NIEUWJAARSRECEPTIE

Beste inwoners,

KLAVER-NV A heeft goesting! Goesting om voluit te
gaan voor Melsbroek, Perk & Steenokkerzeel. Na 5 jaar
hard werken aan het beleid zijn we nog niet
uitgezongen! Integendeel! We w illen en zullen d o orgaan, ook in 2018!

We bevinden ons in de laatste rechte lijn
naar de gemeenteraadsverkiezingen
van zondag 14 oktober 2018.

Daarom houden w ij op zondag 21 januari 2018
opnieuw onze nieuwjaarsdrink voor alle inwoners. Deze
keer in de nieuwe voetbalkantine van FC Melsbroek.

Binnen 9 maanden is het zover. Maar ondertussen
werken we met het huidige gemeentebestuur verder
aan de lopende dossiers, die we hopelijk deze
legislatuur nog kunnen afronden.
Na een jaar op de tanden bijten, is de Tervuursest~~nW@-9 -in BDekJ....J.er:u.g_ opeo., : elusief :vellig er.:i
afgescheiden fietspaden . Van zodra fase 2 is afgerond
- een vrijliggend fietspad tussen het centrum van Perk
en Boekt - zullen de zachte weggebruikers op een
veilige manier van Perk naar Elewijt kunnen.

Kom samen met on s het gl as heffen o p het nieuwe jaar.
Bij een hapje e n w at g erstenat kunnen we gerust
bijpraten , w a nt dit g ebeurt so ms te weing . Je kan ons
ideeën toereiken over wat er nog beter kan in o ns dorp,
wa t er nog kan vera nd ere n!
Tot dan!

De laatste loodjes ...

.

We geven graag mee dat de bevoegdheid voor deze
werken bij Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ligt,
vermits het om een gewestweg gaat, en dus niet bij de
gemeente. De huidige situatie, waar de werken spijtig
genoeg niet konden gecombineerd worden , is een
gevolg van het feit dat A WV niet tijdig klaar was met
de nodige onteigeningen. Momenteel beh andelt de
vrederechter nog enkele gerechtelijke innames. De
start van de werken hangt dus af van de timing en
goedkeuring van het gerecht.
Als voorbereiding op de verkiezingen wil KLAVER-NVA
graag polsen naar de mening van de inwoners over
het gevoerde beleid. Wat vond je goed of wat heeft je
mateloos gefrustreerd? Wat zou jij anders gedaan
hebben indien je burgemeester of schepen was?
Tijdens verschillende cafébezoeken w illen we elke
deelgemeente bezoeken en luisteren naar jullie
vragen en opmerkingen. Want je bent nooit te oud om
te leren! Je hoort hier later nog meer van!
Tot zeer binnenkort.
Wim Mombaerts
Voorzitter Klaver-NVA
wim .mom baerts@steenokkerzeel.be

Kurt Ryon
Uw burg emeester
ku rt.ryon@steen okkerzeel .be
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Bij een hapje en een tapje
even terugblikken, maar
vooral vooruit kijken
naar de toekomst!

zondag 21 januari
11 utot 13u
VOETBALKANTINE FC MELSBROEK

(Wylder-site/ naast het jeugdhuis)
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KLAVER-NVA vindt alvast van niet!
KLAVER-NVA wil in onze dorpen geen gemeentelijke aanplakborden meer naar de verkiezingen van
2018 toe. Dit is tijdrovend voor onze gemeentediensten, sterk vervuilend en milieubelastend. Er zijn voor
de verschillende politieke partijen immers alternatieve mogelijkheden om de inwoners te bereiken.
Bij de voorbije verkiezingen werden zowat tachtig borden geplaatst, op een negental locaties in de
gemeente. Dat vroeg telkens veel werk van onze gemeentearbeiders, terwijl er voldoende ander werk
is. Bovendien worden de plaatsen waar die borden staan snel vuil doordat affiches afgetrokken of
natgeregend worden. Daardoor belanden de affiches vaak op de grond en zijn ze belastend voor het
milieu. Aangezien politieke partijen wel nog affiches op privéterreinen mogen zetten en folders in de
brievenbussen mogen steken, zijn we van mening dat de gemeentelijke verkiezingsborden niet meer
nodig zijn.
Vind jij ook dat de gemeentelijke verkiezingsborden uit het straatbeeld
mogen verdwijnen?
Laat je stem horen via onze Facebook poll die loopt van 5 januari t.e.m.
19 januari 2018. Heb je de mogelijkheid niet om dit op deze manier te www.facebook.com/Klavernva
doen? Spreek ons gerust aan op onze nieuwjaarsreceptie. Wij zijn één en al
luisterend oor. Jouw stem telt!

11 facebook.
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Johan Witters/Maaike Dierickx/Britt Bammens
Hey iedereen,
Ik ben Johan Witters, 35 jaar en woon al 3 jaar in het
wondermooie Steenokkerzeel, samen met mijn vriendin
Vanessa. Ik ben werkzaam als logistiek verantwoordelijke
op de cargo in Melsbroek. In mijn vrije tijd hou ik me bezig
met koken, reizen, dj-en en het organiseren van events. Zo
ben ik medeorganisator van '"t Wiel Open-Air" op de
markt in Steenokkerzeel.
Ik heb van jongs af aan interesse in lokale politiek, maar
het is pas sinds ik in Steenokkerzeel woon, dat ik me hierin
echt ben gaan verdiepen. Ik heb me aangesloten bij
KLAVER-NV A omdat ik sterk geloof in een mooie toekomst
voor Steenokkerzeel en hier ook actief aan wil meewerken.
Want geef toe ... wat is er leuker dan je dromen en idealen
proberen waar te maken, samen met een tof team?

Of hoe kleine inspanningen de wereld van
anderen beter kunnen maken. Op politiek vlak
kom ik net piepen, maar door mijn actief
lidmaatschap in het verenigingsleven, ken ik
het reilen en zeilen van onze gemeente. Ik stap
met veel plezier mee in het verhaal van
KLA VER-NV,A omdat ik me volledig kan vind en
in hun huidige werking hier in Steenokkerzeel.

·'i'i

Hallo,
Ik ben Maaike Dierickx, 63 lentes jong, West-Vlaamse roots,
moeder van drie en fiere "Omi" van 5 kleinkinderen.
Misschien kennen jullie me beter onder mijn "dorpsnaam":
"Maaike van Jan".;-)
Ik woon nu 5 jaar in Steenokkerzeel, maar ben al langer
actief via de fanfare Sint-Phard1ldis en als lid van de
cultuurraad.
Ik ben afgestudeerd als kinesitherapeute en momenteel
op brugpensioen na een loopbaan als begeleidster van
(probleem)-jongeren. Mijn positieve kijk en het blijvend
geloof in het scheppen van nieuwe kansen, waren een
belangrijke motivatie in de begeleiding van de jongeren in
hun proces naar zelfstandig wonen en werken.

Britt Bammens , 19 jaar, geboren en
getogen in Melsbroek, waar ik momenteel nog
steeds woon, samen met mijn mama en broer.
Tijdens de werkuren kan je me vinden in de Aldi
van Berg.
Tijdens mijn vrije tijd houd ik me vooral bezig met
de jeugdbeweging. Ik ben al 6 jaar lid van chiro
Splinter, waarvan 2 jaar als leidster. Ik heb de
stap naar KLAVER-NV A gezet zodat ik meer te
weten kan komen over de (lokale) politiek en
mijn steentje kan bijdragen aan een jeugdig
beleid in Steenokkerzeel.

Kerstpakketten '17
Naar jaarlijkse gewoonte hebben de "Vrienden van het
Sociaal Huis" in november een soepverkoop georganiseerd
op de zondagsmarkt van Steenokkerzeel. Vele liters gingen
de deur uit.
De opbrengst, samen met de gulle giften van onze lokale
handelaars, ging integraal naar de samenstelling van een
veertigtal kerstpakketten ten behoeve van inwoners uit onze
dorpen die het financieel niet makkelijk hebben.
Zo hebben ook zij een leuke en warme kerst kunnen beleven.
Bij deze dan ook van harte bedankt aan iedereen die zijn of
haar steentje bijgedragen heeft!
Bruno, Peeters
Herman Laureys
Werner Vanderborght
(KLAVER-NVA leden van Vrienden van het Sociaal Huis)

5de Ontbijt voor senioren en andersvaliden
Wat vliegt de tijd! Onze 5de Nacht van de Burger is alweer geschiedenis. Zoals bij vorige edities,
spenderen we met veel plezier een deel van de winst aan onze senioren. Daarom nodigt
KLAVER-NVA onze 65+ en andersvaliden van de 3 dorpen graag uit voor een lekker en gezellig
=----ontbijtbuffe .
--- - We starten vanaf 9 uur met een glaasje sinaasappelsap en vervolgen met een keuze uit rozijnenbrood ,
koffiekoeken , sandwiches en broodjes met zoet of hartig beleg . Er is ook yoghurt en fruitsla , met een
lekkere kop koffie of thee . Wees erbij met vrienden en kennissen en
laat je door ons verwennen. Afspraak in GC De Corren
op zondag 18 februari 2017 tussen 9 tot 11 uur.
Inschrijven is noodzakelijk via onderstaand briefje!
Clémence Maes
gemeenteraadslid
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wil graag naar het ontbijt komen voor de senioren en andersvaliden
op zondag 18 februari in GC de Corren, tussen 9 en llu.

Naam: ...... ......................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................ .... ................... ................. ................................. ... .
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Telefoon: ........................... ... ........................................... .
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Eventueel E-mail: ..........................................................................................................................................
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Te bezorgen voor 11 februari aan iemand van onze verkozenen of aan één van de volgende
personen:

1

* Herman Laureys Koekoeksweide 6, 1820 Perk
* Peggy Lepage Perksesteenweg 28, 1820 Melsbroek

* Clémence Maes Bruyneelstraat 7, 1820 Steenokkerzeel
* via mail: clemence.maes@steenokkerzeel.be

'Den Achtergael' achterhaald!
'Vrije triBune aoor. F.ré'é féric ~teeman, inwoner. v.an 'Melsl5roel<.
Het was een aangename zomeravond toen ik met mijn hond
voor het veld stond waar het 'Den Achtergael'-project zou
komen . Ik probeer het me in te beelden: 75 sociale huur- en
koopwoningen, of zoals de vennootschap achter het project Elk Zijn Huis - het graag omschrijft: betaalbare woningen voor
inwoners van de gemeente.
Ik kan het me moeilijk voorstellen . Hoe krijg je 75 gezinnen,
ruwweg 150 wagens en een park op een leefbare manier op dit
veld? Leefbaar voor die nieuwe gezinnen, maar ook leefbaar
voor de inwoners wiens woning grenst aan het project! Het zal
wellicht aan mezelf liggen. Er is tenslotte een groot verschil
tussen een objectieve opmeting en subjectieve schatting.
Bovendien, wie is er nu tegen betaalbare woningen voor
mensen met een band met de gemeente? Zelfs ik ben geïnteresseerd. Ik heb 26 jaar in Perk gewoond en ben sinds 4 jaar
terug , ditmaal in Melsbroek. Ik huur, maar zou iets willen kopen
en me hier vestigen. Dit is de ideale gelegenheid. Of niet?
Hoe meer ik me in het project verdiep, informatie opvraag en
met mensen praat, hoe meer ik begin te twijfelen. Zo kom ik op
een informatieavond te weten dat er een plein komt met een
appartementsgebouw. Hoe is het mogelijk om een flatgebouw
neer te planten midden in een landelijke gemeente, vlak voor
de woningen van mensen die altijd een uitzicht hadden op één
van de laatste stukjes groen in het centrum van Melsbroek? Het
is de terechte vraag van een inwoner. Het antwoord: 'U krijgt
een plein in de plaats en als u een beetje naar rechts kijkt zal u,
in de verte, zicht hebfien óp een parkje ' . En daarmee moeten
we het doen.

Er bestaat ook veel onzekerheid over het project. Via de telefoon krijg ik van een medewerker van Elk Zijn Huis te horen dat er
nog niets is beslist inzake het project, mogelijk minder subsidies
worden gegeven, het project wellicht eerder in een aantal fases
zal moeten gebeuren om de financiën op orde te krijgen en de
woningen duurder gaan uitvallen dan voorzien.
Zoals vaak in de politiek erft een nieuwe meerderheid dossiers
die dateren van de vorige legislatuur. Binnen Klaver-NVA wordt
er niet getwijfeld aan de oprechtheid van dit project. Het sociaal aspect die de cohesie binnen de gemeente moet versterken.
De essentie is dat tijden veranderen. Sinds het initiatief voor dit
project is er veel veranderd. Het sociaal huurstelsel wil men in die

mate wijzigen dat het principe van voorrang voor
mensen die een band hebben met de gemeente
zo goed als vervalt. Daar zal dan het edelmoedig
principe voor onze eigen inwoners verloren gaan
en wordt de deur weer opengezet als oplossing
voor de acute woonproblematiek van Brussel. De
school in Melsbroek heeft zijn verzadigingspunt
bereikt. Wat doen we met al die nieuwe kinderen?
Verkeersveiligheid en sluipwegenproblematiek
hebben de gemeente al gedwongen tot het
,Qemen van onpopulaire maar noodzakelijke
maatregelen. Nu gaan we daar ruwweg nog
eens 150 wagens bijdoen . Onderwerpen zoals het
milieu, de betonstop en het verdwijnen van de
laatste open ruimtes in Vlaanderen zijn meer dan
actueel. Op welke manier draagt dit project bij
tot deze onderwerpen behalve dan dat ze de
situaties nog complexer maken?
Wie zich niet aanpast aan de (steeds sneller) veranderende tijden, kan tegenstand verwachten .
Klaver-NV A heeft pogingen ondernomen om de
dialoog aan te gaan met Elk Zijn Huis om het project meer hedendaags te maken door bijvoorbeeld het aantal woningen terug te schroeven tot
de werkelijke behoefte, het parkgedeelte uit te
breiden en af te stappen van het appartementsproject. We krijgen echter weinig gehoor en nog
minder reactie . Voor Klaver-NVA is het duidelijk
dat 'Den Achtergael' een achterhaald project is
dat zich niet wil aanpassen aan de huidige situatie. Geen Achtergael of een compacter project is
dan ook de koers die de partij zal varen . Ik ben er
alleszins niet rouwig om en ben ervan overtuigd
dat ik niet de enige ben in Melsbroek.
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