
Nieuwjaarstoespraak 2018: onze positieve boodschap voor Grimbergen 

Beste vrienden,  

Sinds onze afspraak van vorig jaar is er ongelooflijk veel gebeurd in Grimbergen.  

Het dossier van het Eurostadion hebben we voor onze ogen helemaal zien kantelen. De 

lawine aan goed onderbouwde bezwaarschriften, uw en onze bezwaarschriften, heeft de 

ogen geopend. Waar wij aanvankelijk alleen stonden in dit dossier, hebben we de ene na de 

andere dominosteen zien vallen. Maar laten we één zaak niet uit het oog verliezen. Dit 

trieste dossier heeft Grimbergen ontzettend veel tijd en energie gekost en dat hebben we 

aan het huidige bestuur te danken. Indien dit bestuur van in het begin had gezegd: ‘neen, dit 

willen we niet, dit gaat niet’, dan was er van een Eurostadion op Parking C nooit sprake 

geweest. Maar het schepencollege liet zich verleiden door de glorie, de glitter en het geld. 

Waarom kon de burgemeester van Wemmel wél wat Grimbergen niet heeft gedaan? Omdat 

die dappere man de belangen van zijn inwoners en zijn gemeente wél centraal plaatste.  

Hetzelfde maakten we mee met het dossier van het Turks Cultuurcentrum in Strombeek van 

de Communauté Musulmane de Belgique. Ook daar werd niet geluisterd. Ondanks de 

duidelijke en onweerlegbare waarschuwingen, niet alleen van ons, maar zelfs van HUMO. Dit 

weekblad bevestigde de band tussen Hicret en Milli Görüs en waarschuwde dat deze 

beweging moet beschouwd worden als een bedreiging voor de democratie en de 

rechtsstaat. Ook de Nederlandse overheid ziet dat zo.  “Je kunt je als gemeenteraad van 

Grimbergen, aldus HUMO, dan ook maar beter afvragen of je zoiets wel in huis wilt.” En toch 

laat het schepencollege van Grimbergen zich in dit dossier voor voldongen feiten plaatsen én 

gooit het de eigen parkeerverordening overboord, die nochtans rigoureus wordt 

afgedwongen tegenover handelaars en particulieren.   

Nul parkeerplaatsen heeft deze regionale koranschool op eigen terrein, terwijl ze naar eigen 

zeggen 140 kinderen tegelijk wil opvangen. In Zaventem voorzagen de plannen voor de 

uitbreiding van de moskee met o.a. vijf klaslokalen (evenveel als Grimbergen) liefst 29 

parkeerplaatsen op eigen terrein. En daar heeft het schepencollege de vergunning 

geweigerd wegens … te weinig parkeerplaatsen. Waarom verdedigt de gemeente Zaventem 

wél de belangen van zijn inwoners en de gemeente Grimbergen niet? Gelukkig zijn er enkele 

dappere buurtbewoners die zich niet neerleggen bij dit onaanvaardbare beleid. Ze krijgen al 

onze steun. 

Zes jaar geleden boekte een andere buurtbewoner een groot succes in haar strijd tegen de 

Vlaamse regering en minister Muyters van Ruimtelijke Ordening. Het was ons dapper 

gemeenteraadslid Karlijne Van Bree: een gedeelte van het Gewestelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (GRUP) voor Strombeek, dat over het Potaardeveld, werd vernietigd wegens 

belangenvermenging en onrechtmatige inkrimping van het voorziene park. Maar geen nood: 

het gemeentebestuur zou zelf het heft in handen nemen. Het zou zelf wel een gemeentelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan, een RUP, uittekenen, zodat de Strombekenaren een park zouden 

krijgen van drie hectare en zodat er werk kon gemaakt worden van een woonbeleid voor de 

andere drie hectare. Heeft u dat park al gezien, beste vrienden? Denkt u, in uw geloof in 

goede trouw, dat er vandaag al zo’n RUP in de maak is? Dit dossier heeft voor het college 



geen prioriteit meer. Het is verschoven naar de Griekse kalender. De Strombekenaren 

kunnen voorlopig fluiten naar hun park. En de enige groene long van een halve hectare die 

er stond, daar aan de Potaarde, die werd intussen omgehakt. Het gemeentebestuur keek de 

andere kant uit. Zo’n leuke verrassingen krijg je met groenen in het bestuur.  

En op de jongste gemeenteraad mochten we nogmaals vaststellen hoe het huidige college 

uitmunt, excelleert in amateurisme. Er is een RUP in de maak voor het Beigemveld, een 

woonuitbreidingsgebied van 9 hectare dat woonzone wordt. Maar liefst 400 

bezwaarschriften werden ingediend door de buurtbewoners en dat is zeer begrijpelijk, want 

de vastgoedfirma Matexi, goed bekend bij sommige collegeleden, had gauw voor hetzelfde 

gebied een verkavelingsaanvraag ingediend met de bedoeling dit RUP te omzeilen, de 

groenzones niet te respecteren en alles vol te bouwen, zonder de minste rekening te houden 

met de buurt.  

De bezwaren, waaronder uitgebreide documenten van onze fractie, waren begin december 

ingediend. Tijdens de jongste gemeenteraad bleek dat de burgemeester, bevoegd voor 

ruimtelijke ordening en dus voor het behandelen van deze verkavelingsaanvraag, niet eens 

wist dat wij bezwaren aan haar adres hadden ingediend en dus niet eens kennis had 

genomen van die bezwaren, die zij nochtans moest beantwoorden.   

Beste vrienden,  

Zo kan het echt niet meer verder. Aan zo’n beleid van grenzeloos amateurisme MOET een 

einde komen.  De Grimbergenaars verdienen beter. Grimbergen verdient een professioneel 

beleid, met bestuurders die het beste van zichzelf geven om onze gemeente te verdedigen 

en eindelijk in de 21ste eeuw te loodsen. Onze gemeente is veel te mooi om over te laten aan 

mensen die niet in staat zijn een samenhangend beleid te voeren. De uitdagingen waar 

Grimbergen voor staat zijn té groot, té belangrijk, om over te laten aan amateurs.   

2018 wordt hét jaar waarin de wissel van de wacht zich kan en moet voltrekken. Het 

speelveld ligt volledig open, de huidige coalitie is opgebrand en uitgeleefd en onze ploeg van 

Vernieuwing is daarbij dé uitdager.   

Wij staan daarvoor klaar en hebben de mensen in huis om het beleid te keren. Maar dat 

kunnen we alleen maar met de steun van ieder van u, wanneer ieder van u die positieve 

boodschap mee uitdraagt. 

En wat is die boodschap? Waar staan wij voor?  We vatten dit samen in vijf duidelijke 

speerpunten. 

1. Behoud van het eigen en dus Vlaamse karakter van onze wijken en van onze 

gemeente, want het is de enige manier om de opslorping door de grootstad te 

voorkomen. We staan daarbij open voor mensen met een anderstalige afkomst die 

wél de inspanning doen om zich te integreren en om Grimbergenaar te worden met 

de Grimbergenaars.  Die mensen zijn welkom, ook bij Vernieuwing, er zijn er hier 

aanwezig.  

 



2. We willen dat jonge Grimbergenaars hier kunnen blijven wonen of kunnen 

terugkeren en dat vergt dus een weldoordacht woonbeleid. Dat ontbreekt bij het 

huidige bestuur totaal. Betaalbaar wonen is een werkwoord en mag niet langer een 

holle slogan blijven.  

 

3. Wij willen het landelijk en groen karakter van onze gemeente absoluut vrijwaren en 

zelfs versterken. De open ruimte moet dus, waar dat mogelijk is, behouden blijven. 

En we willen tegelijk een leefbaar én zeker ook bereikbaar Strombeek-Bever, op 

mensenmaat. 

 

4. Wij willen een veilig Grimbergen, dat niet achterblijft ten opzichte van de 

buurgemeenten. Onze voorstellen voor camera’s, buurtinformatienetwerken en 

dubbele nachtpatrouilles werden opgepikt en omgezet in beleid, maar we zijn er nog 

lang niet.  

 

5. Wij willen in het bestuur bekwame, betrokken en integere mensen, die zich niet laten 

leiden door het eigenbelang, niet door het enge partijbelang maar door het 

algemeen belang, dat van Grimbergen en van onze inwoners. 

 

Dat zijn onze vijf belangrijkste doelstellingen en daar hebben wij inderdaad de juiste mensen 

voor. Wij hebben, en dat kan ik zonder overdrijving zeggen, veruit de beste ploeg, met vele 

kandidaten die de andere partijen ons benijden. We hebben bij dit zoekwerk, zes jaar 

geleden en de voorbije maanden, ongelooflijk veel geluk gehad.  

Maar dit werk is nog niet af. We zijn nog op zoek naar een achttal mensen, vooral -ik hoef 

het u niet te vertellen- geëngageerde vrouwen. En daarbij ook zeer graag enkele 

jongedames, want het is absoluut noodzakelijk dat ook die generaties bereikt worden, dat 

de boodschap wordt doorgegeven en mee door jonge mensen gedragen wordt.  

Kijk dus mee rond en laat ons zeker iets weten als er mensen uit uw omgeving interesse 

betonen.  

Maar een sterke lijst is niet voldoende. Een campagne kan maar succesvol zijn wanneer ze 

breed gedragen wordt, met affiches, met borden in voortuinen, met bussers (want wij 

bussen onze pamfletten zelf) en vooral ook: met uw mond-aan-mond-reclame. Daarom mijn 

oproep aan u allemaal vandaag: laat u niet de mond snoeren, kom uit voor uw gedacht en 

maak mee mogelijk waar deze gemeente zo’n grote nood aan heeft: een nieuw, gedreven én 

behoorlijk bestuur.  

Waarvoor nu reeds mijn grote erkentelijkheid en mijn uitgebreide dank! 

 

Bart Laeremans 

Grimbergen, 28 januari 2018  

  


