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Op 4 oktober willen we het dorp nog eens laten bruisen
met de 'Nacht van de Burger'. Na de succes- en
sfeervolle avond van vorig jaar, geven we er terug een
lap op!
We starten met een 50-plussersbal met muziek uit de
jaren '50, '60, '70, van een wals tot een slow, van de
uckelbuck tot een jive ... Discobar van dienst is 'Time for
Music', gekend van de maandagdansfeesten in de
sporthal of van de seniorenweek.
Aansluitend draaien schepen Laureys en ikzelf het beste
van de voorbije decennia op het 25-plussersbal.
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allemaal dezelfde profiteurs zijn". Vele mensen hebben
een negatief beeld over de (gemeente-) politiek en zijn
hierin moeilijk te overtuigen van het tegendeel. Niet
onlogisch, want in het verleden zijn er, op alle politieke
niveaus, zaken gebeurd en artikels verschenen die het
imago van de politiekers geen goed deden.
Het is moeilijk om van dit slechte imago af te raken. We
kunnen dit alleen door dagelijks ons best te doen en te
luisteren naar wat er leeft in Steenokkerzeel. Het is
belangrijk dat de mening van de inwoners bekend is en
tot bij ons doorsijpelt. Via participatie komen we tot
oplossingen. Hier moeten we continu tijd voor blijven
nemen.
Op de vraag of politiek saai is, kan ik kort en bondig zijn.
Neen, helemaal niet! Als je iets doet wat je graag doet,
is het helemaal niet saai en oninteressant.
De
gemeentelijke politieke beslissingen die genomen
worden, zijn helemaal niet een ver-van-je-bed-show .
Laten we maar even denken aan het oplossen van een
mobiliteitsprobleem in je straat, een gemeentelijk
aanbod voor de jeugd of de senioren, een cultureel
initiatief dat ieder van ons kan boeien. Aan al deze
politiekè beslissingen gaan uiteraard gedachtenwissels,
netwerking, vergaderingen, discussies e.d. vooraf.
Je hoort wel vaker dat politiek aantrekkelijker, vlotter en
eigentljdser moet worden. De stijl waarop je politiek
bedrijft, kan een grote stap zijn : geen te hoogdravende
taal gebruiken, niet handelen vanuit je 'ivoren toren' en
vooral niet denken dat je als politicus alles beter weet.
Heb ik hiermee enkele inwoners over de streep
getrokken om mee te werken aan ons 'project', aarzel
dan niet om mij of één van de collega's te contacteren
voor een gesprekje. Misschien ben jij wel de geknipte
man/vrouw die weldra in ons Klaver-NVA team stapt?
Alvast tot zeer binnenkort!
Wim Mombaerts
Voorzitter Klaver-NVA
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Net zoals bij de vorige editie gaat de winst van de
'Nacht van de Burger' naar het ontbijt voor de senioren
en een ander goed doel in het dorp. Ik hoop jullie terug
massaal te mogen vetwelkomen!
Kurt Ryon,
Uw burgemeester

Het Kasteel ter Ham is gered! Leve het kasteel!
Het kasteel Ter Ham krijgt in dit najaar een nieuwe bestemming. De
15de-eeuwse waterburcht wordt de . thuisbasis van Optimum C, een
expertise- en opleidingscentrum voor professionals in de ouderenzorg.
Het voorbije jaar heeft onze burgemeester samen met minister Geert
Bourgeois zwaar aan dit dossier gewerkt, met dit als resultaat!
Er zullen ook assistentiewoningen voorzien worden op de plek waar de
stallingen stonden, die het middenplein van het kasteel zullen omgorden.
De erfpachter voor de komende 50 jaar heet Soprim@.
Goed om weten is dat de nieuwe uitbaters open staan voor een
samenwerking met de gemeente, zodat de inwoners zullen kunnen blijven
genieten van de mooie omgeving van het kasteel. Het Schepencollege
heeft hun volle medewerking verleend om dit mooie dorpsgezicht eindelijk
een nieuwe invulling te geven, zodat de inwoners er kunnen van blijven
genieten.

SctieP.en
n de kijker

Kurt Ryon
Vlaams gezind, sociaal voelend en een groene reflex!

Reeds 39 jaar ben ik een actieve Steenokkerzelenaar die
zich inzet voor onze 3 dorpen. In mijn iets jongere jaren was
ik voorzitter van de jeugdraad, hoofdleider van het
avonturenkamp, bestuurslid van jh Echo, medeoprichter
van jongerenpartij JOOST! en aktief in tal van andere
verenigingen.
Daarbuiten vond je mij ook in de Vlaamse Beweging waar
ik de l0atste jarenT.\K-verantwoordelijke was.
Sinds mijn aantreden als burgemeester heb ik d ie taak
naast me neergelegd.
Toen ik 15 jaar was, ben ik mij beginnen te interesseren in
politiek. Ik merkte dat er verschillende zaken fout liepen in
het dorp. Er was amper een jeugdbeleid, er was geen
containerpark, het jeugdhuis werd op straat gezet en die
straten lagen er dan nog eens vuil bij ook. Dit moest
veranderen!
Met een 5-tal jongeren hebben we dan nachten zitten
brainstormen en hebben uiteindelijk een jongerenpartij
opgericht, namelijk JOOST! We zouden Steenokkerzeel
redden!:-)
In 1994 ben ik verkozen geworden in het OCMW, om
daarna 12 jaar oppositie-gemeenteraadslid te zijn. Met de
laatste gemeenteraadsverkiezingen gaven jullie mij het
mandaat om Burgemeester te zijn . Waar ik jullie ook
dankbaar voor ben! Na 23 jaar mocht ik effectief een
beleid voeren om onze dorpen mooi, groen en Vlaams te
houden!

Na 21 maanden burgemeester te zijn, kan i
zeggen dat dat lukt! Samen met de meer
derheid werken we aan een verandering i1
het dorp. En dat het soms trager gaat drn
verwacht durf ik toegeven, maar dat kom
meestal door wetgeving en papiermolen
waar we doorheen moeten.
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Weet geru_s_t däf ik
h'..Jls'teré'nd· öör"h'eb eI
dat ik steeds bereid ben om oplossingen tE
zoeken, maar dat ik niet kan toveren!
Je moet geen burgemeester zijn om populo
te worden, wel om een beleid te voeren me
een toekomstvisie voor onze gemeente. E1
dan zal je nooit voor iedereen goed kunne1
doen!
Zeker met de financiële toestand van var
daag. Ook wij moeten de broeksriem zwac
aantrekken en kijken wat we doen. En dat
niet altijd even gemakkelijk, want het zou veE
leuker zijn om de wilde weldoener te spele
en al mijn plannen uitvoeren ...
Ik zou jullie nog zoveel kunnen vertellen, moe
mijn ruimte is hier beperkt. Maar dit kunne
we altijd doen tijdens de vele activiteiten i
ons dorp, of bij een Palmke op cafe. Allee
soms rekening houden dat mijn 3 schatte
van kinderen en vriendin ook soms van rr
willen genieten!;-)

De strijkwinkel in Steenokkerzeel.~~-~~- -·
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De strijkwinkel in het centrum van Steenokkerzeel is ondertussen alom bekend en nuttig voor velen.
Sinds 2005 is er een overeenkomst met vzw PWO uit Vilvoorde waar het Sociaal Huis van
Steenokkerzeel gratis een ruimte ter beschikking stelt en de kosten voor verwarming en elektriciteit
betaalt. Het was de bedoeling inwoners aan het werk te stellen die in het reguliere arbeidscircuit
moeilijk hun weg vinden.
Helaas liep er een en ander fout. De winsten van de strijkwinkel gingen naar PWO- Vilvoorde en wij
bleven achter met de kosten, een 10.000 euro per jaar! Zeer verlieslatend dus. Ook de goede
werkkrachten uit Steenokkerzeel werden naar Vilvoorde verplaatst. Daarom besloot het Sociaal Huis
dit initiatief te herbekijken. De locatie zal niet meer gratis ter beschikking worden gesteld, maar
worden verhuurd .
Sommigen vrezen dat de personen die in de strijkwinkel werken, op straat komen te staan en dus
zullen aankloppen bij het Sociaal Huis voor steun. Wat een nul-operatie zou creëren. Maar door het
verplaatsen van goede Steenokkerzeelse werkkrachten naar Vilvoorde, heeft dit tot gevolg dat er
op dit ogenblijk geen enkele persoon uit Steenokkerzeel in de strijkwinkel werkt en dus geen beroep
kan en zal doen op steun via ons Sociaal Huis.
Andere vrees die bestaat: de 100 à 150 mensen die gebruik maken van de strijkwinkel worden in de
kou gezet. Niets is minder waar, want in het nieuwe huurcontract staat dat de locatie alleen mag
ingenomen worden door een organisatie die via dienstencheques terug klusjesdiensten en strijk
aanbiedt. De vzw PWO- Vilvoorde kan zich bijvoorbeeld ook kandidaat stellen. De strijkwinkel zal dus
blijven bestaan.
Conclusie: Heel dit initiatief (gratis huis, elektriciteit, verwarming .. .) kostte enorm
veel aan de gemeente en dus aan de burger. Bovendien bracht het geen extra
werkplaatsen voor onze inwoners, vermits het allemaal mensen van buiten de
gemeente waren die er werkten. Is het niet onze plicht de gemeentelijke centen
zo goed mogelijk te beheren? Tuurlijk wel. Vandaar dat we deze beslissing graag
toelichten, want er worden verhalen verteld die niet stroken met de waarheid zoals
hij hierboven beschreven staat.
Herman Laureys ·
OCMW-raa dslid Klaver-NVA

fl.l] Vliegtuigen spreken een taal of wat?

3 maanden geleden stonden we even allemaal 'stil' toen we hoorden dat een Brusselse rechtbank
een arrest had uitgesproken tot schrapping van een aantal vluchten over Brussel. Plots mochten de
vliegtuigen die opstegen vanaf Brussels Airport niet meer over Brussel komen, want de geluidsnormen
werden er overschreden ... HALLO?? Horen wij dat goed? Heeft men in Brussel andere oren dan bij
ons?
Zijn de inwoners daar meer dan onze inwoners? Laten we hopen van niet, want tijdens de
wereldbeker was iedereen toch 'toutes ensemble!'. Spreken vliegtuigen dan plots een taal? Kunnen
politici plots beslissen hoe vliegtuigen moeten vliegen? Hangt dit dan niet meer af van vlieg- en
wind normen?
Hoog tijd om ons te moeien in dit debat! Onze burgemeester nam hierin het voortouw en kreeg voor
het eerst in de luchthavengeschiedenis 26 burgemeesters op 1 lijn! Deze burgemeesters pleiten voor
het herstel van het Plan Schouppe, waarbij logisch preferentieel baangebruik gehanteerd werd, en
met uitwaaiering van de vluchtroutes. Enkel op die manier kan de rust in de wijde omgeving rond de
luchthaven terugkeren en wordt rechtszekerheid hersteld. Om het met simpele woorden te zeggen:
laat alles zoals was en zo moet iedereen een deel van de lasten op zich nemen!
De burgemeesters vragen dan ook dat de regeringen er alles aan doen om de leefbaarheid van de
regio te garanderen en dat de onderhandelaars van het federaal regeerakkoord werken aan een
duurzaam luchthavenbeleid, zodanig dat we op onze 2 oren kunnen slapen.
De luchthaven is een énorme cruciale werkgever en een economische
hefboom in onze buurt, en we moeten hier mee samenleven,
dat is geen probleem! Maar er zijn grenzen. Het was toch een
Brusselaar die ooit zei: "Trop is teveel en teveel is trop!".
Ook voor onze inwoners! Laat ons terugkeren hoe het
was en ieder neemt zijn deel van de koek!
Over en uit!

GEEN BRANDWONDENZALF VOOR
DIEVEN!

•
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Enkele maanden geleden was er een diefstal in de
krantenwinkel in Perk. Daarbij werden 2 verdachten
gevat, toen ze nog rookwaren aan het meegraaien
waren. Onze politiediensten vonden een derde dader
in de omgeving.
De drie verdachten, afkomstig uit het Brusselse,
werden
vervolgens
overgebracht
naar ons
politiecommissariaat, aangehouden door het parket
van
Halle-Vilvoorde
en
woensdagnamiddag
voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die liet het
drietal kort nadien weer vrij.
Onze burgemeester was dan ook niet te spreken over
de rol van de Franstalige rechtspleging bij de vrijlating
van deze Brusselse dievenbende en haalde hier dan
ook zeer scherp naar uit. Hij ergerde zich blauw aan
deze lakse houding.
Was dit te scherp? Neen, zeker niet!
Sommige partijen en mensen lieten ons geloven dat
B-H-V nu goed gesplitst was, maar niets is minder
waar! De gerechtelijke splitsing van B-H-V is een maat
voor niets geweest! Criminaliteit in de Vlaamse rand
wordt nog altijd door de grootstedelijke bril van Brussel
bekeken en beoordeeld.

WIE NAM EEN STUK VAN STEENOKKERZEEL AF?

Wat voor een Brusselse onderzoeksrechter een fait
divers is, is voor een Vlaamse randgemeente een ernstig misdrijf.
Bovendien blijkt er voor criminelen geen taal- of
gewestgrens te bestaan. Een misdrijf, gepleegd door
een Nederlandstalige in de rand, wordt berecht door
strenge Nederlandstalige rechters. Een misdrijf,
gepleegd door een Franstalige in de rand, wordt
berecht door soepele Franstalige rechters.
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Hier wordt men toch kwaad van ... Niet?
Het is hoog tijd dat men terug wat strenger gaat
optreden tegen criminelen. Ik wist perfect wat ik
mocht en niet mocht bij ons thuis, in school, ... Omdat
ik wist wat de gevolgen waren indien ik buiten de
lijnen kleurde .
Dit moet ook zo voor criminelen: als je gepakt wordt,
zal er een zware straf volgen, zodat je het geen 2de
keer meer zult durven! Blijf verdomme van andermans
eigendom! En als je je verbrandt, dan zit je maar op
de blaren. Zelfs brandwondenzalf moet je dan niet
krijgen!
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Al eens goed het stratenplan van Steenokkerzeel bekeken ? Links onderaan kom je tot een
te ·,
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merkwaardige vaststelling. Er is een hele hap uit Steenokkerzeel weggenomen, die nu
.. $
behoort tot de gemeente Zaventem.
: ~~-.
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Bekijk de overige grenzen van ons dorp. Zoals bij alle gemeenten zijn die grenzen gekarteld,
f • •
- • ' _ ' ./ •. • ... · ~-niet rechtlijnig. Alleen, in de linkerbenedenhoek zien we een rechthoekige uitsnijding met ~ -/2 _..,. · -.'-:ï,,/fl: . ~
twee heel strakke, rechte lijnen. Dat zijn duidelijk niet de oorspronkelijke, natuurlijke grenzen -;:;- . ::_/IJ .,_ · 1- .... ·::_~'.5._,.,_ .'...\ . ~
van Steenokkerzeel.
1; : -?- ·:..
Op een bepaald ogenblik zijn die grenzen dus veranderd. Wanneer is dat gebeurd?
I ·
En vooral: waarom is dat gebeurd? . Want net daar, op die uitsnijding, liggen de , · .• . 7 · ;,._;:; - ~- .if ·
1
passagiersgebouwen van de luchthaven, waarvoor een gemeente inkomsten kan krijgen. lt .: 1- · , . . -~ ,~ ~ - , ,.• ,
1
Helaas gaan die nu naar de gemeente Zaventem. Bij ons liggen enkel de start- en Çf~ ' :. ~ - .,.... •
~\ - • 1
111
landingsbanen en daarvoor krijgt de gemeente niets, wegens een internationale
overeenkomst. Heel eigenaardig ...
Indien iemand hierover enige verdere uitleg wil (kan) geven, dan kan dat via
hermanlaureys.@skynet.be
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D Het project KLAVER-NVA zint mij wel en ik wil graag meewerken de komende jaren
□ Ik wil actief deelnemen aan de vergaderingen en de werking.
□ Ik wil een wandeling doen en KLAVER-NVA-folders ronddragen.

naam en voornaam:
adres:
e-post adres:
Terugsturen naar Kurt Ryon, Korlenbergsesleenweg 100 - 1820 Steenokkerzeel of info@l<laver-nva.t

