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Melsbroek - Perk - Steenokkerzeel
16de Klppen-ribbenfestijn

Wooraje Y.an cle ~oorzittet
WIJ zijn het dorp!
Beste inwoners,
Wanneer ik een oude foto of schilderij
bekijk van onze dorpen Melsbroek,
Perk of Steenokkerzeel, dan zie ik daar
veel minder huizen, meer open ruimtes en amper
auto's op staan.
Deze (sfeer)beelden komen nooit meer terug omdat
onze dorpen met de jaren geëvolueerd en gegroeid
zijn: meer verkavelingen, hogere woningen en dus
ook veel meer inwoners én verkeer.
Dit alles terug hertekenen kan niet meer. Sedert de
invoering van de gewestplannen ( 1977) kan immers
niet zomaar overal alles gebouwd worden. KMOzones, woonuitbreidingsgebieden,. .. zijn specifiek
aangeduid binnen het gewestplan.
Onze uitdaging is om een goede ruimtelijke ordening
te creëren waar geen plaats Is voor 'kankers', waar
leegstand vermeden wordt.
Elke vraag moet door het gemeentebestuur, op basis
van gehanteerde normen en wetten, kritisch bekeken worden met het oog op een optimale Invulling
van de beschikbare en kostbare ruimte. Met andere
woorden: meer wonen op minder oppervlakte. Het
plan is om de dorpskernen te versterken en alzo de
open ruimtes te behouden.
Als prioriteit zal de aandacht voor ons blijven gaan
naar de leefbaarheid van het dorp. Het moet een
leefgemeenschap blijven waar het aangenaam blijft
om te wonen en te genieten.
Dit in combinatie met goede buren en een sterk én
aangenaam verenigingsleven, zo zal ons dorp weerstaan aan de verstedelijking !

Op zondag 23 april zullen we voor de 16de keer ons
kippen/ribbenfestljn organiseren.
Kip en rib rechtstreeks van het vuur, verse frieten, een
groenten- en sausbuffet en de top-bediening zijn de
ingrediënten voor deze internationale dag zonder
afwas.
Ikzelf, onze verkozenen en het hele KLAVER-NVA-team
hopen jullie op deze dag te mogen verwelkomen.
Vanaf 11u.30 draait ons spit op volle toeren in GC. De
Corren.
Tot dan?
Kurt Ryon
Uw burgemeester
kurt.ryon@steenokkerzeel.be
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Van Frachenlaan :

Wim Mombaerts
Voorzitter KLAVER-NVA
w im .mombaerts@steenokkerzeel.be

KLAVER-NVA bruist!
Scouts Sint lutgarc:Us !<rijgt een financiële ruggesteunl
Steenokkerze el Bruist, en ook bij KLAVER-NVA zitten
we niet stil.
Zo luidden we eind januari het nieuwe jaar feestelijk in
op onze nieuwjaarsreceptie in zaal Teniers in Perk. Een
hoop volk, van alle leeftijden, een smakelijk hapje en
een lekker tapje bij een leuke babbel, een sterke
speech van onze burgemeester, een fotoreportage,
... Alle ingrediënten waren aanwezig en zodoende
werd ook deze editie een succes!

Naar jaarlijkse traditie gaven we een deel van de
opbrengst van de Nacht van de Burger aan een
jeugdvereniging. Dit jaar mochten de scouts van
Steenokkerzeel een cheque ter waarde van € 500 in
ontvangst nemen.
Ook het ontbijt voor Senioren en Andersvaliden op
zondag 26 februari 2017 was opnieuw een schot in de
roos. De 200 eters die aanschoven aan tafel werden
verwend met een fruitsap
en een uitgebreid
ontbijtbuffet met lekkere koffie of thee en een
chocolaatje. Het maakt ons gelukkig om vele blije
gezichten met een volle maag tevreden huiswaarts te
zien keren. Hopelijk zien we jullie volgend jaar allemaal
terug!

Yvette Van Daele
Sociaal, met het nodige gele tintje!
Beste dorpsgenoten,
Mijn naam is Yvette Van Daele en ik woon in
Steenokkerzeel, samen met mijn echtgenoot Marc. We
hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen. Sinds 2012 ben
ik lid van Klaver-NVA en sinds 2016 ben ik voorzitter van
N-VA Steenokkerzeel. Zo draag ik mijn politieke steentje bij.
Ik ben lid van de Welzijnsraad en Bibliotheekraad en
daarnaast werk ik al 40 jaar als verzorgende. De senioren,
hulpbehoevenden en mindervaliden liggen me dus nauw
aan het hart. Zo zet ik mij graag in voor het sociaal
gebeuren in ons dorp, zoals bij het seniorenontbijt dat
plaats vond op 26 februari laatst leden.
leder van ons heeft het recht op een menswaardig
bestaan: dat vind ik zeer belangrijk in onze samenleving.
Wensen jullie een goed gesprek of hebben jullie vragen,
aarzel dan zeker niet om mij te contacteren. Of spreek mij
aan als we elkaar zien op de markt, in het dorp of op een
sociaal gebeuren.
Groeten en tot gauw !
Yvette Van Daele
yvette.vandaele@n-va.be

Mobiliteit,
-------

een héét hangijzer!

Onze drie deelgemeentes worden allemaal geconfronteerd met het toenemende probleem van de
mobiliteit: we stellen vast dat de {lokale) wegen toeslibben tijdens de spitsuren. Toegestane snelheden
worden niet gerespecteerd wat soms tot beangstigende situaties leidt. Hierdoor komt de veiligheid van
de zachte weggebruiker in het gedrang. We moeten dus oplossingen zoeken.
Melsbroek
In de herfst van 2016 hebben we alle inwoners bevraagd over de mobiliteitsproblemen in hun
dorpskern. Alle suggesties werden besproken op een participatie-avond. In de maand mei 2017
worden de resultaten én de genomen besluiten hiervan bekend gemaakt.
Steenokkerzeel
Hetzelfde proces zal weldra starten in Steenokkerzeel waar ook veel mobiliteitsconflicten gemeld
worden. Via inspraak van de omwonenden en de bijdrage van politie, bestuur, ambtenaren en een
professionele externe expert zal ook hier een oplossing gezocht worden.
Perk
In Perk zijn nu al de gesprekken gestart voor de
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onm1ddell11ke omgeving van de twee scholen.
Van zodra de nieuwbouw van de St
Cajetanusschool af is, zal de toegang langs de
achterkant zijn (via Kerkdreef).
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Maar eerst en vooral moeten we zien wat we
zélf kunnen doen aan de mobiliteitsproblemen. Durf jij alvast te beginnen?
Wim Mombaerts
wim. mombaerts@steenokkerzeel.be
Schepen voor Mobiliteit.
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Méér groen fegen de verbrusseling!
Zoals je in het voorwoordje van onze voorzitter Wim kon
lezen zijn onze dorpsgezichten zwaar veranderd. Ons
landelijk dorp komt zwaar onder druk te staan van de
verstedelijking, de verbrusseling. KLAVER-NVA wil daarom
zoveel mogelijk groen behouden in onze 3 dorpen.
Dit kan op verschillende manieren. door meer groen te
voorzien in de dorpen, het aanplanten van bossen, het
behouden van akkers.
Voor KLAVER-NVA zijn deze allen belangrijk! En dat we niet
enkel 'blabla' hebben, bewezen we op de aanplantdag
van de kloempen (2100 bomen) en het 'Lions'bos (2500
bomen).
Maar ook in ons beleid dringen we hierop aan.
Landbouw-zones die bedreigd worden, trachten we
zoveel mogelijk te houden. Want met de strategische visie
van de luchthaven wordt ook landbouwgroen bedreigd!
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Zijn kinderen niets meer waard?
De schoolstrijd: Velen kennen het het alleen vanuit de geschiedenislessen of oude films.
Het ging over 'den vuilen katholieken en de smerigen rooien; die aan het vechten waren om zoveel mogelijk
onderwijs naar hun toe te trekken door zoveel mogelijk kinderen ·in te schrijven. Er werd gejongleerd met
kinderen. Gelukkig ligt die tijd achter ons!
Althans, dat dacht ik. Na 17 jaar stilstand is er eindelijk een oplossing voor de school van Perk. Voor meer dan 300
kinderen uit Perk is de toekomst verzekerd. Een gedegen oplossing voor véle jaren.
Toch blijft de rancune bij sommigen groot. Men kan niet verkroppen dat er eindelijk een oplossing is, dat wij als
meerderheid durven investeren in onze kinderen. Sommigen proberen nog steeds de plannen te dwarsbomen, op
alle mogelijke manieren. En men kijkt niet op een leugen meer of minder.
De juiste feiten?
Vroeger ging het over een project op de terreinen van scouts Perk, achter de kleuterschool. Hierdoor zou het
scoutslokaal verdwijnen, een alternatief was er niet. De inrichtende macht van de Perkse school vroeg aan de
gemeente een lening op 50 jaar tegen een int restvoet van 1% om HUN school te bouwen. De gemeente als
goedkope bank dus, daar kon KLAVER-NVA zich niet in vinden. Nu financiert het gemeentebestuur zelf een
nieuwbouw en geeft die in erfpacht aan de Sint-Cajetanusschool. Het gebouw blijft dus eigendom van de
gemeente.
En ook in de andere scholen blijven we investeren.
De gangen van de Piramide werden opgefrist, er komt
een nieuwe keuken en de'oude Blizzard'wordt omgebouwd tot refter voorîilia.
Voor KLAVER-NVA staat het belang van onze kinderen
voorop! Onze kinderen zijn ons iets waard!
Wij willen vooruit, w ij gaan vooruit!

DanKZlj de positieve rnmenwerking tussen de huidige meerderheiden de inrichtende
macht (KOPS) kunnen we het maximale uit de suosidies halen. (€1.516.227,10).
Zo kunnen we een toekomst oieden aan de kinderen op lange termijn!

Een propere gemeente is zoveel leuker!

KLAVER-NVA heeft op 2 april de bermen langs de Haachtsesteenweg nogmaals
opgekuist. Nu we de geparkeerde vrachtwagens eindelijk hebben weg
gekregen, wilden we dit stukje proper opgeruimd hebben. En dat is ons gelukt!
Op 9 april hebben onze mandatarissen en sympathisanten dan weer
meegeholpen met de lenteschoonmaak van de jeugdbewegingen. KLAVER-NVA
kuiste Humelgem op! Als we regelmatig voor eigen deur zouden vegen, waren
onze dorpen al heel wat mooier!

--------------------------------------------------------------------D Het project KLAVER-NVA zint mij wel en ik wil graag meewerken de komende jaren
□ Ik wil actief deelnemen aan de werking en de gemeenteverkiezingen 2018.

□ 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 lnfo@klaver-nva.be

