Melsbroek - Perk - Steenokkerzeel
3de Nacht van de Burger!
Op 3 oktober willen we het dorp nog eens laten bruisen
met de 'Nacht van de Burger'. Na de succes- en
sfeervolle avonden van vorige jaren, geven we er terug
een lap op!
We starten met een Schlagerbal waar de schlagerster
Danny Apolloni het beste van zichzelf zal geven. Drie uur
uit de bol gaan en uw beste danspasjes bovenhalen!
Aansluitend draai ikzelf het beste van de voorbije
decennia op het 25-plussersbal.
Op gemeentelijk vlak zien jullie de eerste resultaten
van de geplande projecten van de bestuursmeerderheid zichtbaar worden.
Zo zijn de langverwachte rioleringswerken in
Perk-Centrum gestart . Tegelijk worden fiets- en
voetpaden aangelegd in de Breemstraat en komen
er vrijliggende fietspaden op de Kampenhoutsesteenweg.
In Melsbroek wordt aangevangen met de realisatie
van de nieuwe voetbalvelden/kantine en in Perk
werken we aan de toekomst van de lagere school.
In Steenokkerzeel vindt weldra de laatste
belanghebbendenvergadering van het
trage
wegen-project plaats en is de Sterrenweide in
aanleg.
Kortom, het zal binnenkort alweer wat aangenamer
vertoeven zijn in Melsbroek, Perk en Steenokkerzeel.
En als ik dan lees dat de gemiddelde leeftijd ook bij
ons met meer dan een half jaar stijgt, dan kan ik
enkel concluderen dat de toekomst ons toelacht !
Alvast tot zeer binnenkort!
Namens de KLAVER-NVA-ploeg,
Wim Mombaerts
Voorzitter Klaver-NVA
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facebook
www.facebook.com/Klavernva

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 verwelkomen!
Kurt Ryon,
Uw burgemeester

en~t~e~enen

lc:terc:::g 3oktc;:~ Jr
ycck.~
~@ITT)@f

~~~(O(t]g

__.s.4~'.'.3ee

. SCHLAGERBAt ~f•~
meflwe y!Peden

-,a,i

Danny polloni
flfillk'.©!rn :zl ~\!f.rn

De school van Perk heeft een toekomst!
16 jaar ... zoveel tijd heeft men nodig gehad om een toekomst te creëren voor
de Sint-Cajetanusschool van Perk.
KLAVER-NVA ging, zoals beloofd, problemen aanpakken en oplossen! Samen
met de meerderheid, de inrichtingende macht van de school (KOPS), het
oudercomité en de leerkrachten hebben we 2 jaar aan dit dossier gewerkt om
tot een oplossing te komen.
En een oplossing is er! Beknopt komt het op het volgende neer: Het KOPS gaat
het klooster renoveren en de gemeente gaat 8 klaslokalen bijbouwen in de
tuin. Achteraan komt er niet alleen extra groen bij maar ook de in- en uitgang
zal naar hier verhuizen voor extra veiligheid.
Het kantschooltje wordt eveneens gerestaureerd, zodat ook dit weer gebruikt
kan worden.
Dit alles zal in verschillende fases gebeuren, zodat de leerlingen tijdens de
werken in hun klassen kunnen blijven en er geen onnodige kosten gemaakt
moeten worden voor het huren van containers. Noch de eerste, noch de
laatste steen is gelegd, maar een prangend dossier heeft wél een oplossing
gekregen.
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De komende weken, maanden en jaren zal dit dossier nog veel tijd vragen,
maar het is de moeite waard om te investeren in het onderwijs. Want onze
kinderen zijn de toekomst! Laat ons dus ook samen aan deze toekomst
werken! Nu dit dossier een oplossing kent, kunnen we werk maken van de
lokalen voor Chiro Perk en de speelpleinwerking.

gemeenteraadslid voorzitter in de kijkei

Marleen RAL
Zeer sociaal voelend met een groen hart en Vlaamse reflex!

September is de maand waarop veel dingen opnieuw
starten. Na deze heerlijke zomer zijn wij er politiek ook weer
klaar voor: er is 2 maanden geen gemeenteraad geweest
en dus moet er nu één en ander ingehaald worden. Daar
begint mijn taak als voorzitter van die gemeenteraad
eigenlijk mee. Wat de schepenen voorbereid hebben en
wat goedgekeurd moet worden komt op de dagorde,
maar ook mededelingen en kennisgevingen die verband
houden met het gemeentelijk belang. Ik sluit de agenda af
en nodig de raadsleden en schepenen uit om erover te
vergaderen.

is deze taak aan mij toegewezen. Ik moetl
toegeven dat ik eerst helemaal niet zeker wasl
of ik dat wel zou kunnen en ik herinner mij nogl
levendig hoe ik die allereerste raao
bloednerveus plaats nam aan het hoofd van
de grote tafel in de raadzaal. Mettertijd heb ik
mijn eigen stijl gevonden en nu zit ik met vee 1
plezier elke maand de gemeenteraad voor!
Kom gerust eens luisteren op donderdagavond: je leert er vast iets bij over het bestuur
van onze gemeente ...

Die vergadering wordt door mij voorgezeten. Op dat
moment ben ik het die de gesprekken in goede banen
tracht te leiden of verhitte discussies afsluit. Ik moet erover
waken dat beslissingen juist genomen worden en de
stemming van de agendapunten voorstellen wanneer
voor iedereen alles duidelijk is. Het betekent ook dat ik op
de hoogte moet zijn van de onderwerpen die aan bod
komen - zonder ze in detail te kennen - en dat ik het
gemeentedecreet (reglement) kan toepassen waar
nodig. Het ordelijke verloop van de zitting ligt in mijn
handen. In de vorige besturen was de burgemeester zelf
ook voorzitter van de gemeenteraad, maar in onze ploeg

Naast mijn engagement in de gemeentepolitiek zijn er nog heel wat zaken die mij
bezighouden. Ik ben leerkracht aardrijkskunde op een middelbare school en die interesse voor de wereld en de natuur vind je ook
terug in mijn hobby's. Ik wandel en fiets graag.
Ik hou mij bezig in onze tuin en ik kweek orchideeën. Ik volg een cursus natuurgids bij
Natuurpunt en daardoor ontdek ik alle mooie
plekjes in de omgeving waar je anders
gewoon voorbij loopt. Ik kook graag en experimenteer veel met vreemde ingrediënten.
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Om het allemaal goed bij te kunne,
houden, lees ik ook veel. Samen met mijr
echtgenoot, kinderen, familie en vrien
den probeer ik vooral van het leven tE
genieten!
Marleen Ral, voorzitter gemeenteraa<
Steenokkerzeel
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Het gaat goed met de jeugd!
Er; Bruist iets l::>ij c:le jongeren

Ongeveer 500 jongeren uit onze 3 dorpen zijn deze zomervakantie op kamp gegaan onder
begeleiding van een 80-tal leiders en leidsters. Kookmoekes en -vakes zorgden dat de kinderen de
nodige calorieën binnen kregen. Vele monitoren hebben er 7 weken voor gezorgd dat onze
kinderen een prachtige speelpleinwerking en sportkampen kregen. Het gaat dus goed met de
jeugd! · Dank voor julie inzet! Onze leiding en monitoren hebben de kennis in huis wat betreft
jongerenwerking. Laten we die dan gebruiken en delen!
En dat doen we ook. In juni zijn wij met verschillende jongeren uit onze gemeenten naar Bulgarije
vertrokken. Een ex-communistisch land met weinig tot geen jeugdwerking. Samen met de ngo SOF
hebben we contacten met de stad Kazanlack. Wij zijn al bij hen geweest en zij hebben
Steenokkerzeel al een bezoek gebracht om ideeën op te doen, te brainstormen, kennis door te
geven ...
Samen hebben we een plan opgesteld en overgemaakt aan de
Europese Gemeenschap. Via deze weg hopen we om
ondersteuning en subsidies te krijgen zodat onze leiding en
monitoren daar hun kennis kunnen delen met de Bulgaarse
jeugd.
Onze samenwerking heeft zelfs al resultaten geboekt. Sinds kort
heeft de stad Kazanlack een gebouw ter beschikking gesteld
waar jongeren een jeugdhuis kunnen uitbouwen. Dit is een
eerste stap in de goede richting. Maar er is nog werk aan de •
winkel. Jelle Mombaerts, die vanaf januari 2016 o.a. schepen
van jeugd gaat worden, zal dit dossier zeker ter harte nemen!

Wij zijn een luchthavengemeente!
Meer dan 60% van de luchthaven ligt op Steenokkerzeels grondgebied. We kunnen dus stellen dat
wij de grootste luchthavengemeente van Vlaanderen zijn.
De laatste maanden zijn er mensen/aktiegroepen die de verhuis van deze luchthaven bepleiten. Dit
is zowat het meest surrealistische en onzinnige dat wij gehoord hebben de laatste jaren.
Als gemeente pleiten wij ervoor om een zo evenwichtig mogelijke oplossing voor het stijgen en
landen van de vliegtuigen. Dit komt neer op 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.
De luchthaven is een énorme en belangrijke werkgever en een economische hefboom in onze buurt,
en we moeten hier mee samenleven. De luchthavenactiviteit mag gestimuleerd worden, maar
alleen samen met de bescherming van het milieu en omgeving! En dat is perfect mogelijk.
Men mag de luchthaven niet eenzijdig benaderen! Economie en ecologie kunnen hier hand in hand
gaan. We kunnen alleen maar pleiten dat de betrokken minister en de federale regering dit dossier
grondig bestuderen en zo tot een besluit komen waar voor inwoners en werknemers een evenwichtig
samenleven mogelijk is.
Wij houden dit dossier nauwlettend in het oog! En waar nodig zullen we het bijsturen! Maar verhuizen,
neen! Dat niet! (maar ook de verlenging van de baan 25L niet!)

Elk kind en iedere jongere recht heeft op ontspanning?
Willen je kinderen ook graa g sporten, deelnemen aan vakantieactiviteiten of lid worden van een
jeugdbeweging, voetbalploeg of een a ndere verenig ing, maar heb je d it tot nu toe uitgesteld omdat
het financieel moeilijk is? Is de financiering van een schoolreis een te zware kost? Onder de naam
'PASSIEPAS' geeft de gemeente Steenokkerzeel premies aan jongeren die deelnemen aan sociale,
culturele en sportieve activiteiten.
Je kan een tussenkomst vragen van 80% van het inschrijvingsgeld, lidgeld, kostprijs, benodigdheden,
uitrusting en toegangstickets. Voor het volledig regelement kan je best eens kijken op de webstek van
de gemeente of ga je langs bij de jeugddienst of het Sociaal Huis!

Er ee n premie bestaat om je huis te beveiligen tegen inbraak?
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POLITIEZONE
KASTZE

Naast een sterker gevoel van veiligheid biedt een investering in inbraakpreventie mogelijk ook enkele
fina nciële voordelen. De politiezone KASTZE (waar Steenokkerzeel bijhoort) geeft een premie bij het
beveiligen van je privéwoning tegen inbraak. Dankzij deze premie kan je bij het beveiligen van je
privéwoning een deel van de gemaakte kosten terugvorderen. De premie bedraagt 25% van de
uitgaven met een maximumbedrag variërend van € 250 fot€ 350, naargelang je persoonlijke situatie.
Het aanvraagformulier of meer info kan je verkrijgen bij het politiekantoor of gemeentehuis.
Na het indienen van je aanvraag zal een diefstalpreventieadviseur van de politie spoedig langskomen
om gericht advies te geven over inbraakpreventie in jouw woning. Dit advies is volledig gratis en
vrijblijvend (let wel, de premie geldt niet voor het plaatsen van alarminstallaties)

Er premies bestaan om je huis energiezuinig te maken?
Gemeente Steenokkerzeel heeft het burgemeestersconvenant ondertekend. Hiermee
engageert het zich om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op ons
grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te drin gen. Het is cruciaal om vanaf de
start van uw (ver-)bouwproces genoeg aandacht te besteden aan energiezuinigheid.
Achteraf bijsturen is veel m oeilijker. Energ iezuinig bouwen heeft voordelen voor het
milieu en voor u: *een lagere energ iefactuur *meer wooncomfort *uw woning is meer
waard op de verkoop- of verhuurmarkt * het milieu heeft er alle baat bij
Energiezuinig bouwen en verbouwen wordt nu nog financieel ondersteund door de
Vlaamse Overheid. Alle info hierover vind je op www.energiesparen.be.
Of kom langs op het gemeentehuis. Op het woonloket kan men de nodige info krijgen
en verschillende folders geven.

STEENOKKERZEEL* r.tl

Op 3 augustus jl. ging Kamiel Ryon plots van ons heen.
Kamiel was vroeger de trekkende krac ht achter de lokale
Volksunie-afdeling in ons dorp en w erkte daarna mee
aan de KLAVER-NVA-groep.
Vele vergaderingen was hij aanw ezig, elke gemeenteraad
kwam hij luisteren. Hij w ou zijn dorp groen, mooi, rustig en
Vlaams houden... Dank voor je inzet Kamiel!
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D Het project KLAVER-NVA zint mij wel en ik w il graag meewerken de komende jare n
□ Ik wil actief deelnemen aan de vergaderingen en de werking .
□ Ik w il een wandeling doen en KLAVER-NVA-folders ronddragen in mijn buurt.

naam en voornaa m:
adres:
e-post a dres:
Terugsturen naar Kurt Ryon, Kortenbergsesteenweg 100 - 1820 Steenokkerzeel of info@klaver-nva.be
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