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ZAVENTEM
N-VA SCHAKELT IN 2015 NOG VERSNELLING HOGER
EINDE VAN 2014

Ons jaarlijks afdelingseetfeest werd andermaal een recordeditie: we gaven 503 eters een maaltijd. En we zetten een vrijwilliger in de bloemen: Hilde Suys, die al jaren schilder- en tekenles geeft in het dagcentrum Topaz, verbonden aan het
UZ Brussel. Het atelier staat open voor alle personen met een chronische en/of ongeneeslijke aandoening. Meer info over
dit initiatief vind je op www.dagcentrum-topaz.be/index.htm
Schepen Luk Vander Elst kon eindelijk de heraangelegde Mechelsesteenweg heropenen. De inwoners van Sterrebeek
zagen dat het goed was.
En ten slotte was ook de Sint weer aanwezig dit jaar op de tweede Sinterklaaskwis van Jong N-VA.

WENSEN VOOR 2015

V.U.: Bob Maes, Parklaan 14, 1930 Zaventem

Voor diegenen die er niet bij waren op onze Nieuwjaarsreceptie met staatssecretaris Elke Sleurs, een klein stukje uit mijn
toespraak :
“In 2015 moeten we nog een versnelling hoger schakelen. Nu moeten de krachtlijnen van ons programma verder in de
praktijk worden omgezet. Nu moet de Zaventemse bevolking de nieuwe, gunstige en warme wind die door onze gemeente waait voelen. Nu moet de kracht van verandering zichtbaar worden in het straatbeeld. Dat is de verandering voor
vooruitgang waar iedereen in onze gemeente recht op heeft.
In 2015 zullen we ook het Vlaamse karakter van onze gemeente verder blijven benadrukken, uitdragen en verdedigen.
We zullen ervoor zorgen dat de burger een betere dienstverlening krijgt via de nieuwe gemeentelijke website en het ICTplatform. We zullen via nieuwe sportinfrastructuur (onder andere een Finse piste) de burger in beweging proberen te
krijgen. U ziet het: er staat heel wat op stapel in onze Vlaamse gemeente.
En dat is de vooruitgang voor verbetering waar onze afdeling voor staat.”
Philippe Laeremans
Afdelingsvoorzitter

www.n-va.be/zaventem

kind dat er aan de schoolpoort
Nederlands gesproken moet
worden. Daarnaast is het ook
de perfecte gelegenheid voor
anderstalige ouders om hun
Nederlands wat bij te schaven.”

Schepen Erik Rennen ijvert
voor Vlaams karakter
Spandoeken promoten Nederlands
Waken over het Vlaams karakter van de gemeente is eenvoudig als opdracht maar moeilijker in de praktijk.
Verschillende situaties vragen andere benaderingen, maar stilaan werpt onze creatieve en intensieve aanpak
vruchten af.
Wat betreft onze houding rond Franstalige weekbladen, kranten en publiciteit hebben we nog even wat puntjes op de i
gezet:

1.
2.
3.
4.

We hebben geen probleem met anderstalige boeken in de bibliotheek – dat laat iedereen toe zijn horizon te verbreden
en zijn literatuurkennis bij te spijkeren.
We hebben ook geen probleem met anderstalige boeken en tijdschriften die in een krantenwinkel verkocht worden.
We hebben wel een probleem met gratis aangeboden exemplaren in andere plaatsen (zoals bakkers). Waarom? Omdat
die het ‘herkennen’ van een eentalig gebied bemoeilijken en de inwoners en passanten wel eens op het verkeerde
been zouden kunnen zetten.
Om dezelfde reden hebben we een probleem met anderstalige reclameborden en affiches. Ze tasten het eentalige
karakter van onze gemeente aan.

Dit heeft louter te maken met een duidelijke visie op taalbeleid.
De instrumenten die we kunnen gebruiken zijn in de eerste plaats het directe contact, waarin
de situatie wordt besproken. In geval van reclameborden wordt er ook nagegaan of ze zich
op de openbare weg bevinden. Is dat het geval, worden ze door de gemeentelijke diensten
gewoon uit het straatbeeld gehaald.

De verdeelpunten worden gewezen op het feit dat ze een handelszaak uitbaten in Zaventem:
een Nederlandstalige gemeente.

Erik Rennen

Wil je ons helpen in de strijd tegen de verfransing en ontnederlandsing ?
Bezorg ons Franstalige folders, maak melding via het contactformulier op onze website http://zaventem.n-va.be/contact, spreek
onze mandatarissen aan,...

zaventem@n-va.be

Nadat bij N-VA Zaventem
verschillende klachten van ouders
binnenliepen over het gebruik van
andere talen rond de schoolpoort
spraken gemeenteraadslid Dien

Demol en N-VA-bestuurslid Wivi Van
Biesen de directies van enkele scholen
aan. “Deze directies erkenden de
problematiek en benadrukten dat er
in het belang van het kind ook buiten
de schoolpoort Nederlands gesproken
wordt. Vandaar dat we de spandoeken
uitdeelden”, aldus Van Biesen.
Gemeenteraadslid Dien Demol
beaamt dit: “Op de eerste plaats is
het natuurlijk in het belang van het

Het bos en de bomen … of ‘openbare werken’ en ‘technische dienst’
Openbare Werken en de Technische Dienst. Twee
verschillende diensten. Maar is het wel duidelijk
wanneer welke dienst aan de slag moet?

WIE DOET WAT ?

Bedrijven die meertalige of anderstalige reclame verspreiden krijgen ofwel een bezoek, ofwel
een brief van de schepen waarin de situatie wordt aangekaart.

Kortom: we spelen kort op de bal.

Aan enkele Zaventemse basisscholen
hangt sinds kort een spandoek met
de slogan “Ik speel, jij speelt, wij
spelen… in het Nederlands”. Het
initiatief van N-VA Zaventem kwam
er op vraag van verschillende ouders.

Met deze actie wil N-VA Zaventem
nogmaals benadrukken dat
Zaventem en haar deelgemeenten
stuk voor stuk warme gemeenten
zijn waar iedereen welkom is,
maar waar het nodige respect voor
de eigenheid van de gemeente op zijn
plaats is. “Net omdat we een zo breed
mogelijk draagvlak willen creëren en
de scholen hierin maximaal willen
ondersteunen, zijn de spandoeken
volledig neutraal. Geen enkele
school verbindt zich hiermee dus aan
partijpolitiek”, benadrukken beide
N-VA-vrouwen.

Beiden hebben inderdaad een gelijkaardige doelstelling:
het onderhouden en verbeteren van het gemeentelijk
patrimonium: gebouwen, wegen, parken en plantsoenen.
De dienst Openbare Werken legt vooral grotere, nieuwe
infrastructuren aan (nieuwe straten, nieuwe fietspaden,
nieuwe gebouwen). De Technische Dienst, ook wel
dienst Patrimonium genoemd, zorgt er vooral voor
dat deze nieuwe straten en gebouwen later, samen met
alle bestaande straten, gebouwen, voet- en fietspaden,
parken, gemeentelijke bosjes en pleintjes, … onderhouden
worden,
De dienst Openbare Werken werkt alleen op het
eigen grondgebied. Zo vallen gewestelijke wegen
niet onder onze bevoegdheid. Voorbeelden daarvan
zijn: de Mechelsesteenweg in Sterrebeek en het
kruispuntencomplex aan de Luchthavenlaan, de
Bevrijdingslaan en de Leuvensesteenweg in ‘de put’ van
Sint-Stevens-Woluwe.

AANGEKONDIGDE VOLGENDE WERKEN

Bij de aanpak van het kruispuntencomplex
Bevrijdingslaan/Woluwelaan en Leuvensesteenweg/
Woluwelaan worden we wel tijdig geïnformeerd over
de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer,
maar hebben zij het finale beslissingsrecht over de
uitvoering van de werken, ook qua omleidingen. Dit is

www.n-va.be/zaventem

ook het geval voor onze reeds langlopende vraag aan
Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid
over de (her)aanleg van het fietspad langs de N2, de
Leuvensesteenweg. Ook daar ligt de beslissing niet bij de
gemeente.

SPECIFIEK VOOR VOETPADEN

Wat voetpaden betreft is het een ander verhaal. Daar
neemt meestal de Technische Dienst het initiatief voor de
heraanleg. Gelukkig is er nu, onder impuls van Eandis,
een zeer goede samenwerking met de nutsmaatschappijen
zodat het nog een zeldzaamheid is dat een volledig
voetpad enkele keren na elkaar wordt opengelegd. (Tenzij
een bewoner van de straat een aanvraag indient voor
een nieuwe huisaansluiting voor gas, water, elektriciteit,
kabel, telefoon, …).
Hebt u een vraag, een opmerking, een melding over iets
wat door de gemeente zou moeten verholpen worden in
uw buurt? Dan kan u terecht op de nieuwe website van
de gemeente: www.zaventem.be onder ‘MELDINGEN’
(onderaan rechts, even scrollen).
Daar kan u kiezen tussen een melding en een klacht.
Het formulier dat u daarbij invult komt automatisch
terecht op de juiste dienst. Op die manier kunnen we als
gemeente snel en degelijk gevolg geven aan uw melding.
Luk Vander Elst
Schepen Openbare Werken & Informatica
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we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:
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