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Melsbroek - Perk - Steenokkerzeel
Sde Nacht van de Burger!
Wooraje ~an éle ~oorzitteri
Onze Ideale wereld!
Beste inwoner,
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14 oktober 2018 is het alweer zover:

11 , gemeenteraadsverkiezingen!

We hebben projecten afgerond waarvan de resultaten duidelijk zichtbaar zijn : wegenis- en rioleringswerken, voetpaden, accommodaties voor jeugd en·
sport, ...
1 Natuurlijk zitten er ook nog andere projecten in de
1pijplijn waar we weldra resultaten van zullen zien zoals
~ ae school in Perk, bouw jeugdlokalen en speelpleinwerking, recreatiezone Den Dam, .. .
Uiteraard willen we nog zoveel mogelijk projecten
afwerken in deze legislatuur.
We hebben soms knopen doorgehakt waar niet iedereen van onze inwoners het mee eens was. Maar via
participatie proberen we wel naar de mening van de
burgers te vragen.
Zo hebben we momenteel een inspraakproject
gestart in deelgemeente Steenokkerzeel . Het doel is
om in de dorpskom de verkeersstroom vlotter te laten
lopen mét het bewaren van de verkeersveiligheid als
prioriteit. We vinden het belangrijk om jullie frustraties
en beslommeringen maar ook nuttige tips te kennen,
ten einde tot een goed resultaat te komen.

j

We beseffen maar al te best dat de 'Ideale wereld'
niet bestaat. Ik verwijs hier bijvoorbeeld naar de reacties van inwoners die het onkruid niet meer willen zien
in hun onmiddellijke omgeving. Zoals je weet mogen
gemeentebesturen geen onkruidverdelgers meer
gebruiken in de ongelijke strijd tegen het onkruid op
de openbare weg. Onze diensten hebben meerdere
prioriteiten waardoor de druk groot wordt.

Het is steeds aangenaam te merken dat heel wat
inwoners met de nodige burgerzin de hak ter hand te
nemen en de bermstrook of goot onkruidvrij en proper
, te houden. Er is echter nog wat werk aan de winkel.
Veel leesgenot alvast en tot weldra!
Wim Mombaerts
Voorzitter Klaver-NVA
wim.mombaerts@steenokkerzeel.be

Op 7 oktober willen we het dorp nog eens laten bruisen
met de 'Nacht van de Burger'. Na de succes- en
sfeervolle vorige edities, geven we er terug een lap op!
DJ Wim Weetjens (Radio Nostalgie), DJ Dirk Stoops
(Studio Brussel), DJ Witters (het Foute uur) en DB Kulo

gaan de beste plaatjes van de voorbije decennia aan
elkaar draaien!
Ook dit jaar is er een Trapplstenbar waar je alle
Trappisten ter wereld zal kunnen drinken.
En net zoals bij de vorige editie gaat de winst van de
'Nacht van de Burger' naar het ontbijt voor de senioren
en naar het Avonturenkamp (AVK) van ons dorp.
Ik hoop jullie terug massaal te mogen verwelkomen!
Kurt Ryon,
Uw burgemeester

---

kurt.ryon@steenokkerzeel.b e
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_ _ Samen voo
nder C02 uitstoot!
De gemeente Steenokkerzeel heeft, onder leiding van schepen van sport Geert Laureys, een
innovatieve verlichtingsinstallatie in gebruik genomen in sporthal Hertblock aan de
Orchideeënlaan .

De nieuwe ledverlichting biedt meer lichtcomfort voor alle sporters en voldoet aan diverse
hedendaagse eisen. Er is gekozen voor led-armaturen die centraal kunnen worden
aangestuurd. Er wordt ook gewerkt met sensoren, zodat het licht niet onnodig blijft branden.
Zo wordt een besparing van 50% gerealiseerd op het elektriciteitsverbruik van de
verlichtingsinstallatie en er zijn geen onderhoudskosten meer (geen lampen meer vervangen
op grote hoogte). Het totale kostenplaatje bedraagt €210.737. De terugverdientijd is 6 jaar. Op
ecologisch vlak levert de 'herlichting' een besparing van 770gr C0 2 per kilowatt uur op.
Zowat alle lokale besturen startten deze beleidsperiode in een
moeilijke financiële context. Ook in Steenokkerzeel zoeken we
constant naar een efficiënte besteding van de beperkte middelen.
We mikken concreet op projecten met duidelijke voordelen, zowel
voor alle inwoners als op financieel-economisch en ecologisch vlak.
De 'herlichting' van onze sporthal is daar een uitstekend voorbeeld
van . Een energiezuinige en duurzame sporthal is een slimme
investering voor de toekomst.
Geert Laureys
Schepen van sport
geert.laureys@steenokkerzeel.be

Sandra Ceuleers & Frédéric Steeman
Hallo,
Ik ben Sandra Ceuleers, 38 jaar en ik woon samen
met mijn partner Steven (den Bob) en mijn 3
kinderen in Steenokkerzeel.
Jullie kennen me waarschijnlijk wel van in 'De Met'
(Taverne De Markt). Deze zaak heb ik jarenlang
samen met mijn partner uitgebaat.
Nu werk ik als bediende bij 'Elegant' een groene,
Vlaamse energieleverancier in Vilvoorde. Groen en
Vlaams, toevallig ook kenmerken van Klaver-NVA! ;-)
Verder kan je me dikwijls terugvinden aan de rand
van het voetbalveld (en in de kantine) van KSVO
Steenokkerzeel waar ik met veel plezier mijn hobby
als voetbalmama uitoefen.
Op politiek vlak heb ik nog niet veel ervaring maar
met mijn instap bij KLAVER-NVA is het mijn bedoeling
om hier verandering in te brengen. Een nieuwe
uitdaging waar ik me 200% voor zal inzetten zodat ik
een meerwaarde kan betekenen voor de partij én
onze gemeente.
Groetjes en tot binnenkort in het dorp!

Beste,
Geboren en opgegroeid in Perk heb ik eigenlijk
zowat het grootste deel van mijn leven in de
gemeente
Steenokkerzeel
doorgebracht.
Tegenwoordig woon ik in Melsbroek.
Mijn humaniora en hoger onderwijs (Master in
Business Economics) heb ik in Brussel gevolgd.
Reeds tijdens mijn studies ontdekte ik een interesse
voor politieke en maatschappelijke thema's en 1
was het een passie om zoveel mogelijk boeken te I]
verslinden en kennis te vergaren. Al moet ik er aan
toevoegen dat tegenwoordig mijn zoon en
dochter het ritme van mijn leven bepalen.
Het heeft me wel gemaakt wie ik nu ben: een
Vlaamse humanistische socio-liberaal. Ik ben een
diplomaat in hart en nieren, iemand die gelooft
dat als mensen samenwerken ze wonderbaarlijke 1
dingen kunnen verwezenlijken. Zonder daarbij de ,
mens als individu en zijn rechten uit het oog te 11
verliezen. Vandaar mijn inzet voor Klaver-NVA, de 'A
gemeente én zijn inwoners.
Groeten van Frédéric!

Zingt "Den Achtergael" zoals hij gebekt is?
Het geplande project "Den Achtergael", aan de Lijsterlaan in Melsbroek zou bij maximale invulling in
totaal 75 sociale huur- & koopwoningen omvatten, samen met de aanleg van een park tussen de
nieuwe huizen en het aanpassen van een aantal voetwegen.
Ondanks de groene zone die voorzien wordt, stuit de ontwikkeling van deze nieuwe wijk op heel wat
weerstand bij de inwoners van Melsbroek. Zij hebben een petitie gestart en ettelijke bezwaren werden
ingediend. Ook de Milieuraad gaf een negatief advies: verstedelijking moet ontmoedigd worden en
inbreiding in het woongebied blijft belangrijker dan uitbreiding ervan. Bezwaren zijn er ook bij de
oppositie, die voltallig afwezig bleef tijdens de gemeenteraad in augustus waar dit punt behandeld
werd.
Vermits wij bij KLAVER-NVA democraten zijn en luisteren naar de mening van onze inwoners, zullen ook
wij dit project herbekijken. Want extra woningen en inwoners zorgen ook voor een aantal gevolgen.
Wat met de mobiliteit in Melsbroek, die nu al niet optimaal is door de kleine straten?
Zal er voldoende plaats zijn in onze basisscholen, waar nu al een
tekort van ruimte dreigt. Waarschijnlijk niet. Daar moet dus ook
naar een oplossing gezocht worden. Daarnaast verdwijnt er een
heel deel open ruimte. Een groter park met een beperkt aantal
sociale (koop)woningen zou hier een beter alternatief zijn.
Ondertussen is er ook nog de nota van de Vlaamse Regering met
betrekking tot vereenvoudiging van het sociaal huurstelsel,
waardoor niet-inwoners van 1820 meer 'punten' krijgen in de
voorrangsregel omdat lokale b inding minder zal doorwegen dan
acute woon nood . De kans bestaat dus dat we Brussel over de
vloer krijgen. Als gemeente voelen wij ons niet verantwoordelijk
voor het probleem van onze hoofdstad. Aanvankelijk was
trouwens beloofd dat deze woningbouw een oplossing en
aanbod was voor lokale inwoners die betaalbaar willen blijven
wonen in eigen dorp.

We werken ons programma verder af!

-------------

De voorbije maanden heeft het gemeentebestuur een
aantal mooie projecten kunnen realiseren.
Zo werd in mei de nieuwe voetbalinfrastructuur voor FC
Melsbroek feestelijk geopend. Ook jeugdhuis Blizzard kreeg
een nieuw lokaal op dezelfde site, ook voorzien van een
grote parking.
Ook voetbalclub KSVO uit Steenokkerzeel zal zijn
(jeugd)werking
kunnen
optimaliseren
met
de
ingebruikname van een nieuw kunstgrasveld, feestelijk
ingespeeld tegen de beloften van KV Mechelen.
Als groene partij denken we ook aan duurzaamheid. Zo
werd en alle lichten in de sporthal en school Pyramide
vervangen door LED-lampen, met een serieuze
verbruiksbesparing tot gevolg, dus ook minder CO 2 !
Ook onze jongsten vergeten we niet met de installatie van
een nieuwe keuken in Pyramide én de ingebruikname van
een nieuwe refter (vroegere jeugdhuis Blizzard) in Tilia.
Zoals je ziet, stilzitten doen we niet!
Ons werk is nog niet af! :-)

Een leeuw mag af en toe eens klauwen!

■
■

Op zaterdag 8 juli 2017 vond de 6de editie van Steenokkerzeel
Zingt plaats. Elk jaar verzamelen meer dan duizend bezoekers
op het marktplein, om samen klassiekers te zingen onder
begeleiding van een presentator en een koor, bestaande uit
muzikale inwoners. Het plein kleurt feestelijk door de
wapperende vlagjes waar enthousiast mee gezwaaid wordt
op de tonen van de muziek. Ook de b lijde gezichten van onze
jongsten, die zich kunnen uitleven op allerlei attracties, zorgen
voor gezelligheid. En dan is er ook de plaatselijke horeca die
hun beste beentje voorzetten om de dorstige inwoners te
voorzien van lekker gerstenat! En blijkbaar, maar daar ben ik
nog nooit geraakt, kan je in jeugdhuis Echo de nacht ingaan
op Nederlandstalige muziek. Van het jongste ukje tot de
oudere grijze man, allemaal kunnen we onze feestdag vieren
in ons dorp.
Bij deze dan ook een dikke dank u wel aan de cultuurraad, / ; ,,
cultuur- & jeugddienst, die telkens weer voor een vlotte
organisatie zorgen, zodat er zonder zorgen kan gefeest
worden.
Als Vlaming geeft het me een warm gevoel om te zien dat we
in ons dorp kunnen feesten op l l juli, onze Vlaamse Feestdag.
De zangstonde openen met de Vlaamse Leeuw is voor mij elk
jaar een mooi moment. Steenokkerzeel Zingt is een traditie die
we in ere moeten houden, een dorpsfeest voor jong en oud,
perfect voor een bruisende gemeente als die van ons ! En
voor d e mensen die zich daar aan storen ... Ons dorp is
bruisend genoeg, er zijn nog genoeg feestjes in ons dorp waar
iedereen zijn hart kan ophalen. Maar laat ons, het feest van
de Vlaamse gemeenschap, nog jaren verder zetten in ons
dorp! En ja, een leeuw mag af en toe eens klauwen!
Begin juli stak schepen Jelle Mombaerts samen met een 20-tal enthousiaste
skaters de handen uit de mouwen. Samen bouwden ze 2 dagen lang aan
gloednieuwe skatetoestellen. De oude toestellen werden weggehaald
omdat ze niet meer veilig waren. Het heeft letterlijk bloed, zweet en
tranen (van geluk bij de skaters?) gekost, maar we mogen fier zijn op het
resultaat! Spring dus gerust op je skatebord en kom langs om de nieuwe
toestellen eens uit te testen. Het skatepark is gelegen op de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel naast het politiekantoor/dierenarts.
Met KLAVER-NVA investeren we verder In de jeugd, want zij zijn de toekomst!

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 gemeenteraadsverkiezingen 20 18.
□ Ik wil een wandeling doen en KLAVER-NVA-folders ronddragen in mijn buurt.
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Terugsturen naar Kurt Ryon, Kortenbergsesteenweg 100 - 1820 Steenokkerzeel of info@klaver-nva.be

