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Geïnteresseerd
in een leeuwenvlag? Contacteer
een van onze
bestuursleden.

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

De laatste rechte lijn richting oktober
Wanneer u dit leest, zijn we op minder dan vier maand voor de
verkiezingen. Verkiezingen die voor onze Zaventemse N-VAploeg heel belangrijk zijn. Wij willen de grootste partij van
Zaventem worden.
Onze top drie werd u samen met de lijstduwer in een vorige
editie voorgesteld. Het is een mix van jarenlange ervaring in
de gemeenteraad en het schepencollege, een mix van dames
en heren die allen in hun domein de knowhow hebben om een
gemeente te besturen en een mix van gevestigde waarden en
nieuwkomers.
Vandaag stellen we u onze jonge kandidaten voor. Verder in dit
blad maakt u kennis met Tom De Vits, Macha Vanderbist en
Simon Dergez. Tom deed de nodige ervaring op als gemeenteraadslid en werkt als persoonlijk medewerker in het Vlaams
Parlement. Simon bewees met zijn jarenlange scoutservaring dat
hij een groep kan leiden en inspireren. Macha was al tijdens de
middelbare school geëngageerd in internationale projecten.
U merkt dat wij een ploeg samenstellen die er klaar voor is
en die onze burgemeestersambitie ten volle kan dragen.
Onze lijsttrekker Erik Rennen is heel blij een beroep te kunnen
doen op een ongelooflijk sterke ploeg.

N-VA Zaventem gaat er prat op een (h)echte ploeg te vormen
en te zijn. Iedereen is bij ons even belangrijk, iedereen krijgt
bij ons evenveel spreekrecht en iedereen smijt zich voor de volle
honderd procent. Ik ben dan ook heel trots, blij en dankbaar
deze ploeg als voorzitter te mogen leiden.

Een paar voorbeelden waar wij de verandering voor u al in praktijk brachten:
M
 ilieu: ledverlichting in de heraangelegde straten en sportinfrastructuur, straten ‘ont-asfalteren’ en teruggeven aan de natuur
(bijvoorbeeld Zeenpark) en aanleg van talrijke nieuwe groenzones en parken in onze mooie Vlaamse gemeente.
 Financiën: geen belastingverhoging deze legislatuur. Zaventem heft daarmee de laagste belastingen van Vlaams-Brabant.
 Nieuwe, uitgebreidere en veiligere fietsinfrastructuur. Aanleg van fietsstraten in de omgeving van de scholen.
 Onder leiding van schepen Vander Elst werd het grootste bouwproject van de gemeente in jaren tot een schitterend cultureel
centrum omgetoverd. Ook de nieuwe gemeenteschool ‘Hoek’ mag gezien worden. Op Openbare Werken alleen al investeerde
hij in meer dan 70 projecten.
 Roger Artois bracht als OCMW-voorzitter op een voortreffelijke manier de vernieuwing en uitbreiding van het woonzorgcentrum tot een goed einde.
 Elk jaar moeten wij een grotere zaal zoeken om de steeds maar groter wordende groep sportlaureaten te kunnen lauweren.
Tegen schepen Rennen kan ik dan ook niet anders dan zeggen “goed bezig, Erik”.

U merkt dat wij op kruissnelheid zijn. Wij willen echter nog een versnelling hoger schakelen.
Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. U heeft straks de sleutel in handen om ons mandaat te versterken.
Als u het Zaventems N-VA-bestuur de afgelopen jaren heeft gesmaakt, vraag ik u dan ook naar uw
stem en steun op 14 oktober. Ik wens u allen een heel fijne, warme en zonovergoten zomer.
Philippe Laeremans, voorzitter N-VA Zaventem
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Inkanteling OCMW in gemeente krijgt vorm
Het nieuwe gemeentedecreet van de Vlaamse Regering verplicht elke gemeente ertoe om vanaf 2019
gemeente en OCMW te laten samenwerken om zo de efficiëntie te verhogen. Die zogenaamde inkanteling
krijgt ook in Zaventem stilaan vorm.
N-VA Zaventem wil deze inkanteling ten volle begeleiden. Het is immers onze doelstelling dat alle zorg bij de zorgbehoevende burger terechtkomt. De voorzieningen
moeten waar mogelijk zelfs nog verbeterd worden.

Klantgerichtheid

De klantgerichtheid blijft prioritair. Daarom ontwikkelen we in het Sociaal Huis een
eengemaakte centrale balie, die zal dienen als instapvorm voor alle sociale voorzieningen in de gemeente. Weldra kunt u kennismaken met het Sociaal Huis en al zijn
partners.

Keuken woonzorgcentrum gerenoveerd

Binnenkort vangen ook de werken aan voor de totale renovatie van de grootkeuken
van het woonzorgcentrum. Tijdens deze periode zullen we een beroep doen op externe
diensten. De hinder voor de bewoners blijft op die manier minimaal. We zijn ervan
overtuigd dat ook deze investering het leven van de bewoners beter zal maken. U ziet,
we zitten niet stil om de zorgbehoevenden in de gemeente de nodige en gepaste zorgen
te geven. We zijn dan ook vastberaden om verder te werken aan een sterk lokaal
sociaal beleid.
Roger Artois
Fons Piessens
Bea Van Hove
OCMW-voorzitter
Lid vast bureau OCMW OCMW-raadslid

Luk Vander Elst, schepen
van Openbare Werken

Werken Hector Henneaulaan afgerond
Door de werken van het Agentschap Wegen en
Verkeer in Woluwedal werd de drukke Hector
Henneaulaan meer dan twee jaar later aangepakt dan voorzien. Maar na de belijningen van
eind mei hebben de vele bedrijven in deze buurt
er een degelijke weg bij en kunnen de fietsers op
hun eigen fietspad veilig op het werk geraken.
Ook de voetgangers hoeven niet meer in het
drassige strookje naast de weg te ploeteren.

 CMW-voorzitter Roger Artois en
O
OCMW-raadslid Fons Piessens

Openbare werken

Over hoofddeksels en pluimen
We berichtten in het vorige nummer al over de vele werven
die Luk Vander Elst als schepen van Openbare Werken in de
steigers zette. Recent kwamen daar nog de asfalteringswerken
aan de Hector Henneaulaan bij, alsook de vernieuwing van
het park Liekendael, met de speeltuin en het petanqueveld in
Sint-Stevens-Woluwe.
Werken en verbouwen verloopt zelden helemaal volgens het vooropgezette plan.
Daarom is een goede opvolging van groot belang. Je moet steeds op de hoogte
zijn van alle vorderingen en proactief meedenken en beslissen in functie van het
resultaat, maar ook de financiële gevolgen inschatten. Luk wil dan ook zoveel
mogelijk op de werven en de werfvergaderingen aanwezig zijn, in zijn ondertussen gekende fluohesje en gele helm. Hoewel hij het wel zou verdienen, steken
er geen pluimen op die gele helm. Wij zijn wel benieuwd of er gaan opduiken
op anders gekleurde
hoofddeksels …

Nieuw bestuur Jong N-VA Zaventem
Met een mix van nieuwe en bekende gezichten maakt het nieuwe bestuur
van Jong N-VA Zaventem zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen.
“Dat zowel Macha, Simon als ik op de lijst zullen staan, geeft perfect weer
hoe hard onze moederafdeling in ons gelooft. N-VA Zaventem wil volop
inzetten op de jeugd”, zegt gemeenteraadslid Tom De Vits.

Macha Vanderbist, Tom De Vits en Simon Dergez

zaventem@n-va.be
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Hondenlosloopweide
Quinkenstraat opnieuw
open
E rik Rennen, schepen
van Dierenwelzijn

De hondenlosloopweide verdween enkele
maanden geleden voor de aanleg van twee
padelterreinen van tennisclub Tenza. De
gemeente besloot de weide te verplaatsen
en nu kunnen de hondenbaasjes met
hun dieren terecht op een terrein in de
Quinkenstraat.
“Het voordeel van de ligging aan de Quinkenstraat
is dat de baasjes hun honden eerst kunnen laten
lopen en daarna een gewone wandeling kunnen
maken in de open ruimte achter de Zaventemse
voetbalvelden”, zegt schepen van Dierenwelzijn Erik
Rennen. “De hondenweide heeft ook een sociale
dimensie, hondeneigenaars vinden er namelijk sociale contacten. We hopen dat de baasjes de loopweide
mee proper houden en zakjes met hondenpoep
droppen in de daarvoor bestemde afvalbak.”

Kom op tegen Kanker blijft
onze aandacht krijgen

‘Citizen Science’: nieuwe succesformule voor de wetenschap
Her en der in Zaventem hebben de borden
van ‘Curieuzeneuzen’
een maand lang de
gevel gesierd, ook bij
Vlaams Parlementslid
Lieve Maes. Het was
een wetenschappelijk
onderzoek waarbij de
bevolking helpt om de
luchtkwaliteit over heel
Vlaanderen in kaart te
brengen. Naast privépersonen waren ook een aantal gemeentelijke meetpunten ‘actief’, waaronder hoeve Nothegem, de
bibliotheek in Sterrebeek en het administratief centrum in de
Stationsstraat.
Lieve ondervroeg N-VA-minister Muyters onlangs nog over deze
nieuwere formule. Maar liefst vijftig projectvoorstellen werden
ingediend na de Citizen Science-oproep van de minister. De
oproep om meer burgers bij wetenschappelijk onderzoek te betrekken, is daarmee een groot succes. Lieve Maes: “Hogescholen,
universiteiten en onderzoeksinstellingen konden na de oproep
van de minister een project indienen om burgers meer te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor werd een miljoen
euro uitgetrokken. De minister bevestigde dat de respons de
verwachtingen overtreft. Het mag duidelijk zijn dat er bij wetenschappers een grote vraag is naar het betrekken van burgers bij
hun onderzoek.”
Recent werden de geselecteerde projecten bekendgemaakt. Lieve
Maes: “Het grote succes heeft als gevolg dat niet elk project zal
kunnen beginnen door budgettaire beperkingen. Maar het stemt
me wel tevreden dat de minister nu al aangaf dat, indien de
resultaten van de startende projecten goed zijn, hij openstaat voor
extra oproepen naar nieuwe projecten. Hij heeft gelijk als hij zegt
dat burgerwetenschap een belangrijk instrument is om het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en innovatie te verhogen.”
Wordt zonder enige twijfel vervolgd. Wij zijn alvast benieuwd
naar de luchtkwaliteit in Zaventem.

Jaarmarkt

Gemeenteraadslid Tom De Vits fietste – stilaan ook een traditie
– mee voor de 1 000 km ten voordele van Kom op tegen Kanker.
Vlaams Parlementslid en fractievoorzitter Lieve Maes zorgde
voor sponsering via de jaarlijkse veiling.
Staatssecretaris Theo Francken werd op de jaarmarkt in Zaventem
hartelijk verwelkomd door de kandidaten en bestuursleden.
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Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant
Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest,
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy
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