weliswaar vertaald 
door een gebarentolk.

Half februari lanceerden we een promotiefilmpje 
voor de gemeenteraadsverkiezingen via onze 
Facebookpagina. Dat kunt u (her)bekijken op de 
pagina van N-VA Zaventem.

Begin maart vernamen we het overlijden van 
gemeenteraadslid Mark Vanlombeek. Wij zullen 
Mark herinneren als een loyaal, gedreven 
gemeenteraadslid met een groot hart voor zijn 
voetbalploeg KOVC Sterrebeek.

Philippe Laeremans
Voorzitter N-VA Zaventem

Luk Vander Elst, Iris Elbers, Erik Rennen en Lieve Maes.

Luchthaven: spreiding van lusten én lasten (p. 2) Extra investeringen in sportinfrastructuur (p. 3)



2

zaventem@n-va.be

Zaventem mag geen slachtoffer worden  
van Brusselse chantage
N-VA Zaventem verzet zich tegen de uitbreidingsplannen van luchthavenuitbater BAC, zolang er geen 
rechtvaardige spreiding is van de lusten en lasten die verbonden zijn aan de luchthaven. Het kan niet dat 
alle lasten worden afgeschoven op de Vlaamse Rand. Wij roepen BAC op tot een transparante dialoog 
met de omliggende gemeenten om samen te bekijken wat er kan. 

Er zijn veel lusten én lasten verbonden aan de luchthaven in 
Zaventem. Het hele land geniet mee van de lusten: zo is de 
nationale luchthaven de tweede belangrijkste economische 
groeipool van België. Ook lokaal plukken we de vruchten 
van de aanwezigheid van de luchthaven. Zo genereert de 
luchthaven elk jaar ongeveer 11 miljoen euro inkomsten voor 
de gemeente. Met dat geld vernieuwen we straten, bouwen we 
scholen, verzorgen we parken en houden we vast aan een van 
de laagste gemeentebelastingen in Vlaanderen.

Rechtvaardige spreiding van lusten én lasten
De Vlaamse Rand is echter niet de enige die geniet van de 
lusten verbonden aan de luchthaven: ook voor bijvoorbeeld 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de luchthaven van Za-
ventem van goudwaarde. Het is dan ook onaanvaardbaar dat 
de lasten verbonden aan de luchthaven volledig afgeschoven 
zouden worden op de Vlaamse Rand. 

De huidige uitbreidingsplannen van luchthavenuitbater BAC 
wentelen de lasten van de luchthaven te veel en te eenzijdig 
af op de Vlaamse Rand. Er zou veel extra open ruimte in 
Vlaanderen worden ingenomen, de taxiweg én de landings-
baan zouden worden verlengd. Ook de ‘zuidelijke ontsluiting’ 
– een nieuwe autosnelweg vanop de E40 in Sterrebeek pal 
door de Nossegemse velden – kan voor ons niet door de 
beugel.

N-VA Zaventem pleit voor een rechtvaardige spreiding van 
de lusten én de lasten. Het kan niet dat Franstalige manoeu-
vres alle lawaaihinder afwentelen op de Vlaamse Rand. Het 

is onaanvaardbaar dat Brussels egoïsme de leefbaarheid van 
onze gemeenten zo zwaar onder druk zet. Als de startbaan 
wordt verlengd, zullen meer vliegtuigen boven het centrum 
van Zaventem, Nossegem en Sterrebeek opstijgen. Zo dreigt 
Brussel te worden beloond voor zijn chantagepolitiek. Mede 
daarom trokken we samen met tien andere gemeenten naar 
de rechtbank, met de bedoeling om een federale vliegwet af 
te dwingen. 

Leefbaarheid garanderen
Wij roepen luchthavenuitbater BAC op tot een transparante 
dialoog, zodat we samen met alle betrokken partijen kun-
nen bekijken wat er mogelijk is. Een draagvlak voor de groei 
van de luchthaven kan er alleen zijn als er een rechtvaardige 
spreiding is van de lasten en de lusten en als er waterdichte 
garanties zijn voor de leefbaarheid van onze gemeenten.

Lieve Maes, Vlaams volksvertegenwoordiger

N-VA Zaventem pleit voor een rechtvaardige spreiding 
van de lusten én de lasten van de luchthaven.

Extra financiering voor Vlaamse volkssterrenwachten
De zes Vlaamse volkssterrenwachten zijn positief geëvalueerd en hebben bijkomende financiering gekregen.

Alle sterrenwachten haalden de doelstellingen die werden opgelegd door de Vlaamse 
overheid. “En dat is goed nieuws, want de sterrenwachten zijn een belangrijke  
partner in het uitwerken van het wetenschapsbeleid van de Vlaamse Regering.  
Ze vergroten ook het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en innovatie”, 
legt Lieve Maes uit. “Dat ze dan ook financieel beloond worden, lijkt mij niet meer 
dan logisch.” 

“Ik kan u alvast een bezoekje aan de volkssterrenwacht Mira in Grimbergen  
aanbevelen. Interessant voor jong en oud.”
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Afvalophalers van Interza 
getrakteerd op koffiekoeken
Naar aanleiding van de Week van de Afvalophalers 
trakteerden schepen van Milieu Erik Rennen en 
gemeenteraadslid en lid van de raad van bestuur van 
Interza Dien Demol de afvalophalers op ontbijtkoeken.

“Deze mensen staan elke week in weer en wind paraat 
om het afval van de Zaventemmenaar op te halen”, zegt 
schepen Rennen. “Hun werk is trouwens niet zonder 
gevaar. Ze moeten namelijk heel vaak de straat over-
steken en dat gaat niet altijd gemakkelijk. Bovendien 
krijgen ze af en toe verwijten van gehaaste bestuurders 
naar het hoofd geslingerd, omdat ze het verkeer zouden 
hinderen. Daarom willen we de afvalophalers in de 
bloemetjes zetten en van harte bedanken voor hun 
dagelijkse inzet.”

Extra investeringen in Zaventemse 
sportinfrastructuur
  De oude gebouwen op de voetbalsites in de Frans Smoldersstraat 

en de Eversestraat in Sint-Stevens-Woluwe worden afgebroken en 
vervangen door duurzame en energiezuinige containerunits. De 
plaatsing daarvan wordt voorzien in de zomerperiode na de com-
petitie. Een volledig nieuwe infrastructuur komt er op een van 
beide locaties, maar dat zal pas voor de volgende bestuursperiode zijn.

  Tennisclubs ‘t Zeen in Sterrebeek en Woten in Sint-Stevens- 
Woluwe krijgen elk een investeringstoelage van 80 000 euro voor 
respectievelijk aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie van 
de luchthallen en aanpassingswerken aan het sanitair, douches, 
kleedkamers en vervanging van de verwarmingsketel. Dit zal het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot drastisch doen dalen. 

  We maken in totaal 1,1 miljoen euro 
vrij voor de vernieuwing van de 
sporthal in Zaventem. Deze investe-
ring behelst uiteraard de herstelling 
van de daken, maar eveneens de ver-
vanging van het buitenschrijnwerk. 
De toegankelijkheid van de sporthal 
wordt ook verbeterd. 

  Sterrebeek krijgt een tijdelijk 
skatepark. In een verdere toekomst 
komt er ook een nieuw skatepark in 
Zaventem.

Wissel in het OCMW
Tijdens de gemeenteraad van februari legde Bea Van Hove de eed af als OCMW-raadslid,  
in opvolging van Marijke Heirman. Marijke veranderde van werk en haar nieuwe job is  
onverenigbaar met een OCMW-mandaat. 

Wij wensen beide dames succes in hun nieuwe rol!

De Verandering Werkt in Zaventem
We blikken terug op een groot aantal realisaties in de domeinen openbare werken, informatica, sport 
en duurzaamheid.

Op het einde van 2018 zal Zaventem meer dan 70 miljoen 
euro geïnvesteerd hebben in openbare werken, met meer dan 
50 verwezenlijkingen, waaronder het Cultureel Centrum. Er 
kwam een volledig nieuwe school, de sportinfrastructuur 
werd en wordt grondig aangepakt en een stuk energievrien-
delijker gemaakt. De sportieve wandelaar krijgt in Sterrebeek 
een heel nieuw park met Finse piste, voor een stuk geboren 
uit twee voormalige straten. De jeugd zal eind 2018 over 
nieuwe accommodaties beschikken: nieuwe scoutslokalen  
in Zaventem en Nossegem, voorlopig nieuwe behuizing  
voor de Chiro in Sterrebeek, speel- en sportveldjes in 
Sint-Stevens-Woluwe, Sterrebeek en Nossegem en twee nieuwe 
skateparken.

Energievretende straatlampen werden en worden in vele stra-
ten vervangen door ledverlichting. Ook vele straten werden 
aangepakt, zoals de Eversestraat, de Willem Lambertstraat, 
de Windmolenstraat, ... Schepen Luk Vander Elst is er met 
zijn ploeg in geslaagd om als een van de eerste gemeenten in 
Vlaanderen een eigen glasvezelnetwerk met een datacenter 
te verwezenlijken. Informatie circuleert nu veel vlotter dan 
met verouderde antenneverbindingen. Door de invoering 
van het gebruik van tablets in de gemeenteraad en het sche-
pencollege werd ook de vroegere papierberg van zeven meter 
hoog gereduceerd tot bijna nul. En ten slotte is er nog een 
budget vastgelegd om in elke deelgemeente een elektronisch 
infobord te plaatsen. 

Erik Rennen, schepen van Sport



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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


