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Persbericht	
	
Grimbergen,	23	november	2018,	
	
Vandaag	 stelde	 Grimbergs	 burgemeester,	 Chris	 Selleslagh,	 zijn	 nieuwe	 ploeg	 voor	 de	
komende	zes	jaren	voor.	Het	college	bestaat	uit	8	leden,	waarvan	twee	vrouwen.	Volgens	
het	 akkoord	 hebben	 Open	 VLD	 en	 N-VA	 elk	 recht	 op	 2	 schepenmandaten	 en	 krijgt	
Vernieuwing	 3	 schepenen	 en	 de	 voorzitter	 van	 de	 gemeenteraad.	 Het	 nieuwe	 college	
waarborgt	een	sterke	coalitie	die	absoluut	voor	een	innoverend	beleid	kiest.	Grimbergen	
heeft	namelijk	nood	aan	een	krachtig	bestuur	voor	alle	Grimbergenaren.		
	
Chris	Selleslagh,	burgemeester:	 ‘Wij	hebben	geluisterd	naar	de	stem	van	de	bevolking	en	
zijn	overtuigd	dat	de	samenwerking	binnen	deze	meerderheid	zal	tegemoet	komen	aan	de	
bezorgdheden	van	de	bevolking.	Als	burgemeester	o.a.	 bevoegd	voor	politie,	mag	 ik	mijn	
ervaring	op	het	gebied	van	openbare	werken	blijven	gebruiken	en	tevens	infrastructuur	tot	
mijn	specifieke	taken	nemen.’	
	
Philip	Roosen,	eerste	schepen:	 ‘Anne	Laure	Mouligneaux	en	ikzelf	zullen	ons	met	plezier	
inzetten	om	mee	te	werken	aan	een	beter	en	professioneel	bestuur.	Cultuur,	mobiliteit	en	
communicatie	zijn	uitdagende	beleidsthema’s	en	vragen	een	innoverende	aanpak	waarbij	
de	 burger	 centraal	 staat.	 We	 willen	 tevens	 werk	 maken	 van	 een	 sociaal	 maar	 tevens	
rechtvaardig	beleid.’	
	
Bart	Laeremans,	tweede	schepen:	‘Samen	met	Karlijne	Van	Bree,	en	Eric	Nagels	hopen	we	
een	grote	inhoudelijke	meerwaarde	te	bieden	aan	het	nieuwe	schepencollege.	De	nabijheid	
van	 Brussel	 zorgt	 ervoor	 dat	 Grimbergen	 de	 komende	 jaren	 voor	 heel	 belangrijke	
uitdagingen	staat,	zeker	ook	op	het	vlak	van	ruimtelijke	ordening,	integratie,	onderwijs	en	
milieu.	Samen	met	onze	partners	willen	we	die	op	een	positieve	manier	aanpakken.’	
	
De	nieuwe	gemeenteraad	wordt	geïnstalleerd	op	donderdag	3	januari	2019	om	19.00.		
	
	
Contact:	
	
Chris	Selleslagh:	0475/70.43.03	
Philip	Roosen:	0495/52.42.21	
Bart	Laeremans:	0476/46.98.85	
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A.	Bevoegheden	en	voorstelling	schepenen	
	
• Burgemeester:	woordvoerder	en	verantwoordelijk	voor	politie,	brandweer,	
bevolking,	burgerlijke	stand	en	infrastructuur	(openbare	werken):	Chris	Selleslagh	
chris.selleslagh@grimbergen.be	-	0475/70.43.03	

	
Chris	 (64)	 is	 reeds	 30	 jaar	 raadslid	 en	 sinds	 2001	 schepen	 van	 openbare	 werken.	
Vanaf	 2007	 is	 hij	 1e	 Schepen	 van	 de	 gemeente	 Grimbergen.	 Als	 bestuurslid	 van	
verscheidene	verenigingen	is	hij	verweven	in	het	sociale	leven.	Hij	 is	gepensioneerd	
informaticus	en	sedert	2017	full-time	beleidsverantwoordelijke.	

	
	
• 1e	schepen:	Schepen	van	mobiliteit,	cultuur	en	dierenwelzijn:	Philip	Roosen	
philip.roosen@grimbergen.be	-	0495/52.42.21	
	
Philip	Roosen	(57)	 is	gemeenteraadslid	sinds	2013.	Momenteel	 is	hij	voorzitter	van	
N-VA	Grimbergen,	 secretaris	 van	het	 arrondissementeel	bestuur	Halle-Vilvoorde	en	
lid	 van	 het	 comité	 van	 toezicht	 van	 N-VA	 nationaal.	 Hij	 zetelt	 in	 talrijke	 raden	 en	
commissies	binnen	en	buiten	de	gemeente.	Hij	werkt	als	professor	aan	de	Universiteit	
Gent.		
	
	

• 2e	schepen:	Schepen	voor	omgeving	en	integratie	(ruimtelijke	ordening,	wonen	en	
Vlaams	karakter):	Bart	Laeremans	
bart.laeremans@grimbergen.be	-	0476/46.98.85	
	
Bart	Laeremans	(52)	werd	voor	het	eerst	verkozen	als	gemeenteraadslid	in	1994.	Hij	
was	 kamerlid	 van	 1995	 tot	 2010	 en	 vervolgens	 senator.	 Hij	 verliet	 de	 nationale	
partijpolitiek	 begin	 2015.	 De	 lokale	 lijst	 Vernieuwing	 werd	 in	 2011	 boven	 de	
doopvont	gehouden.	Beroepshalve	is	Bart	advocaat.			
	
	

• 3e	schepen:	Schepen	voor	onderwijs,	toerisme	en	erfgoed:	Karlijne	Van	Bree	
karlijne.vanbree@grimbergen.be	–	0474	/	931219	

	
Karlijne	Van	Bree	(44)	werd	voor	het	eerst	als	gemeenteraadslid	verkozen	 in	2006.	
Momenteel	 is	 ze	 voorzitter	 van	 Vernieuwing	 en	 werkzaam	 als	 juriste	 bij	 de	 FOD	
Justitie	 waar	 ze	 zich	 bezighoudt	 met	 internationale	 samenwerking	 in	 burgerlijke	
zaken.		
	
	

• 4e	schepen:	Schepen	voor	jeugd,	sport	en	internationale	betrekkingen:	Tom	Gaudaen	
tom.gaudaen@grimbergen.be	-	0477/22.03.17	
	
Tom	Gaudaen	(43)	is	sinds	2012	gemeenteraadslid	voor	Open	VLD.	Sinds	2016	is	hij	
schepen	 van	 Sport	 en	 Toerisme	 en	 voorzitter	 van	 het	 Directiecomité	 van	 het	
Autonoom	 	Gemeentebedrijf	 van	Grimbergen.	 Sinds	 12-jarige	 leeftijd	 is	 hij	 actief	 in	
het	Grimbergse	voetballeven.	Beroepshalve	werkt	hij	in	de	financiële	sector.	
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• 5e	schepen	Schepen	voor	leefmilieu	en	lokale	economie:	3	jaar	Eric	Nagels	en	dan	3	
jaar	Christian	Donneux	
eric.nagels@grimbergen.be	-	0477/36.72.42	

	
Eric	Nagels	(67)	is	gemeenteraadslid	sinds	de	vorige	bestuursperiode.	Hij	studeerde	
af	als	apotheker	aan	de	VUB	in	1973	en	baatte	daarna	bijna	30	jaar	een	apotheek	uit	
in	de	wijk	Verbrande	Brug.	Sinds	korte	tijd	is	hij	gepensioneerd.		
	
christian.donneux@grimbergen.be	-	0475/41.39.45	
Christian	 Donneux	 (59)	 is	 voltijds	 huisarts	 te	 Strombeek-Bever.	 Hij	 was	 reeds	
gemeenteraadslid	in	de	afgelopen	legislatuur.	Tevens	is	hij	actief	in	het	Strombeekse	
culturele-	en	verenigingsleven	onder	meer	als	voorzitter	van	KFC	Strombeek.	

	
	
• 6e	schepen:	Schepen	voor	financiën,	organisatie	en	feestelijkheden:	3	jaar	William	De	
Boeck	en	dan	3	jaar	Eric	Nagels	
william.deboeck@grimbergen.be	-	0475/67.01.52	
	
William	 (59)	werd	voor	de	eerste	maal	 verkozen	als	 gemeenteraadslid	 in	1994.	Hij	
was	van	2004	 tot	2016	schepen	van	Financiën	en	Lokale	Economie.	Hij	was	 tevens	
medestichter	 van	het	Autonoom	Gemeentebedrijf	 Grimbergen	 en	 voorzitter	 van	dit	
AGB	van	2013	tot	2016.	William	werkt	als	directielid	bij	de	Liberale	Mutualiteit	van	
Brabant.	

	
	
• 7e	schepen:	Schepen	voor	welzijn,	digitalisering	en	communicatie:	Anne	Laure	
Mouligneaux	
annelaure.mouligneaux@gmail.com	-	0497/47.16.08	

	
Anne	 Laure	 Mouligneaux	 (35)	 werkt	 momenteel	 als	 woordvoerder	 van	 Bart	 De	
Wever	 en	 Jan	 Jambon	 voor	 de	 Franstalige	 media.	 Ze	 studeerde	 politieke	
wetenschappen	 aan	 de	 ULB	 en	 stond	 op	 de	 tweede	 plaats	 van	 de	 N-VA	 lijst	 in	
Grimbergen.	

	
	
• Voorzitter	gemeenteraad:	Martine	De	Coppel	
martine.decoppel@grimbergen.be	–	0479/68.36.01	
	
Martine	 De	 Coppel	 (60)	 woont	 in	 Strombeek-Bever.	 Zij	 was	 tijdens	 de	 afgelopen	
bestuursperiode	 OCMW-raadslid.	 Binnen	 het	 OCMW	 maakte	 zij	 als	 enig	
oppositieraadslid	deel	uit	van	het	Vast	Bureau	en	was	zij	lid	van	het	Bijzonder	Comité	
voor	de	Sociale	Dienst.	Zij	werkt	in	een	boekhoudkantoor	in	Vilvoorde	en	is	actief	in	
het	verenigingsleven.		
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B.	Beleidsprogramma	
	
	
Onderstaande	tekst	geeft	de	grote	lijnen	weer	van	het	beleidsprogramma	2019-2024.	De	
verdere	 concretisering	 en	 de	 operationalisering	 zullen	 terug	 te	 vinden	 zijn	 in	 het	
volledig	 uitgeschreven	 beleidsprogramma	 ‘Grimbergen	 2025’,	 dat	 begin	 2019	 aan	 de	
gemeenteraad	zal	voorgesteld	worden.	
	
	
1.	Een	professionele	dienstverlening	voor	de	burger	
	

•	 Hoffelijkheid,	 luisterbereidheid,	 klantvriendelijkheid	 en	 een	 professionele	
opvolging	moeten	de	standaard	zijn	voor	het	gemeentepersoneel	en	het	bestuur;	

• Transparantie	 en	 open	 communicatie	 met	 de	 burgers	 en	 met	 alle	 betrokken	
stakeholders	vormen	de	rode	draad	doorheen	het	beleid;	

• De	 gemeente	 zal	maximaal	 inzetten	 op	 en	 dus	 ook	 investeren	 in	 digitalisering,	
waarbij	een	nieuwe	en	moderne	website	een	centrale	plaats	zal	innemen.		
	

2.	Een	verantwoordelijk	beleid	
	

• We	voeren	een	vooruitziend	en	modern	personeelsbeleid;	
• We	 zorgen	 voor	 een	 professioneel	 beheer	 van	 onze	 gebouwen,	 lijsten	 de	

tekortkomingen	op	en	maken	een	stappenplan	om	deze	te	verhelpen;	
• De	 samenstelling	 en	 werking	 van	 raden	 en	 commissies	 wordt	 geëvalueerd	 en	

bijgestuurd	waar	nodig;	
• De	personenbelasting	en	opcentiemen	op	de	onroerende	voorheffing	worden	niet	

verhoogd.	 Alle	 andere	 belastingen	 worden	 tegen	 het	 licht	 gehouden	 en	 waar	
mogelijk	 geoptimaliseerd.	 Ook	 het	 systeem	 van	 GAS-boetes	 wordt	
geoptimaliseerd;	

• We	zetten	sterk	 in	op	het	onderzoeken	van	subsidiemogelijkheden,	onder	meer	
via	de	aanstelling	van	een	fondsenwerver;	

• De	 gemeente	 vervult	 een	 actieve	 rol	 in	 het	 zoeken	 naar	
samenwerkingsverbanden	met	andere	gemeenten,	de	overheid	en	de	privésector.	

	
3.	Vlaams	karakter	en	integratie	
	

• Het	 Nederlandstalige	 karakter	 van	 Grimbergen	 wordt	 op	 een	 duurzame	 wijze	
ondersteund;	

• We	 werken	 aan	 een	 humaan	 en	 degelijk	 onderbouwd	 integratiebeleid,	 met	
respect	voor	onze	westerse	waarden	en	vrijheden;	

• De	gemeente	neemt	en	ondersteunt	positieve	initiatieven	om	mensen	Nederlands	
te	leren;	

• Subsidies	 aan	 verenigingen	 en	 terbeschikkingstelling	 van	 infrastructuur	 zijn	
enkel	mogelijk	wanneer	de	voertaal	het	Nederlands	is;	

• De	 Vlaamse	 feestdag	 zal	 uitgewerkt	 worden	 tot	 een	 groter	 volksfeest	 waar	
iedereen	welkom	is.		
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4.	Lokale	economie	en	toerisme	
	

• De	gemeente	zet	in	op	een	versterking	van	de	handelskernen;	
• Bij	prijsoffertes	heeft	de	gemeente	oog	voor	de	lokale	handelaars	en	bedrijven;	
• Het	digitaal	bedrijvenloket	wordt	professioneler	en	interactiever	gemaakt;		
• We	maken	een	hedendaagse	digitale	handels-	en	bedrijvengids	en	stimuleren	het	

Fenikswinkelen	en	de	gemeentelijke	cadeaubon;	
• De	bedrijvenzone	aan	de	Wolvertemsesteenweg	wordt	gerealiseerd;		
• Samen	 met	 de	 horeca	 en	 lokale	 handel	 ontwikkelen	 we	 een	 toeristische	 visie,	

zodat	Grimbergen	als	‘sterk	merk’	op	de	kaart	kan	gezet	worden.	
	
5.	Ruimtelijke	ordening	en	wonen	
	

• De	 gemeente	 werkt	 een	 visie	 uit	 inzake	 ruimtelijke	 termijnplanning,	 waarbij	
rekening	 wordt	 gehouden	 met	 de	 richtlijnen	 van	 ruimte	 Vlaanderen,	
kernversterking	en	behoefte	aan	wonen,	werken	en	recreatie;	

• We	zullen	inbreiding	stimuleren	en	voldoende	open	ruimte	behouden,	waardoor	
het	landelijke	karakter	van	Grimbergen	wordt	behouden;		

• Er	 wordt	 gewerkt	 aan	 een	 degelijke	 herinrichting	 van	 een	 aantal	 gebieden	
waaronder	Parking	C,	Treft	en	de	oostkant	van	de	Verbrande	Brug;	

• De	gemeente	zoekt	naar	opportuniteiten	om	betaalbaar	wonen	voor	mensen	met	
een	band	met	onze	streek	mogelijk	te	maken;	

• Strombeek-Bever	en	de	Borcht	verdienen	de	nodige	opwaardering	als	woonkern.	
In	deze	kernen	zal	een	beleid	gevoerd	worden	om	verloedering	tegen	te	gaan;	

• Via	de	oprichting	van	een	rollend	fonds	moet	de	gemeente	interessante	gronden	
of	 panden	 kunnen	 opkopen,	 waar	 vervolgens	 met	 externe	 partners	
woonprojecten	kunnen	gerealiseerd	worden	voor	gezinnen	met	een	lokale	band.	

	
6.	Veiligheid	
	

• De	politie	voert	een	handhavingsbeleid;	
• De	 gemeente	 zet	 maximaal	 in	 op	 veiligheid	 door	meer	 blauw	 op	 straat	 alsook	
door	de	uitbouw	van	het	netwerk	van	slimme	camera’s;	

• We	 willen	 het	 Grimbergse	 politiekorps	 aantrekkelijker	 maken,	 het	
personeelscontingent	opvullen	en	de	investering	van	veiligheidsaankopen	op	peil	
houden;	

• De	gemeente	verhoogt	de	band	met	de	burger	via	een	politiepost	in	Strombeek-
Bever,	 een	 betere	 bekendmaking	 van	 de	 wijkagenten,	 de	 inschakeling	 van	
gemeenschapswachten	en	de	uitbreiding	van	de	buurtinformatienetwerken;	

• De	gemeente	streeft	naar	een	betere	samenwerking	met	de	naburige	korpsen.		
	
7.	Infrastructuur			

	
• De	gemeente	 realiseert	kwalitatieve	wegenisprojecten	die	een	veilige	mobiliteit	

verzekeren,	zeker	in	schoolomgevingen;	
• We	 realiseren	 duurzame	 milieuinvesteringen,	 volgens	 het	 Gewestelijk	

Zoneringsplan,	 zodat	 de	 gemeentelijke	 infrastructuur	 (voet-	 en	 fietspaden,	
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wegen,	 gescheiden	 rioleringen,	 ...)	 voldoet	 aan	 eisen	 omtrent	 waterkwaliteit,	
waterbeheersing	en	erosie;	

• Nutsleidingen	 worden	 vernieuwd	 naar	 de	 meest	 recente	 normen,	 met	
energiebesparende	 LED-straatverlichting	 en	 waar	 mogelijk	 met	 een	 openbaar	
Wi-Fi	netwerk;	

• We	doen	energiebesparende	ingrepen	in	gemeentelijke	gebouwen	en	installaties	
waarbij	ook	de	gebruikers	geresponsabiliseerd	worden;	

• In	Strombeek-Bever	wordt	een	ondergrondse	parking	gerealiseerd.	
	
8.	Mobiliteit	en	verkeersveiligheid	

	
• We	zetten	sterk	in	op	het	onderhoud	en	aanleg	van	veilige	voet-	en	fietspaden;	
• Zwaar	 vervoer	 wordt	 beperkt	 tot	 enkele	 hoofdassen	 en	 sluipverkeer	 wordt	

aangepakt;	
• Handelaars	 en	 vrije	 beroepen	 moeten	 vlot	 bereikbaarheid	 zijn	 met	 voldoende	

mogelijkheid	voor	(kort)parkeren;	
• In	 het	 masterplan	 van	 Strombeek-Bever	 worden	 voldoende	 parkeerplaatsen	

voorzien	 en	maken	we	werk	 van	 een	 ondergrondse	 parking	 onder	 of	 nabij	 het	
Gemeenteplein;	

• Bij	 wegeniswerken	 zullen	 we	 enerzijds	 pro-actief	 communiceren	 met	 de	
bevolking,	 handelaars,	 bedrijven	 en	 scholen	 en	 anderzijds	 goed	 en	 tijdig	
communiceren	 in	 functie	 van	 omleidingslussen,	 bereikbaarheid	 en	
parkeermogelijkheden;	

• We	 benutten	 de	 kansen	 die	 de	 creatie	 van	 vervoersregio’s	 biedt	 voor	 een	
multimodale	mobiliteit	in	Grimbergen.	

	
9.	Cultuur	en	verenigingsleven	

	
• We	stimuleren	cultuur	doorheen	heel	Grimbergen,	waarbij	het	Cultureel	Centrum	
in	 Strombeek-Bever	de	 centrale	 ankerplaats	 blijft.	 Er	 is	 dringend	nood	 aan	 een	
renovatieplan	 voor	 dit	 gebouw	 en	 aan	 de	 realisatie	 van	 een	 bijkomende	
polyvalente	ruimte;		

• Er	wordt	 op	korte	 en	op	 lange	 termijn	 een	 alternatieve	oplossing	 gezocht	 voor	
het	verdwijnen	van	het	Fenikshof	als	multifunctionele	zaal;	

• We	willen	de	(culturele)	verenigen	op	een	meer	professionele	manier	bijstaan	via	
een	 modern	 subsidiereglement	 en	 een	 centraal	 reservatiesysteem	 waar	 alle	
Grimbergse	zalen	zijn	in	opgenomen;	

• Grimbergen	ontwikkelt	een	bibliotheek	van	de	toekomst;		
• Het	gemeentebestuur	zal	zelf	 initiatief	nemen	om	herbestemming/medegebruik	
van	kerkgebouwen	in	functie	van	(culturele)	activiteiten	bespreekbaar	te	maken	
bij	de	desbetreffende	instanties.	

	
10.	Welzijn	en	sociaal	beleid	
	

• De	 integratie	 van	 het	 OCMW	 in	 de	 gemeente	 wordt	 op	 korte	 termijn	
geïmplementeerd	 met	 één	 aanspreekpunt	 (digitaal	 welzijnsloket,…)	 voor	 alle	
vragen	met	betrekking	tot	sociale	dienstverlening,	gecentraliseerd	in	het	nieuwe	
hoekgebouw;	

• 60-plussers	 verdienen	 speciale	 aandacht	 want	 een	 nieuwe	 generatie	 ouderen	
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staat	voor	de	deur.	Zodoende	moeten	de	woonvorm	en	zorg	aangepast	worden	
aan	de	steeds	evoluerende	vraag; 

• We	 blijven	 inzetten	 op	 het	 aanmoedigen	 en	 rekruteren	 van	 nieuwe	
onthaalouders	en	een	efficiënt	kinderopvangbeleid;	

• De	 bestrijding	 van	 sociale	 fraude	 wordt	 opgevoerd.	 Ondersteuning	 moet	 gaan	
naar	inwoners	die	het	écht	nodig	hebben.	De	samenwerking	met	de	politie	wordt	
dan	ook	versterkt	om	domiciliefraude	te	bestrijden;	

• We	 activeren	 steuntrekkers	 en	 begeleiden	 hen	 op	 maat	 en	 volgens	 hun	
mogelijkheden	want	een	job	is	de	beste	garantie	tegen	armoede;	

• We	 brengen	 alle	 gezondsheidswerkers	 samen	 voor	 de	 opmaak	 van	 een	
gezondheids-	 en	 welzijnsbeleidsplan	 en	 stellen	 een	 nieuwe	 gezondheids-	 en	
welzijnsgids	 op	 die	 handig	 is	 voor	 alle	 inwoners	 en	 vooral	 voor	 de	 nieuwe	
inwoners;	

• Grimbergen	wordt	een	diervriendelijke	gemeente.	
	

11.	Onderwijs		
	
• We	 blijven	 er,	 in	 samenwerking	 met	 het	 vrij	 en	 gemeenschapsonderwijs,	 naar	
streven	dat	er	voor	ieder	Grimbergs	kind	een	plaats	is	in	de	Grimbergse	scholen	
en	zullen	 tijdig	beroep	doen	op	de	aangeboden	ondersteuning	en	subsidies	van	
de	Vlaamse	overheid	voor	renovatie	en	nieuwbouw;	

• We	 bewaken	 het	 niveau	 van	 het	 Nederlands	 via	 taalbadklassen,	 door	 het	
promoten	van	de	‘brede	school’	en	door		bij	de	Vlaamse	overheid	aan	te	dringen	
op	een	betere	omkadering	en	ondersteuning	van	de	leerkrachten;	

• We	 zorgen	 voor	 een	 verbetering	 van	 de	 huisvesting	 van	 de	 gemeentelijke	
Academie	voor	Muziek,	Woord	en	Dans.	

	
12.	Jeugdbeleid	
	

• We	bouwen	nieuw	jeugdlokalen	op	de	site	van	de	Charleroyhoeve;	
• De	reservatie	van	zalen	en	 infrastructuur	moet	geoptimaliseerd	worden.	Dit	zal	

gebeuren	via	een	centraal	aansprekingspunt	die	de	communicatie	vereenvoudigt	
en	versnelt;	

• In	 samenwerking	 met	 de	 sportdienst	 wordt	 het	 aanbod	 aan	 speeltuinen	 nog	
verbeterd	 en	 vergroot	 door	 onder	 meer	 sportkooien	 toe	 te	 voegen	 waar	 een	
combinatie	 van	 voetbal	 en	 basket	mogelijk	 is	 op	 strategische	 plaatsen	 voor	 de	
jeugd	of	de	sportliefhebber.	

	
13.	Sport	
	

• Het	 gemeentelijk	 sportbeleid	 zal	 zoveel	 mogelijk	 inwoners	 stimuleren	 om	 aan	
sport	te	doen;	

• Er	 dient	 een	 stappenplan	 opgesteld	 te	 worden	 op	 het	 vlak	 van	
sportinfrastructuur.	Deze	infrastructuur	dient	duurzaam	te	zijn	en	moet	rekening	
houden	met	de	verschillende	sporten	binnen	Grimbergen;	

• Nieuw	opkomende	sporten	worden	ondersteund	in	hun	groei.	Padelvelden	zullen	
voorzien	worden	in	samenwerking	met	de	gemeentelijke	tennisclub(s).	
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14.	Milieuvriendelijke	gemeente	
	
• Groenvoorzieningen,	straten,	voet-	en	fietspaden	worden	beter	onderhouden	o.a.	

door	de	inschakeling	van	private	partners;	
• We	 willen	 sluikstorten	 efficiënter	 aanpakken	 via	 onder	 meer	 de	 inzet	 van	

mobiele	camera’s;	
• Er	wordt	gewerkt	aan	meer	publieke	groenvoorzieningen	in	Strombeek;	
• De	 gemeente	 zal	 meer	 metingen	 (laten)	 doen	 om	 de	 uitstoot	 van	 schadelijke	

stoffen	beter	te	kunnen	detecteren	en	sneller	te	kunnen	optreden	tegen	bedrijven	
die	de	emissienormen	niet	naleven;	

• Luchtvervuiling	en	fijn	stof	zullen	we	tegengaan	door	de	promotie	van	openbaar	
vervoer,	 fietsgebruik,	 duurzame	 brandstoffen	 en	 verwarmingstechnieken,	
ondersteund	door	de	installatie	van	extra	meetpunten;	

• De	gemeente	vervult	een	voorbeeldrol	via	de	vergroening	van	het	gemeentelijke	
wagenpark	 en	 een	 duurzame	 isolatie	 en	 verwarming	 van	 de	 gemeentelijke	
gebouwen;	

• De	 gemeente	 zal	 geen	 bijkomende	 afvalverwerkers	 meer	 aantrekken	 naar	 de	
kanaalzone,	noch	bedrijven	die	voor	sterke	geur-	en	geluidshinder	zorgen	of	een	
toxische	uitstoot	genereren.	

	
	


