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l<LAVER-NVA steunt de jeugdwerking!
Ook dit jaar hield KLAVER-NV A zijn jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie. Een moment om mensen te
verenigen en een blik te werpen op de toekomst. Een
overvolle zaal zorgde voor een leuke sfeer. Tijdens de
toespraak van de burgemeester konden die inwoners
vernemen wat KLAVER-NV A nog van plan is met onze
dorpen .
Een fijn moment was de overhandiging van de
cheque (van een deel van de winst van de Nacht van
de Burger) aan een goed doel. Dit jaar was de
· geldsom voor Chiro Perk. Deze ploeg is de laatste
jaren énorm gegroeid in ledenaantal en bruist van
initiatieven. Met hun toekomstige nieuwbouw kunnen
zij een ruggensteun gebruiken. Jelle Mombaerts,
schepen van jeugd en Kurt Ryon, burgemeester,
waren dan ook in hun nopjes dat ze de cheque
konden overhandigen aan de Chiromeisjes Pechies
uit Perk. Met de 500 euro gaan ze investeren in een
kooi om hun gasflessen veilig te bewaren.

Werner 'Smile' Vanderborght
Vlaams, groen en sociaal!
Beste dorpsgenoten,
Ik ben Werner Vanderborght en ik woon in Huinhoven, een
gehucht van Perk.
Samen met mijn vriendin Pascale en 2 stiefzonen Robbe en
Wannes vorm ik een hecht gezin.
Naast mijn OCMW-ambt, werk ik als elektricien "meet en
regeltechniek" voor Tessenderlo Chemie te Vilvoorde.
Maar de meesten kennen mij als "de Smile", een geschenk
van mijn prachtig scoutsverleden te Perk.
16 jaar geleden stond ik mee aan de wieg van KLAVER
(KLAAR VOOR VERNIEUWING).
Een Vlaamse & groene partij, helemaal mijn ding . Ik sta
achter het idee van KLAVER en blijf zo op de hoogte van
het reilen en zeilen in ons dorp.
Sinds 2016 ben ik OCMW-raadslid en draag hier graag mijn
steentje bij.
Ik vind dat alle dorpsgenoten recht hebben op een
menswaardig bestaan ALS ze onze rechten en plichten
naleven.

Verder speel ik al sinds mijn jeugd voetbal bij
KFC Perk, maar geniet nu vooral van "den
derden time". Tevens kweek ik zelfgemaakte
Vlaamse rock met de Bougies. Hiermee
treden we regelmatig op zowel in ons eigen
dorp als in de nabije omgeving.
Met de buren in Huinhoven organiseren we
elk jaar "Huinhovenkermis" , een groot
straatfeest voor jong en oud. Dit feest vindt
plaats elke 2de zaterdag van september, dit
jaar 1O september 201 6.
Zoals je ziet, ik zit niet stil maar vergeet vooral
niet... Lachen is gezond! Groeten en tot in
't dorp! Smile
Werner Vanderborght
smileperk@hotmail.com
0486/83 36 17

l<LAVER-NVA vindt het T.OP-plan een Flop-plan!
Het gebeurt dat ministers het licht zien en een visietekst schrijven. Minister Schauvlieghe spant de
laatste tijd de kroon. Eind 2015 kwam zij met een geluidsaktieplan omtrent de luchthaven.
In dit plan stelde zij een bouwverbod in op bepaalde plaatsen in ons dorp. Bestaande bouwgronden
werden met 1 pennetrek geschrapt. Er kwamen ook zware isolatienormen voor onze gemeente. Beide
voorstellen voorzagen geen enkele financiële compensatie voor de eigenaars. Het leek wel of de
minister een 2de Doel van ons dorp wou maken. Met het gemeentebestuur hebben we dan ook een
bezwaar ingediend tegen dit geluidsplan .
Maar ons bezwaar was nog niet aangekomen of er lag al een ander plan op de tafel, dit keer met de
naam Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Noordrand. Na dit plan gelezen te hebben, werd
- het voor KLAVER-NV A duidelijk dat dit T.OP-plan een FLOP-plan is!
De plannen komen neer op het verder uitsmeren van Brussel over grote stukken van Vlaams-Brabant
en op een grootschalige verstedelijkingsoperatie op percelen die vandaag nog in groengebied of
landbouwzone liggen. Deze intensieve "verBrusselingsplannen" kunnen totaal niet voor KLAVER-NVA!
Wij hoeven geen stad in ons dorp!!
'Adieu' dus landelijk en Vlaams karakter van ons dorp?. 'Adieu' Vlaamse Rand? Volgens het T.OP-plan
is in 2050 de gehele Vlaamse Rand een deel van de stad. Met veel 'valse praat' over open ruimte en
leefkwaliteit wil men in werkelijkheid alle remmen losgooien en de pletwals laten aanrukken voor een
nieuwe fase in de uitbreidingsdrang van Brussel.
Dit project is niet alleen absurd, het is ook anti-Vlaams. Alles moet in functie staan van de mateloze
. honger van Brussel naar uitbreiding van mpcht, invloed, rijkdom en grondgebied.
Wij kunnen je verzekeren dat dit niet zal gebeuren zolang KLAVER-NVA in de meerderheid zit. Met de
meerderheid hebben wij ook op dit aktieplan van de minister een bezwaar ingediend .
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We hebben de minister ook uitgenodigd voor een gesprek omtrent haar beide plannen. De
burgemeester heeft zelf voorgesteld dat de minister hier enkele dagen komt logeren, zodanig dat ze
kennis kan maken met ons dorp en weet waarom het zo belangrijk is om onze gemeente , landelijk en
Vlaams te houden!

Aandacht voor de senioren in ons dorp!- - - ~ - - - - - 1
Zoals je eerder kon lezen, schonken we een deel van de winst
van de 'Nacht van de Burger' aan de Chiro. Het andere deel
ging naar een ontbijt voor senioren!
Reeds voor de 3de keer gingen 186 senioren in op ons aanbod
om hun op een zondagochtend te laten verwennen door ons
team. Van vers fruitsap, tot kraakvers rozijnenbrood, van spek
met eieren tot peperkoek!
De senioren genoten van deze ochtend en vroegen om dit
initiatief te herhalen. Als iedereen blijft komen naar de 'Nacht
van de Burger: zullen wij dit volgend jaar terug organiseren!
Doen dus!

Ben jij ook een viespeuk?
Waarom denken zoveel mensen dat het geen kwaad kan om een papiertje, een peuk of
een kauwgom zomaar op straat of in de kant te gooien? Je ziet het niet eens liggen ...
tussen andere rommel! Het is maar zo'n klein peukje en waar moet ik er anders mee
naartoe? Kauwgom vergaat (niet?), dus dat mag ...

■

En nog zo'n 100 andere uitvluchten om toch maar niet naar dat vuilbakje te moeten
gaan. Al dat klein afval dat we vaak nonchalant of zonder dat we er bij stil staan op
straat gooien of achterlaten in een park of berm: we zijn allemaal soms wel eens zo'n
kleine vervuiler.
Maar wat als het kleine beetje van iedereen ineens een grote hoop wordt? Stel je eens
voor dat alle papiertjes en peuken blijven liggen: dag na dag, maanden aan een stuk,
een heel jaar lang? Wat als de kauwgom toch niet vergaat?
Dan zitten we met een afvalprobleem! Op het eerste zicht geen groot probleem, maar
omdat het je buurt of straat er slordig doet uitzien, ergeren heel wat mensen zich toch
aan dit zwerfvuil.
Door sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flesjes, tickets, papieren
zakjes, kranten, tijdschriften in de vuilnisbak te gooien, houdt u niet alleen uw eigen
buurt proper, maar ook die van uw medemens. En dat maakt het plezanter voor
iedereen. Doen!
KLAVER-NVA heeft op 2 april de bermen langs de Haachtsesteenweg opgekuist. De geparkeerde
vrachtwagens hadden er een waar stort van gemaakt. Op 10 april hebben onze mandatarissen en
sympathisanten meegeholpen met de lenteschoonmaak van de jeugdbewegingen. Als we
regelmatig voor eigen deur zouden vegen, waren onze dorpen al heel wat mooier!

Al doer.ade leert men!
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Praattafels voor anderstaligen in ons dorp!
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Met KLAVER-NVA vinden wij het belangrijk om onze gemeente "dorps" te houden. Je
voelt
de hete adem van Brussel in de nek. Steeds meer inwoners van vreemde origine
praattafel
Steenokkerzeel
komen in ons dorp wonen. Op zich niet echt een probleem, al is er wel een taal-probleem. En een eerste stap naar integratie en je thuisvoelen in ons dorp is de kennis en
het gebruik van de Nederlandse taal. Hoe kan je anders communiceren met je buren,
met de leerkrachten van je kinderen of je engageren in het verenigingsleven.
Op de Nederlandse taallessen kregen we van anderstaligen te horen dat zij te weinig het Nederlands kunnen spreken en oefenen. Daarom is de gemeente met een nieuw initiatief begonnen: de praattafels.
Samen met vrijwilligers houdt men regelmatig praatavonden in de bibliotheek. Op de praattafels praten Nederlandstaligen en andertaligen over bepaalde thema's en over 'koetjes en kalfjes: Dit om hen zoveel mogelijk het
gebruik van het Nederlands te laten gewoon worden, zodanig dat ze dit zonder schroom durven gebruiken in ons
dorp.
Op volgende data zijn er praattafels in onze bib: 28/4 - 12/05 - 26/05 - 9/07 - 23/07 - 15/09 - 29/09 - 13/1 O- 27 /1 O
Meer info kan je krijgen in de bibliotheek of via 02 252 59 08 - bibliotheek@steenokkerzeel.be
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Het project KLAVER-NV A 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-NV A-folders ronddragen.

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

