Melsbroek - Perk - Steenokkerzeel
NIEUWJAARSRECEPTIE

Op zondag 18 januari houden wij opnieuw onze
nieuwjaarsdrink. Hier kijken we even terug naar het
verleden, maar werpen we vooral een blik op de
toekomst! Wat gaat 2015 ons brengen? Wat mag je
verwachten van onze mandatarissen?

---

Verantwoordelijkheid dragen!

Beste inwoners,
/,,

1

2015 is uit de startblokken geschoten. Ik
wens, namens de hele Klaver-NVAploeg, al onze inwoners een gezond én
voorspoedig jaar toe!!

Wij nodigen iedere inwoner uit om samen het glas te
heffen op het nieuwe jaar. Bij een hapje en wat
gerstenat kunnen we gerust bijpraten, want dit gebeurt
soms te weing.

Sommigen onder ons ervaren het begin van dit
nieuwe jaar wat negatiever : we horen bijna dagelijks
dat het er op socio-economisch vlak in ons land niet
goed uit ziet.
We moeten met z'n uiien bij_ärugen onder de vorm •
vah extra uitgaven of minder inkomsten. Dat zal pijn
doen.

Tot dan?
Kurt Ryon
Uw burgemeester
kurt.ryon@ste~nókkerzeei.be
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Op gemeentelijk vlak zijn er gelijkenissen, maar
gelukkig niet zo extreem. · Met de Steenokkerzeelse
' bestuursmeerderheid willen we elke inwoner
tevreden houden. We beseffen dat we elke euro
tweemaal moeten omdraaien. Soms moeten we
moeilijke maatregelen nemen, maar we zijn ervan
overtuigd dat deze nodig zijn om onze toekomst veilig
te stellen.
Het is onze verantwoordelijkheid om er voor te zorgen
dat we bij het einde van deze legislatuur eindigen
met een positief saldo. De volgende beleidsploeg
mag immers niet voor een voldongen feit staan. Of
het nu Klaver-NVA is of anderen, een lege
gemeentekas is voor niemand goed.
We hebben er, samen met Open-Vld, reeds twee
werkjaren opzitten in de bestuursmeerderheid.
Weldra
zullen we
met meerdere zichtbare
initiatieven naar buiten komen.
Aarzel niet om tijdig van jullie te laten horen. Ook als
het positief is! ;-)

zondag 18 januari

Alvast tot op onze receptie of ergens in het dorp!
Wim Mombaerts
Voorzitter Klaver-NVA
wim .mombaerts@steenokkerzeel.be
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2de Ontbijt voor senioren en andersvaliden.
Dankzij onze 2de Nacht van de Burge(meeste)r in oktober kunnen we nu plannen
maken om de winst te verdelen.
Net zoals verleden jaar gaat een deel naar een goed doel, maar denken we ook aan
het ontbijtbuffet voor onze senioren en mindervaliden. Tijd dus om jullie nog eens
lekker te laten verwennen.
Als Klaver-NVA-ploeg nodigen we alle 65+ en andersvaliden van ons dorp uit voor
een gezellig en heerlijk ontbijt. Vanaf 9u starten we met een glaasje sinaasappelsap en een tafel vol lekkers! Keuze genoeg, gaande van rozijnenbrood,
mini- koffiekoeken, sandwiches en pistolets met beleg tot yoghurt en fru itsla en
natuurlijk vergezeld van een kop lekkere koffie, thee of heerlijk geurende warme
chocolademelk.
Op deze manier willen we onze senioren koesteren en wees gerust wij doen de afwas.(r
Afspraak in de parochiezaal van Perk, Kampenhoutsesteenweg, nr 1 op zondag 1
maart 2015 tussen 9 en 11 uur.
Gelieve hiervoor in te schrijven zodat we genoeg kunnen voorzien. Vul de strook
(onderaan rechts) in en bezorg ze bij iemand van Klaver-NVA voor 20 februari.
Clémence Maes, Schepen van Welzijn

Wim Mombaerts
Sociaalvoelend, met de nodige groene vingers!
Als laatste Klaver-NVA-schepen in de rij is het mijn beurt om
me even voor te stellen. Mijn jeugdjaren bracht ik door in
Melsbroek, maar intussen woon ik reeds 20 jaren in die
andere landelijke deelgemeente Perk.
Na 18 jaar als gemeenteraadslid op de oppositiebanken,
kregen we met Klaver-NVA in oktober 2012 een mandaat
van de inwoners door de verdubbeling vOn rièt · aóntal ·
verkozenen. Hierdoor kwamen we in de meerderheid
terecht en mochten we deze mooie gemeente besturen.
Een uitdaging!
Eén van mijn bevoegdheden is Openbare Werken. Het
blijft de opdracht om, ondanks de beperktere financiële
middelen, toch de noodzakelijke wegeniswerken uit te
voeren.
Dit is een proces dat langzaamaan, in
verschillende fasen verbetering zichtbaar maakt.
Het eerstvolgende grote project is de heraanleg van een
deel van de Breemstraat in Perk. Dit gaat samen met de
aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Ook de
verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker is prioritair.
Iedere inwoner ervaart dagelijks dat elke deelgemeente
last heeft van mobiliteitsperikelen : vervelende ochtendfiles, bediscussieerbare voorrangsregels, overdreven
snelheden of het al dan niet invoeren van éénrichtingsverkeer zijn enkele van de thema's die onder mijn
bevoegdheid van Mobiliteit vallen.
Samen met de
burgemeester, de politie en de bevoegde ambtenaren
trachten we voor zulke pijnpunten oplossingen of
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Ruimtelijke Ordening blijft een niet altij,
populaire bevoegdheid.
Op basis va
duidelijke normen worden in onze gemeent,
verkavelingsof
stedenbouwkundig,
vergunningen afgeleverd voor nieuwbouw e
grotere projecten.
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We proberen onze drie deelgemeente
landelijk en vlot toegankelijk te houden, mac
de aangeduide woongebieden (op basis va1
de gewestplannen van 1977) blijven nu eer
maal lokaties waar gebouwd kan worder
We proberen hierbij groene accenten t,
leggen en leggen strenge parkeerfaciliteite
op.
Woonbeleid, mijn laatste bevoegdheid, houc
o.a. in dat we kwalitatief wonen nastreve
met oog voor isolatienormen e.d. Verkrottin!
en langdurige leegstand proberen we t,
vermijden om Steenokkerzeel zo aantrekkelij
mogelijk te maken én te houden.

Laat niet na me te contacteren indien je ovE
deze thema's vragen hebt :
wim.mombaerts@steenokkerzeel.be
0497/07.72.75.
Tot weldra!
Wim Mombaerts.

Het dossier Melsbroek
Zoals de meesten weten speelt FC Melsbroek al een aantal jaren zijn wedstrijden met zicht op de
luchthaven. De gronden waar de infrastructuur zich bevindt, zijn dan ook eigendom van Brussels
Airport Company {BAC). In de concessie tussen de club en BAC staat duidelijk vermeld dat deze
laatste verantwoordelijk is voor de verhuis van de terreinen, kantine, kleedkamers en toebehoren in
geval BAC deze gronden voor andere doeleinden wil gebruiken.
In juni van dit jaar werd de concessie door BAC opgezegd, wat wil zeggen dat FC Melsbroek moet
verhuizen. In theorie binnen de 12 maanden. Maar vermits BAC een goed nabuurschap nastreeft
met onze gemeente, begrijpen zij ook dat het zo'n vaart niet kan en zal lopen. De verhuis naar de
overkant van de Haachtsesteenweg (tussen de fly-over brug en garage Tanghe) is een dossier dat
door de 3 partijen samen (FC Melsbroek, BAC, de gemeente) in een constructieve sfeer wordt
behandeld met respect voor elkaars mening en wensen.
Het project heeft spijtig genoeg een aantal jaren stilgelegen door de vervuiling en een daaruit
volgende sanering van bepaalde gronden die nodig zijn voor de aanleg van de nieuwe velden.
Door overleg met OVAM is dit euvel nu van de baan. De gemeente is dan ook begonnen met de
aankoop en onteigening van deze gronden. Daarnaast zal het gemeentebestuur ook instaan voor
de aanleg van een parking en het groen dat op de nieuwe site zal worden voorzien. Tegelijkertijd
lopen er gesprekken tussen FC Melsbroek en BAC over de inhoud van de nodige infrastructuur en is
een architect alvast bezig met het uittekenen van plannen.

Door het opzeggen van de concessie is er ongerustheid geslopen in de rangen van FC Melsbroek,
wat begrijpelijk is. Begin december kregen we goed nieuws van BAC met de mededeling dat FC
Melsbroek de huidige terreinen zeker nog tot de zomer van 2016 mag gebruiken. Dat wil zeggen dat
de verhuisdatum met een jaar uitgesteld wordt, wat in principe tijd genoeg moet zijn om de nieuwe
infrastructuur tijdig klaar te krijgen ..
Alhoewel de concessie afgesloten is tussen FC Melsbroek en BAC,
heeft ook de gemeente zich geëngageerd om d it project tot een
goed einde te brengen, zodat alle spelers van de club zich binnenkort sportief kunnen uitleven in een nieuwe infrastructuur.
En voorlopig loopt alles nog volgens planning.
Geert Laureys, Schepen van Sport

INSCH RIJVINGSSTROOI< ONTBIJ

Naam: ........................................................................................................................................................... .
Adres: ............... ............................................................................................................................................. .

·····························································································································································
Telefoon: ......................................................................... .
Eventueel E-mail: ......................................................................................................................................... .
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Te bezorgen voor 20 februari aan iemand van onze verkozenen of aan volgende personen:

1

* Herman Laureys Koekoeksweide 6, 1820 Perk

1

* Peggy Lepage Perksesteenweg 28, 1820 Melsbroek
* Clémence Maes Bruyneelstraat 7, 1820 Steenokkerzeel

of via mail: clemence.maes@steenokkerzeel.be

Geef dieven geen kans!
In ons vorig nummer had Jelle Mombaerts
(gemeenteraadslid en toekomstig schepen) zijn vrije
mening gegeven over dieven. Mensen die stelen
moeten hard aangepakt worden was de conclusie!
Onze 3 dorpen hebben de laatste maanden met veel
inbraken te maken. Na het bekijken van de cijfers is
het duidelijk dat Melsbroek het meest getroffen wordt.
We willen hier samen iets aan doen, want berusting en
gelatenheid of het idee dat er toch niets aan te doen
valt, is fout! Onze politie van Kastze zet hier dan ook
zwaar op in!

■
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Daarom namen enkele inwoners, samen met de
burgemeester het initiatief om een Buurt Informatie
Netwerk (BIN) op te starten, onder het waakzaam oog
van de politiezone KASTZE. Een BIN heeft tot doel om
inbraken in woningen en andere vormen van
criminaliteit te voorkomen en dit binnen een
vastomlijnd wettelijk kader.
Op 1 januari 2015 starten we officieel met ons eerste
BIN. Meer dan 65 inwoners van Melsbroek schreven
zich in! Maar dit aantal kan nog hoger, want iedere
inwoner van Melsbroek kan zich hiervoor aanmelden
via tania.vancotthem@steenokkerzeel.be of bij
iemand van de plaatselijke coördinatoren. Hoe m0er
ogen, hoe meer sociale controle!

ZIE JE IETS VERDACHT?
MELD HET ONMIDDELLIJK AAN DE POLITIE (101)
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is:
*
een samenwerkingsverband tussen burgers en de
lokale politie binnen een bepaalde buurt. De
deelnemers aan het project zijn de mensen zelf
(meewerken), een coördinator (een burger!) en
de lokale politie.
Hei doel is om:

*
*
*
*

het algemene veiligheidsgevoel te verhogen;
de sociale controle te bevorderen;
de preventiegedachte te verspreiden;
woninginbraken te voorkomen;

Binnen een buurtinformatienetwerk is er een permanente
informatie-uitwisseling:
*
tussen de lokale politie en de burgers;
*
door het verspreiden van preventietips;
*
met de nadruk op het verspreiden van nuttige
informatie: Bin-leden krijgen via sms een bericht
over heterdaad situaties en worden via mail op de
hoogte gehouden van recente criminele feiten in
hun buurt;
Op deze manier hopen wij zo snel mogelijk verandering
te brengen in deze situatie. Eenmaal wanneer het BIN
goed functioneert, zullen we daarvan gauw de nodige
resultaten zien!
Kurt Ryon, Burgemeester en Schepen van Veiligheid

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:

KLAt,WR
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e-post adres:
Terugsturen naar Kurt Ryon, Kortenbergsesteenweg 100 - 1820 Steenokkerzeel of info@klaver-nva.be

