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Beste Grimbergenaar, 

Ik hef graag met u het glas op een gelukkig en virusvrij 2021!  
Samen met u hoop ik dat we met de komst van het Corona-vaccin, 
dit drieste virus een halt kunnen toeroepen. 
Ik had u zoals ieder jaar, graag uitgenodigd op onze nieuwjaarsdrink. 
Corona dacht er helaas anders over. 
Na een kleine adempauze tijdens de zomermaanden werden we 
immers in de donkerste dagen van het jaar opnieuw geconfronteerd 
met een alsmaar verder oprukkend en levensbedreigend virus, met 
tevens zware gevolgen voor onze vrijheden. Op lichamelijk, maar 
ook op emotioneel, financieel èn economisch vlak maakt dit virus 
vele slachtoffers. 

O.a. onze talrijke verenigingen en lokale handelaars hebben zwaar 
te lijden onder de pandemie. Onze lokale handelaars worden 
bovendien niet alleen geteisterd door Corona, maar ondervinden 
ook veel hinder van de talrijke (maar noodzakelijke) wegeniswerken 
in onze gemeente. Wij blijven onze verenigingen en handelaars graag 
steunen en doen een warme oproep aan alle inwoners om hetzelfde 
te doen. 

Samen gaan we de strijd aan door goed voor onszelf en voor 
elkaar te zorgen. Door het respecteren van de Corona-maatregelen 
verlichten we de druk op artsen en zorgmedewerkers die zich uit 
de naad werken in overbevolkte ziekenhuizen, en beschermen we 
onze medemensen die zich dag in, dag uit inzetten om onze (levens)
wereld draaiende te houden. 

Intussen wordt er achter de schermen op het gemeentehuis hard 
verder gewerkt. Onze fractie mocht ook een nieuw raadslid in haar 
rangen verwelkomen: maak kennis met Karin Vertongen. 
U leest het allemaal in onze eerste folder van het nieuwe jaar. Wenst u 
tussen de folders door op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen 
van onze partij? Abonneer u dan zeker op onze Facebookpagina 

of onze digitale nieuwsbrief of bezoek onze 
webstek www.vernieuwing.org. Meer info vindt 
u achteraan in deze folder.

Hou het veilig en blijf gezond.  

Chantal Lauwers  
Voorzitter Vernieuwing

Verandering op til
De komende jaren zal er heel wat veranderen in de gemeente. Met 
de bibliotheekcommissie bespreken we momenteel de invulling van 
de ‘bib van de toekomst’ die onderdak zal vinden in de nieuw aan te 
bouwen zijvleugel van het gemeentehuis. 
Eén ding staat al zeker vast: deze bib moet méér worden dan enkel 
een verzamelplaats van boeken, cd’s en dvd’s maar moet tevens een 
ontmoetingsplaats zijn voor de inwoners. 

Site Cultuurcentrum
Naar het voorbeeld van vele andere gemeenten komt er dus één 
centrale bib in Grimbergen, maar dat betekent niet dat Strombeek-
Bever zomaar met een leegte blijft zitten. Er blijft een afhaalpunt voor 
de bib, zodat Strombekenaren zich niet altijd naar Grimbergen moeten 
verplaatsen om boeken te bestellen of terug te brengen. Ook zal het 
Huis van het Kind in Strombeek-Bever beter worden uitgebouwd, 
met een kinderbib, een spelotheek en een consultatieruimte voor 

Kind en Gezin. Daarnaast komt er een sociaal loket voor mensen 
met mobiliteitsproblemen. Tevens zal het Cultuurcentrum verder 
worden uitgebouwd, met onder meer een polyvalente zaal. En ten 
slotte zal ook de huisvesting van de academie vernieuwd worden. 

Het gemeenteplein aan het CC zal eveneens helemaal heraan-
gelegd worden, met een fraaie bovenbouw en een ondergrondse 
parking. Hierrond loopt nog een inspraakprocedure. Dit zal 

bovendien samengaan met een doordacht 
parkeerbeleidsplan in Strombeek-Bever en 
een verruimde zone 30.  Het eindresultaat 
zal ongetwijfeld een fraaier en aangenamer 
Strombeek-Bever zijn. 

Nicolas Bourgeois
Ondervoorzitter en secretaris Vernieuwing
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Infrastructuur
GBS ’t Villegastje in Strombeek-Bever: de werkzaamheden van (het 
laatste) perceel 2, waarvoor de huidige meerderheid haar goedkeuring 
gaf, gaan hun laatste maanden in. De leerlingen zullen hopelijk in de lente 
een mooie turnzaal en eetzaal voor warm eten ter beschikking hebben. 

GBS De Negensprong (Borcht): er werden tijdelijke containers voor 
de kleuters geplaatst om hun leeromgeving te verbeteren. Een architect 
werd aangesteld om de mogelijkheid van een gedeeltelijke nieuwbouw 
te onderzoeken.

GBS ’t Mierken in Beigem: de eigenaar van de grond langs de school 
in de Gemeentehuisstraat werd alvast bereid gevonden om de grond te 
verkopen aan de gemeente. We zijn daar heel dankbaar voor. Hierdoor 
is er hoop om de school in de toekomst terug op één locatie te brengen. 
In september 2020 werd er alvast een subsidiedossier ingediend bij het 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). De wachtlijst 
is jammer genoeg wel lang. In afwachting werden er omwille van de 
uitbreiding van de schoolcapaciteit en het in onbruik raken van het 
oud-gemeentehuis, voor 2 leerjaren tijdelijke containers voorzien in de 
Parklaan.

Inhoudelijk
Acht basisscholen doen mee aan een tweejarig project voor de vorming 
van taalbeleidsexperten, onder leiding van het Centrum voor Taal en 
Onderwijs van de KULeuven. Er zijn immers meer en meer anderstalige 
leerlingen. Een taalbeleidsplan kan zowel de scholen als de leerlingen 
helpen. Kwaliteitsbehoud blijft het doel!

Het Museum voor de Oudere Technieken heeft van de provincie 
Vlaams-Brabant de Toerisme Award 2020, categorie erfgoed, gewonnen 
voor de tentoonstelling Steigers en Steen. Met deze tentoonstelling 
wordt de donjon terug voor het publiek opengesteld. Een bezoek waard! 
Het beheersplan Onroerend Erfgoed van de Tommen- en de Liermolen 
werd ook door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Het beheersplan 
Prinsenkasteel en omgeving bevindt zich in een laatste fase voor 
goedkeuring. 
Op verzoek van het ministerie van Defensie werd met veel hulp 
van vrijwilligers een eerste aanzet tot inventarisatie van zichtbare 
erfgoedelementen opgesteld. Het ministerie heeft deze nodig voor het 
actualiseren van haar stafkaarten. We maakten van de gelegenheid 
gebruik om alvast ook alle kapelletjes in onze gemeente op te lijsten.

Weetjes
• Veldkantkapel: de afstammelingen van de laatst gekende eigenares  
 werden gevonden, onder meer dankzij de talrijke tips die jullie mij  

Onderwijs

Toerisme en erfgoed

GBS De Mozaïek in Humbeek en GBS ’t Mierken doen mee aan een 
gemeente-overschrijdend project ‘Lezen met Klasse’, in samenwerking 
met de bibliotheek. De focus ligt hier op begrijpend lezen. 

Om de kwaliteit van het voor- en naschools toezicht te verbeteren, 
wil de gemeente in de gemeentescholen samenwerken met een 
dienstverleningsbedrijf. Er wordt een betere omkadering voor de 
toezichters voorzien en de gemeente komt tussen in meer toezichtsuren, 
ook voor de andere netten. De bijdrageregeling voor de ouders werd wel 
in lijn gebracht met deze in gelijkaardige gemeenten als de onze. 
Via het project Brede School zijn schepen Laeremans en ikzelf op zoek 
gegaan naar extra (gratis) naschoolse activiteiten. Het aanbod werd 
uitgebreid. In 2021 zullen alle basisscholen voor het eerst minstens één 
project aanbieden.

 bezorgden. Er wordt dit jaar gewerkt aan een dossier met het oog op  
 het verkrijgen van subsidies voor de renovatie. 

• Wezenhaagkapel: deze werd dankzij vrijwilligers gerenoveerd. Hopelijk  
 zullen we deze na Corona kunnen inhuldigen.

• Het monument van Dokter Hemerijckx, gekend lepradokter, heeft  
 hopelijk een permanente, nieuwe stek gevonden aan het kruispunt  
 Rijkenhoekstraat/Vilvoordsesteenweg.

• Met dank nam ik het voorzitterschap aan van de intergemeentelijke  
 projectvereniging Brabantse Kouters West. Samen met Brabantse  
 Kouters Oost en alle gemeenten van het Regionaal Landschap  
 Brabantse Kouters wordt er gewerkt aan verbetering van erfgoed in  
 de gemeenten.

Karlijne Van Bree
Schepen voor Onderwijs, Toerisme en Erfgoedbeleid

Aanmelden
“Vergeet niet jouw kind tijdig digitaal aan te melden wanneer het 
voor het eerst zal instappen of van school zal veranderen tijdens 
schooljaar 2021-2022. Meer info op aanmelden.grimbergen.be.”
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De meerderheidsploeg heeft de voorbije maanden heel wat uren 
vergaderd over de geplande nieuwe zijvleugel voor het gemeentehuis. De 
bouw daarvan zal belangrijke gevolgen hebben voor de dienstverlening, 
maar ook voor het uitzicht van Grimbergen-centrum. Het gaat om de 
belangrijkste investering van de komende jaren. 

Het vorige bestuur plande een nieuw administratief gebouw en 
bibliotheek tegenover het cultuurcentrum in Strombeek-Bever. Dit 
gebouw was evenwel megalomaan groot. Bovendien strookte het niet 
met de (van hogerhand opgelegde) fusie van gemeente en OCMW. Door 
deze fusie was het niet langer verantwoord te blijven werken met twee 
aparte administraties en twee grote gebouwen, ver van elkaar.

Daarom werd beslist de oude gebouwen van de jongensschool af te 
breken en te vervangen door een nieuwbouw. Daarbij is het de bedoeling 
om over te schakelen naar een moderne dienstverlening, die meer 

Ook langs de Westvaartdijk ter hoogte van de Borcht komt er een 
belangrijk woonproject. Vandaag staan daar nog oude bedrijfspanden, 
maar op termijn komen op die locatie woningen en appartementen.  
Uiteraard is het de bedoeling dat de nieuwe wijk ook visueel mooi 
aansluit bij de Oude Borcht.  
Daarom schrijft een studiebureau momenteel een Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (RUP) uit, waarbij de bevolking inspraak heeft. Ook 
de hele omgeving wordt aangepakt: momenteel wordt daar (tussen 
Vilvoorde en Verbrande Brug) de fietssnelweg Boom-Brussel aangelegd. 
Tegelijk wordt ook de Westvaartdijk zelf heraangelegd en (eindelijk) 
voorzien van riolering. Hierdoor zullen de moddertoestanden langs deze 
weg binnen afzienbare tijd tot het verleden behoren.

Over het nieuw gemeentehuis…

Woonproject Vaartdijk Borcht 

gebaseerd is op afspraken in plaats van op klassieke loketten. 
Daarnaast komt dan de centrale bibliotheek, die dus een prominente 
plaats krijgt in het centrum van de gemeente. Daardoor zal er in 
Strombeek-Bever extra ruimte vrijkomen voor het Cultuurcentrum, een 
beter uitgebouwd ‘Huis van het Kind’ en een gerenoveerde academie. 
Ook blijft er een afhaalpunt voor de bib. 

Ondergronds
Zo’n bijkomende vleugel aan het gemeentehuis zal natuurlijk gevolgen 
hebben op vlak van mobiliteit. Gelet op de aanwezigheid van de school 
hebben we ervoor gekozen om geen parking te bouwen onder het 
gemeentehuis, maar om extra parkeerruimte te voorzien door een 
ondergrondse parking aan het Prinsenbos. 
Visueel zal er daar weinig veranderen: het huidige parkeerplein blijft 
bestaan, maar daaronder komt bijkomende parkeerruimte, zodat er 
rond het gemeentehuis een mooier plein kan worden aangelegd. 
Dat betekent een win-win voor iedereen: verzekerde bereikbaarheid van 
het gemeentehuis en voldoende parkeerruimte voor de Grimbergenaars, 
ook bij evenementen. Bijkomend aspect is dat de parking van het 
Fenikshof in de toekomst minder gebruikt zal kunnen worden door onze 
eigen inwoners, gelet op de geplande activiteiten van de micro-brouwerij 
en de verwachte toename van het aantal toeristen. 

Eind december ontstond er nogal wat commotie over de plannen rond 
de nieuwe parking. Het is logisch dat zulke plannen debat en vragen  
oproepen. De komende maanden zal er nog alle ruimte zijn om dit debat 
te voeren. Het belangrijkste is dat er beslissingen worden genomen 
en dat de grote stenen stilaan gelegd worden. Al te lang is veel in 
Grimbergen blijven stilstaan. Daar komt nu dus verandering in. 

Op de oude bedrijfssite van de familie Emmerechts in de Humbeekse 
Dorpsstraat wordt momenteel alles voorbereid voor een hedendaagse 
verkaveling van woningen en diverse soorten appartementen. Het gaat 
om een geheel van dertig woongelegenheden dat in harmonie is met 
het dorpscentrum en een geslaagd voorbeeld vormt van inbreiding. De 
bouwlijn van de Dorpsstraat blijft mooi behouden, ook al maken nogal 
wat woningen plaats voor nieuwbouw. 
We hopen uiteraard dat het vooral mensen zullen zijn uit onze eigen 
gemeente die hier een nieuwe stek zullen vinden.  
In Strombeek-Bever start binnenkort de bouw van het nieuw woon-
zorgcentrum van de Oreliagroep. Hierin zullen de bestaande wooncentra 
van Ascot (Bergdal) en Iris (Begonialaan, vroeger Kareelbakkerijstraat) 
worden samengebracht. Het wooncentrum komt op de hoek van de 

Woonprojecten in Humbeek en Strombeek-Bever
Oude Mechelsestraat. Het bestaande herenhuis wordt mee in de 
nieuwbouw geïntegreerd. Het wooncentrum zal plaats bieden aan 
meer dan 80 senioren. Uiterlijk over twee jaar zal Strombeek-Bever dus 
eindelijk over een volwaardig woonzorgcentrum beschikken.  

Bart Laeremans
Schepen voor Omgeving, Wonen en Integratie
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Overdracht van de Grimbergse recyclageparken 
naar INCOVO

In onze beleidsnota gaven we aan het zwerfvuil en sluikstorten 
efficiënter te willen aanpakken door onder meer de inzet van een mobiel 
camerasysteem en het hanteren van GAS-boetes. Intussen is gebleken 
dat dit met een beperkt personeelsbestand geen gemakkelijke opgave 
is. Daarom waren we al een tijdje op zoek naar een partner om dit in 
uitvoering te brengen. 
Daarnaast was er ook de prangende kwestie van onze recyclageparken. 
Daarin was al vele jaren niet geïnvesteerd. Gezien de enorme 
investeringen die een verdere eigen uitbating van onze containerparken 
met zich mee zou brengen, hebben we beslist om het beheer ervan 
over te dragen aan een afvalintercommunale. Onze zoektocht bracht 
ons bij de meest geschikte partner: de intercommunale INCOVO, waar 
de buurgemeenten Meise en Vilvoorde reeds bij aangesloten zijn. 

Een samenwerking met INCOVO lost niet alleen het probleem van 
onze recyclageparken op, INCOVO biedt tevens een beproefd 
dienstverleningspakket aan op gebied van camerabewaking, sluikstort, 
sensibilisering en handhaving. Samenwerken met INCOVO helpt ons dus 
tegelijk om enkele zeer cruciale doelstellingen te realiseren rond zwerfvuil 
en sluikstorten. Inmiddels heeft de raad van bestuur van INCOVO 
ingestemd met de aankoop van zes bijkomende sluikstortcamera’s. Het 
is de bedoeling om de sluikstortwerking in de loop van 2021 ook uit te 
breiden naar Grimbergen.  

Modernisering recyclagepark
INCOVO is bereid om de volledige inrichting van het recyclagepark 
op de Humbeeksesteenweg op zich te nemen en de nodige 
subsidies aan te vragen voor de modernisering van het park. Wij 
hopen in de loop van de komende maanden te kunnen opstarten.                                                                                                                                       
Het (veel te) kleine recyclagepark in Strombeek-Bever zal onvermijdelijk 
verdwijnen, maar onze inwoners zullen binnen een straal van 1 km 
op het volwaardige containerpark van Koningslo (Vilvoorde) terecht 
kunnen. Indien we hadden gekozen voor samenwerking met Intradura, 
dan waren de Strombekenaren aangewezen op het containerpark van 
Wemmel, wat veel moeilijker bereikbaar is. 
Voor het overige verandert er voor onze inwoners weinig, aangezien 
INCOVO op quasi dezelfde manier werkt en bovendien gelijkaardige 
tarieven hanteert. Alle Grimbergenaars zullen bovendien met hun afval 
ook terecht kunnen op de recyclageparken van Londerzeel, Machelen, 
Meise, Vilvoorde en Zemst.

ESCO: besparingskuur voor Grimbergse gebouwen
Sinds juni 2019 is Grimbergen gestart met een bijzonder energieconcept 
voor een deel van onze gebouwen. Concreet werd met subsidies van de 
Vlaamse overheid een energiecontract afgesloten met een zogeheten 
ESCO, een Energy Service Company. Het gaat met name om de firma 
Wattson, die voor ons zowel de studie, de financiering als de opvolging 
van energiebesparende maatregelen aanlevert.

Milieubeleid

Op die manier werden in het eerste werkingsjaar tal van energie-
besparende maatregelen uitgevoerd in acht van onze meest 
energieverslindende gemeentelijke gebouwen, waaronder het 
gemeentehuis, het Cultuurcentrum in Strombeek-Bever, de gemeentelijke 
basisscholen De Negensprong en De Mozaïek, de gemeenteloods en de 
sporthallen Prinsenbos, Verbrande Brug, Humbeek en Soens.

Met de gerealiseerde energiebesparingen kunnen de investeringen 
die door Wattson werden gedaan, ook terugbetaald worden. Zo 
werden er op het dak van vijf gebouwen zonnepanelen geplaatst, 
de verwarmingsinstallatie van het Cultuurcentrum en de sporthal 
Soens werden grondig gerenoveerd, in vijf andere gebouwen 
werd de verwarmingsinstallatie volledig correct afgesteld. In twee 
gebouwen werd de ventilatie vernieuwd en in zeven gebouwen werd 
de volledige belichting aangepakt.  Tenslotte werd er in drie gebouwen  
spouwmuurisolatie aangebracht en kreeg de bar van het Cultuurcentrum 
eindelijk dubbele beglazing. 

Al deze maatregelen samen zorgden voor een besparing van 162 ton 
minder CO2 of het equivalent van het aanplanten van 6.500 bomen en 
dit gewoon door een besparing te realiseren op elektriciteit met 18% en 
op gas met 15%. 
De bij de start vooropgestelde waterbesparing werd jammer genoeg niet 
gehaald, maar een intensere opvolging van het regenwatersysteem zal 
in de toekomst eveneens tot besparingen leiden.  
Grimbergen wil op die manier het goede voorbeeld geven. Als we de 
inwoners willen aanmoedigen om minder CO2 te produceren, moeten 
we als gemeente natuurlijk zelf ook ons best doen. Er is nog heel veel 
werk aan de winkel, maar de eerste stappen zijn hiermee gezet. 

Yves Verberck    
Schepen voor lokale economie, leefmilieu, 
afvalbeleid en land- en tuinbouw

Weetjes
• Wegens de afgenomen drukte kan je vanaf heden tot tweemaal per  
 week reserveren voor onze recyclageparken  
• Vanaf vrijdag 8 januari 2021 mag je in de PMD (blauwe zak) ook  
 andere plastic voorwerpen meegeven (zie uitleg op je afvalkalender  
 2021).
• Vanaf vrijdag 8 januari 2021 gebeurt de inzameling van papier en  
 karton voor het volledige grondgebied van Grimbergen op dezelfde  
 dag.  



5

Wie is Karin Vertongen?
Ik ben geboren en getogen in Grimbergen, meer bepaald in Lint aan 
het Lintkasteel. Zowat mijn hele jeugd heb ik doorgebracht in de wijk 
Verbrande Brug, bij de ouders van mijn moeder.  
Ik ben gehuwd met Jan, mama van Matthias en Sarah en fiere oma van 
een geweldige, prachtige, toffe kleinzoon Sem.
Naast mijn job als onthaalmedewerker in het Justitiehuis van Mechelen 
vul ik mijn vrije tijd met babysitten, shoppen en klaarstaan voor mijn 
familie en vrienden. Verbondenheid is nu meer dan ooit belangrijk in deze 
coronatijd.

Hoe ben je bij de Vernieuwing-ploeg terechtgekomen?
In 2012 deed ik op verzoek van de Vernieuwing-ploeg de eerste keer 
mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik draai dus al even mee met 
de ploeg. 

( INTERVIEW ) 

Interview met gemeenteraadslid 
Karin Vertongen

Op 2 juni 2020 mocht ik in naam van de fractie de eed afleggen als lid 
van het Bijzonder Comité Sociale dienst (BCSD) en op 28 augustus, 
totaal onverwacht, heb ik de eed afgelegd als gemeenteraadslid in 
opvolging van Martine De Coppel. Ik ben ook lid van de commissies 
Infrastructuur, Omgeving en Intercommunales. 

Wat betekent de gemeentepolitiek voor jou?
Aangezien mijn hart vooral in de Verbrande Brug ligt en ik lid ben van 
de commissie Omgeving, wil en zal ik er over waken dat het gehuchtje 
aan het kanaal opnieuw een mooi woongedeelte van Grimbergen wordt, 
waar het zalig en heerlijk is om te vertoeven, te wandelen en te bewegen. 

We moeten er voor zorgen dat we gezond blijven en onze veerkracht op 
peil houden door veel te bewegen en daar is de kanaalzone een mooie 
plaats voor.  

Fluvius heeft recent alle Grimbergse daken onder de loep genomen.  
Via de webstek https://dakinzicht.fluvius.be  kan u nagaan of uw dak 
goed geïsoleerd is of integendeel veel warmte verliest. Hoe roder uw 
woning, hoe meer warmte er via uw dak verloren gaat. 
Opgelet: de warmtescan levert niet voor elke woning een correct beeld. 
De informatie is vooral betrouwbaar voor hellende daken. Indien blijkt 

De grote waterwerken op het Gemeenteplein van Strombeek-Bever zijn 
inmiddels achter de rug, maar het definitieve plein is nog niet zichtbaar. 
Wat u nu ziet is een tijdelijke oplossing, in afwachting van de vergunning 
voor de ondergrondse parking en voor een fraaie heraanleg van het 
plein, met uiteraard veel minder wagens. 
Het is de bedoeling dat een leefbaar plein wordt aangelegd, met 
veel groen en veel ruimte voor voetgangers en fietsers, zodat het er 
aangenaam vertoeven zal zijn. 
Ook aan veiligheid wordt gedacht: er komt een politie-antenne aan 
de voorkant van het gebouw. De ruimte schuin daaronder wordt de 
langverwachte vaste stek van Jeugdhuis De Duif. 

dat renovatiewerken zich opdringen, dan kan u steeds contact opnemen 
met het Grimbergse woonloket voor informatie over premies allerhande. 

Ook u kan een warmtescan aanvragen, zodat u heel uw woning kan 
laten onderzoeken. Dit kan u een heel fikse besparing opleveren. Beslist 
een aanrader dus. 

Warmtescan van uw dak

Gemeenteplein: tijdelijke situatieCorona doet ons bewegen
Gelukkig heeft het voorbije Corona-jaar ons ook iets positiefs 
gebracht: de Grimbergenaar is massaal gaan bewegen. 
Verken onze mooie gemeente per fiets of te voet! 
Meer info over bewegwijzerde wandel- en fietsroutes vindt u bij de 
dienst toerisme of op de gloednieuwe gemeentelijke webstek. 
Ontdek ook de wandelkalender (2018) op de webstek van Vernieuwing 
of vraag een papieren versie aan. Onze mandatarissen bezorgen u 
met plezier persoonlijk een gratis exemplaar.
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Corona bepaalde ons leven in 2020. Tot het overgrote deel van de 
bevolking gevaccineerd zal zijn, gaat dit vermoedelijk ook in 2021 het 
geval zijn.
We zien ons om die reden helaas genoodzaakt om niet alleen onze 
nieuwjaarsreceptie, maar ook ons succesvol maart-eetfestijn af te 
gelasten in het nieuwe jaar. Overigens met zeer veel spijt in het hart 
want beide gelegenheden gaven ons de kans om onze leden en 

In de ban van Corona

sympathisanten persoonlijk te begroeten voor een gezellige babbel met 
een lekker hapje en tapje erbij.
De ploeg van Vernieuwing heeft eveneens besloten om geen 
afhaalmoment te voorzien, en dit uit steun aan de talrijke Grimbergse 
verenigingen en horecazaken die gebruik maken van dit in Corona-tijden 
populaire en noodzakelijke alternatief. Wij doen een warme oproep om 
onze verenigingen en de lokale horeca verder te steunen. 

Grimbergen blijft helpen
Naar aanleiding van de eerste lockdown in het voorjaar werd de actie 
‘Grimbergen Helpt’ opgezet. Vanuit het OCMW werden toen heel wat 
hulpvragen van mensen beantwoord. Veel vrijwilligers melden zich 
aan voor boodschappen, huisbezoeken en voor een telefoonactie ter 
ondersteuning van senioren. 

Heeft u een hulpvraag waarmee de gemeente u van dienst kan zijn? 
Aarzel dan niet en neem contact op met het Sociaal Huis via telefoon: 
02 267 15 05 of via e-mail: sociaalhuis@grimbergen.be.

Steun onze lokale handelaars
Ook onze handelaars verdienen uw steun. Wij verwijzen in dit verband 
graag naar de door het gemeentebestuur ondersteunde webstek van de 
lokale handelaars: www. grimbergsehandelaars.be.

Het gemeentebestuur organiseert samen met de Raad Lokale Economie 
een selfiewedstrijd. Nog tot eind deze maand kan u daarmee een 
waardebon winnen, te spenderen bij de deelnemende handelaars. 

Neem tijdens het winkelen en/of met je aankoop een originele selfie, 
post je selfie met de #’naamwinkel’ en #ikkoopinGrimbergen of stuur 
je foto naar raadlokaleeconomie@grimbergen.be en maak kans op de 
hoofdprijs van EUR 500!

Politie vraagt uw medewerking
Het overgrote deel van onze inwoners leeft de Corona-maatregelen op 
een zeer correcte wijze na, waarvoor onze welgemeende dank. Natuurlijk 
zijn er altijd een aantal mensen die er de kantjes van aflopen of die denken 
dat er feestjes moeten gebouwd worden. De politie heeft het daardoor 
de voorbije maanden erg druk gehad, terwijl het gewone politiewerk 
natuurlijk bleef doorlopen. Zo waren er de aanhoudende problemen in 
het Prinsenbos (die door de politie stevig werden aangepakt tijdens de 
kerstvakantie) en het zware vandalisme aan de chalet van de lijnvissers 
in Humbeek.
In deze donkere tijd van het jaar zijn er bovendien ook meer inbraken. 
Het is daarom belangrijk dat u ogen en oren openhoudt: wanneer u 

verdachte zaken ziet of slachtoffer bent van een 
misdrijf, neem dan zeker contact op met de politie 
via 02 272 72 72 of via het contactformulier op de 
Grimbergse politiewebstek. 

Geen maart-eetfestijn in 2021

Pierre Van den Wyngaert
Gemeenteraadslid

Taalstimulering
Ten gevolge van de lockdown hebben vele anderstalige kinderen in de 
Vlaamse scholen een ernstige taalachterstand opgelopen. Vlaanderen 
wil hieraan tegemoetkomen via de inrichting van zomerscholen en via 
langdurige initiatieven rond taalstimulering. In Grimbergen waren er 
reeds een aantal initiatieven en we gaan die verder versterken, met de 
steun van de Vlaamse Gemeenschap. Die heeft een subsidie toegekend 
van 100.000 euro voor een duurzaam project tot de zomer van 2022.  

In dit kader zoeken we nog vrijwilligers om deze initiatieven mee wortel 
te laten schieten in de wijk Borcht. Ook mensen die babbelmomenten 
voor volwassenen willen ondersteunen of voorleesmomenten in scholen, 
blijven van harte welkom.

Graag vermelden we nog dat Grimbergen door de provincie geselecteerd 
werd voor de organisatie van een ‘Scholenzangfeest’. Dit is gericht op 

leerlingen van het eerste en tweede leerjaar, die via 
kinderliedjes vertrouwd raken met het Nederlands. 
Vijf basisscholen zullen op die manier op 29 
april deelnemen aan dit zangfeest in het CC van 
Strombeek-Bever.  

Peter Plessers 
Gemeenteraadslid

Een pijnlijk afscheid
Corona maakte in Grimbergen ook een politiek slachtoffer. Eind juni 
haalde raadslid Martine De Coppel op een pijnlijke manier het nieuws 
door een erg ongepaste uitspraak tijdens de (digitale) gemeenteraad. 
Martine begreep dat haar woorden de meerderheidsploeg in 
moeilijkheden brachten en besliste daarop om ontslag te nemen uit 
de gemeenteraad. 
We zijn haar dankbaar voor hetgeen ze de voorbije acht jaar voor 
de Grimbergse politiek heeft betekend en wensen haar veel blije 
momenten toe in het Strombeekse verenigingsleven, waarvoor zij zich 
al ruim een kwarteeuw belangeloos inzet. 
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Bijna twee jaar in de legislatuur met een nieuw bestuur en met de fusie 
van gemeente en OCMW vonden de drie coalitiepartners dat het tijd was 
voor een nieuw logo en bijbehorende huisstijl. Zo’n zoektocht is niet zo 
eenvoudig: je moet iets vinden dat tegelijk origineel en tijdloos is én dat op 
een herkenbare manier naar Grimbergen verwijst.

Initiatiefnemer was Anne-Laure Mouligneaux, die tot in juni schepen van 
communicatie was voor de collega’s van N-VA. Er werd een werkgroep 
samengesteld met drie schepenen en drie gemeenteraadsleden van de 
meerderheidsploeg. Voor onze fractie tekenden Chantal Lauwers en uw 
dienaar present. Eerst werd een studiebureau gezocht dat ons hierbij 
moest helpen. Enkele kandidaten mochten zich voorstellen en het was de 
Grimbergse softwarespecialist ‘Siteffect’ die ons het best kon overtuigen. 
  
Deze mensen organiseerden een uitgebreide brainstorming waarbij tal van 
voorkeuren en weetjes over Grimbergen de revue passeerden. Daaruit 
onthielden zij de spotnaam van de Grimbergenaars. Destijds huisden 
er zoveel kraaien in Grimbergen, dat onze voorouders er de bijnaam 
‘Kraaischutters’ aan overhielden. Ook de benaming ‘Kraaienberg’ (de 
heuvel tussen Spaanse Linde en Populierendal) verwijst naar de belangrijke 
aanwezigheid van kraaien in onze streek. Naar verluidt zijn het trouwe, 
liefdevolle en intelligente dieren.

Geborgenheid
Het studiebureau weefde een nest rond een gestileerde kraai, waarmee 
nestwarmte en veiligheid worden gesymboliseerd. Dit nest heeft tegelijk 
de vorm van een open, ondersteunende hand, waarmee solidariteit en 

Sinds enkele maanden zijn er camera’s actief aan de op- en afritten van de 
Ring aan de Hellebeekstraat. Het gaan om zogenaamde ANPR-camera’s, 
wat staat voor Automatic Number Plate Recognition (automatische 
kentekenplaatherkenning). Met deze slimme camera’s, die verbonden 
zijn met een ruimer netwerk, kunnen delinquenten veel sneller worden 
opgespoord. Daarnaast werd voor de politie ook een voertuig aangekocht 
dat met zo’n ANPR-camera is uitgerust. De ingebruikname daarvan 
leverde meteen resultaten op. Het is de bedoeling dat dit netwerk ook nog 
op andere plaatsen zal worden uitgerold.  

Het is een oud zeer: het Grimbergs politiekorps is op een zeer degelijke 
manier gehuisvest en is een van de best uitgeruste korpsen uit de streek. 
Maar het kampt, net als zovele andere korpsen uit de Vlaamse Rand, met 
enkele vacatures die niet opgevuld geraken. Dit heeft te maken met het 
concurrentienadeel met de Brusselse korpsen: daar beschikt men over 
diverse premies die enkel in Brussel van toepassing zijn. 

Toch heeft de keuze voor een lokaal korps buiten Brussel ook heel wat 
voordelen. Politiemensen of aspiranten die houden van afwisseling en 
avontuur, die willen kiezen voor een korps waar men geen nummer is en 
kans krijgt op doorgroeimogelijkheden, die zijn welkom in Grimbergen. 
Neem gerust contact op met de korpsleiding voor meer informatie.  

Peter Plessers
Gemeenteraadslid

Camera’s aan de Hellebeek Vacatures bij het politiekorps

dienstbaarheid worden uitgedrukt. ‘Geborgen in Grimbergen’ is de 
bijbehorende leuze.

Als basiskleuren werd gekozen voor antraciet (donkergrijs) en zandkleur, 
waarmee wordt verwezen naar de vele monumentale gebouwen die 
in de Grimbergse zandsteen zijn opgetrokken. De drie veren stellen 
de deelgemeenten Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever voor, die 
onlosmakelijk met Grimbergen verbonden zijn. 

Het studiebureau had nog enkele andere ontwerpen gemaakt, maar de 
symboliek met de kraai vonden we met de meerderheidsploeg zodanig 
sterk en professioneel, dat de keuze snel vastlag.  
De invoering van het nieuwe logo gaat gepaard met een nieuwe huisstijl, 
een vernieuwd infomagazine en een nieuwe gebruiksvriendelijke website 
(staat inmiddels online). Het logo werd op de gemeenteraad van november 
goedgekeurd en kreeg ook een pluim van een deel van de oppositie. 
Slechts één raadslid stemde tegen.

Bart

Scan deze code 

en bekijk onze 

nieuwjaarsboodschap

Een nieuw logo voor Grimbergen
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Karlijne Van Bree                                                                                                                                             
Schepen voor Onderwijs, Toerisme en Erfgoedbeleid                                                                                                  
IJsvogellaan 9, 1850 Grimbergen                                                                                                                   
0474 93 12 19 - karlijne.vanbree@grimbergen.be

Yves Verberck                                                                                                                                       
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Afvalbeleid en Land- en Tuinbouw                                                                                   
Abelenlaan 5, 1851 Humbeek
0472 59 17 34 – yves.verberck@grimbergen.be

Chantal Lauwers                                                                                                                                      
Voorzitter Vernieuwing en Voorzitter Gemeenteraad en 
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Populierendallaan 90, 1850 Grimbergen                                                                                                                     
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Gemeenteraadslid en Lid bijzonder comité voor de sociale dienst                                                                                                        
Oostvaartdijk 65, 1850 Grimbergen
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Onze mandatarissen

Deel uitmaken van de 
Vernieuwing-familie? 
Voor amper € 5,00 per familie blijft u op de hoogte van al onze 
activiteiten en wordt u actief betrokken bij onze werking. 
Indien u dit wenst, komt één van onze mandatarissen graag 
bij u langs. Stuur in dat geval even een e-mail naar
ledenadministratie@vernieuwing.org of bel ons op  
0486 10 34 93.
Anders volstaat uw storting van € 5,00 op rekening
BE73 8601 1549 6060 van Vernieuwing, met vermelding van 
uw voornaam en uw familienaam. 

Inschrijven op onze digitale nieuwsbrief kan door te mailen 
naar info@vernieuwing.org.

Bezoek ook onze webstek www.vernieuwing.org, of like onze 
Facebookpagina (facebook.com/Vernieuwing1850). 

... de gemeente sinds oktober over een eigen 
veegwagen beschikt? De veegwagen zorgt 
voor een grondige schoonmaakbeurt van de 
goten en verkleint de kans op onkruidgroei en 
verstoppingen in de riolen. 

De nieuwe aanwinst werd meteen 
ingezet voor het vegen van allerlei 
zwerfvuil en het onderhoud van 
de Grimbergse straatgoten en 
fietspaden.
Samen met een uitbesteed 
gedeelte van zwaarder veegwerk, 
zoals onkruidovergroeiingen en 
modder na wateroverlast, is de 
gemeente nu uitgerust om alle 

types verhardingen en wegenis te kunnen reinigen.

... je afgevallen bladeren afkomstig van het openbaar domein en 
het privaat domein, alsook grasafval op de beide recyclageparken kan 
binnenbrengen zonder afspraak? Het binnenbrengen van afgevallen 
bladeren en gras valt onder het tarief van groenafval en is gratis voor 
laadruimtes tot en met 1,5 meter. Er dient wel aangesloten te worden 
bij de wachtrij aan het recyclagepark. Let wel: heb je naast afgevallen 
bladeren en/of grasafval nog andere (betalende) fracties, dan moet je 
wel een afspraak maken.

...  er diep in het voormalig OCMW-bosperceel in de Slikkestraat 
te Humbeek, een poel ligt die sedert de uitgraving ervan nooit werd 
onderhouden? Deze poel is volledig dichtgeslibd en toegegroeid.
Via een aanbestedingscontract met Regionaal Landschap Brabantse 
Kouters heeft de gemeente een jaarlijks onderhoudscontract afge-
sloten teneinde deze poel te ruimen en terug levensvatbaar te maken. 
Hopelijk kunnen de blinde vlekken gelegen op en rond deze percelen 
opgewaardeerd worden, zodat er een volwaardig bos kan ontstaan.

WIST 
JE 

DAT ...

WIST 
JE 

DAT ...

Nieuwbouw Eigen Thuis
De mandatarissen van Vernieuwing hebben dit jaar besloten een deel 
van hun afdrachten te schenken aan het Grimbergse Eigen Thuis. Deze 
organisatie aan de Beukendreef biedt kwaliteitsvolle dienstverlening 
aan personen met een fysieke handicap, die hun leven zo zelfstandig 
mogelijk willen uitbouwen. 
Vorig jaar vroeg Eigen Thuis een vergunning aan voor een hoogwaardig 
nieuwbouwproject ter vervanging van de bestaande gebouwen. Men wil 
voorzien in 35 permanente studio’s en vijf logeerstudio’s voor mensen 
met een fysieke beperking. 
Daarnaast worden er 20 logeerkamers voorzien voor een zorghotel, 
waar volwassenen tijdelijk begeleid en geholpen zullen worden na een 
verblijf in het ziekenhuis. Een absolute primeur voor Grimbergen. Het 
leek ons een steengoed idee om een steentje bij te dragen aan deze 
veelbelovende nieuwbouwplannen! 


