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Beste Grimbergenaar,

Ik schrijf dit voorwoord op een -letterlijk en figuurlijk- zonovergoten 
dag. Letterlijk, want na een bijzonder natte en kille maand mei 
brengt juni ons hoop op een zonnige zomer. 
Figuurlijk, want nu het met de coronacijfers de goede kant blijft 
opgaan en ook het aantal gevaccineerde Vlamingen elke dag 
groeit, kunnen we uitkijken naar een beloftevolle vakantieperiode 
in relatieve vrijheid. Opnieuw samenkomen met familie en 
vrienden, sporten, uit eten of op café gaan, cultuur opsnuiven, ... 
Ik kijk er samen met u alvast naar uit!
Zoals u van ons gewoon bent, houden wij u graag op de hoogte 
van wat er reilt en zeilt in uw gemeente. En er valt weer heel wat 
te melden! 

Wist u bijvoorbeeld dat het gemeentebestuur recent in een intensief 
3-jaar durend coachingstraject met Mooimakers is gestapt? Eén de 
vele actiepunten van het coachingstraject betreft het aanpakken 
van de hotspots van sluikstorten en zwerfvuil, een hardnekkige 
plaag waar vele gemeentebesturen mee geconfronteerd worden. 
Ook de recent aangeworven gemeenschapswachten-vaststellers 
zullen ons na opleiding bijstaan in deze strijd. 

Daarnaast wordt door de drie meerderheidspartijen gewerkt 
aan een mooiere gemeente. Het centrum van Strombeek-Bever 
zal een veel groener uitzicht krijgen. En ook de omgeving van 
het vernieuwde gemeentehuis wordt veel groener, net zoals de 
Maalbeekvallei.

Wist u dat het reeds bestaande Buurtinformatienetwerk (BIN) 
Abtsdal recent werd uitgebreid tot het BIN Grimbergen centrum? 
Het is de bedoeling om op langere termijn het hele grondgebied 
van Grimbergen te voorzien van BIN-gebieden. Deze 
samenwerking van burgers met de lokale politie heeft tot doel 
het veiligheidsgevoel onder de Grimbergenaren te verhogen, een 
samenwerking waar ik graag mee de schouders onder zet.

Dit alles en nog veel meer leest u verder in dit 
nummer.
Rest mij nog iedereen een heel zonnige, 
welverdiende en veilige zomer te wensen!  

Chantal Lauwers  
Voorzitter Vernieuwing

Druk op vastgoedprijzen neemt toe
De coronapandemie heeft gevolgen voor heel wat aspecten 
van ons leven. Eén ervan heeft te maken met onze manier van 
wonen. Door de quarantaine en het vele thuiswerk zien velen de 
meerwaarde in van een goed verluchte woning, een appartement 
met een ruim balkon of een woning met tuin. Dit zorgt voor een 
onvermijdelijke toename van de druk op de woningmarkt en een 
stijging van de prijzen. Dat is leuk voor wie een pand wil verkopen, 
maar minder aangenaam voor jonge of minder fortuinlijke 
gezinnen. Steeds meer jongeren vrezen dat ze in onze streek 
moeilijk nog een koopwoning kunnen vinden en worden tegelijk 
geconfronteerd met dure huurprijzen, zeker bij nieuwbouw. 

We vonden het dan ook opmerkelijk dat een vastgoedspeler 
onlangs publiciteit maakte met de ‘vanaf-prijs’: blijkbaar is de 
uitgebrachte verkoopprijs voor sommigen voortaan niet langer 
een gewenste prijs, maar een bodemprijs: wie daarboven het 
hoogste bedrag kan bieden, krijgt de woning. Deze methode zou 
geleid hebben tot een globale prijsverhoging met 15 procent. 

Mogen we daar een bedenking bij uiten? Het is logisch dat 
een makelaar in de eerste plaats kijkt naar de belangen van zijn 
opdrachtgever, met wie hij een contract heeft gesloten. Maar de 
verkoper hoeft zeker niet zomaar mee te stappen in deze opbod-

logica. De prijs hoeft niet het enige criterium te zijn.  Hij of zij kan 
ook kijken naar wie de woning wenst te kopen. Zo kan men gerust 
een voorkeur uiten voor kopers uit de streek, ook al bieden die iets 
minder dan een kandidaat die totaal geen band heeft met onze 
gemeente. Het is immers pijnlijk om te zien dat vele jonge mensen 
die hier school hebben gelopen, een sport hebben beoefend en 
hun vriendenkring hebben uitgebouwd, noodgedwongen moeten 
vertrekken.

Hetzelfde geldt voor wie een woning wil verhuren. Is het alleen 
de prijs die telt of vindt u het ook belangrijk dat u op een vlotte 
manier kan communiceren met uw toekomstige huurder? Dat 
recht heeft u. Ook al mag men niet discrimineren op basis van 
bijvoorbeeld kleur, geslacht, leeftijd of geaardheid, u heeft als 
verkoper of verhuurder nog altijd een ruime keuzevrijheid om te 

beslissen met wie u in zee gaat.

Nicolas Bourgeois
Ondervoorzitter Vernieuwing

Prettige vakantie !
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Vanaf september zal er in GBS Mozaïek (Humbeek) een capaciteits-
uitbreiding van 40 naar 48 leerlingen in de onthaalklas en eerste 
kleuterklas doorgevoerd worden. Hierdoor krijgt de school een 
volledige dubbele structuur en zullen er 2 klassen per jaar mogelijk 
zijn. Deze vraag kwam van de school en van ouders. Er zal extra 
infrastructuur voorzien worden.
In GBS de negensprong (Borcht) werden containerklassen voor 
de kleuters geplaatst omdat hun klassen niet meer in een goede 
toestand verkeerden. Het is de bedoeling om het park achteraan 
de school op te waarderen via een projectsubsidie die door 
de gemeente bij de Vlaamse overheid werd aangevraagd en 
bekomen. Niet alleen de buurt, maar ook de school zal hiervan 
kunnen meegenieten.

Na meer dan 200 jaar wordt er opnieuw goddelijk gerstenat 
gebrouwd in de abdij. Op 27 mei 2021 werd de nieuwe 
microbrouwerij van de Norbertijnen geopend en digitaal aan de 
wereld voorgesteld.
Breng er binnenkort een bezoekje en proef drie nieuwe bieren: 
Magnum Opus Brut Beer, Grimbergen Ignis Quadruple en 
Grimbergen Astrum Pale Ale.
We verwachten dat we hierdoor meer toeristen in onze gemeente 
zullen mogen verwelkomen. Er worden binnenkort alvast enkele 
gidsen door de abdij en Carlsberg opgeleid om rondleidingen te 
geven. Ik mocht meewerken aan de voorbereidingen hiervan.

Eigen toeristische webstek
Er staan de komende jaren diverse aantrekkelijke plannen 
op stapel voor eigen inwoners maar ook voor toeristen. 

Een eigen toeristische webstek waarop het duidelijk wordt 
wat onze gemeente te bieden heeft, leek ons daarom wel 
nuttig. Die webstek zit nu in de pijplijn. Hou de lancering 
zeker in de gaten en geef gerust uw opmerkingen of 
aanvullingen door.  

Voor de tweede keer wordt er een zomerbrochure 
uitgegeven met het vrijetijdsaanbod waardoor iedereen 
toerist in eigen gemeente kan zijn. 

Een fijne (ontdek)vakantie gewenst.

Goed rapport van Audit Vlaanderen ! Dit jaar werd er door 
Audit Vlaanderen een audit uitgevoerd bij de gemeente over 
de zogenaamde monitoring van het meerjarenplan 2020-2025. 
Monitoring is het systematisch en continu verzamelen van 
relevante gegevens om gericht op te volgen of de (beleids)
doelstellingen gerealiseerd worden en de dienstverlening goed 
verloopt. Dit stelt het bestuur in staat om te weten of het op 
koers zit om de doelstellingen te bereiken en waar nodig bij te 
sturen. Audit Vlaanderen gaf ons hoge punten, wees ons zelfs 
aan als toonaangevend en besloot onder meer dat “het lokaal 

bestuur Grimbergen grote stappen vooruit 
heeft gezet wat betreft de aanpak van 
organisatiebeheersing.”

Capaciteitsuitbreiding in Humbeek, tijdelijke klassen in Borcht

Grimbergen heeft er een nieuwe toeristische trekpleister bij!

Eindelijk een langetermijnvisie voor ons kostbaar erfgoed

Resultaten audit

Nadat het ingediende beheersplan Lier- en Tommenmolen in 
2020 door de Vlaamse overheid werd goedgekeurd, werd in 
juni 2021 ook het beheersplan Prinsenkasteel en omgeving voor 
goedkeuring ingediend bij dezelfde overheid. 
Het bijzondere is dat dit een geïntegreerd beheersplan is dat 
handelt over onroerend erfgoed maar ook over natuur (het 
Prinsenbos). Er werd dus met verschillende partners samengezeten, 
zoals Agentschap Natuur en Bos, om tot het plan te komen. 
We hopen op een goedkeuring van de bevoegde ministers, 
omdat dit extra subsidies mogelijk maakt met het oog op de 
onderhouds- en renovatieprojecten.

Karlijne Van Bree
Schepen voor Onderwijs, Toerisme en 
Erfgoedbeleid
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Graag komen we nog even terug op de plannen voor het vernieuwd 
gemeentehuis en de verruimde parking aan het Prinsenbos.  
Er werd de voorbije maanden door de oppositie nogal wat mist 
gespuid over het “zeer hoog” aantal nieuwe parkeerplaatsen dat zal 
worden gecreëerd en het extra verkeer dat hiermee gepaard zal gaan. 
We willen graag toch even duidelijk maken dat dit behoorlijk meevalt. 
Er wordt voor de centrale bibliotheek en de bijkomende kantoren  
(voor o.a. OCMW en de diensten Vrije Tijd, Onderwijs, …) ongeveer 
3000 m² nieuwe oppervlakte voorzien. Dit betekent volgens onze eigen 
gemeentelijke normen dat er ongeveer 54 bijkomende parkeerplaatsen 
moeten voorzien worden. 
Daarnaast willen we rond het gemeentehuis een veel mooier, groener en 
gezelliger plein aanleggen, met een beperkter aantal parkeerplaatsen. 
Dit betekent concreet dat er nood is aan ongeveer 100 parkeerplaatsen. 
Vanzelfsprekend willen wij geen bomen omhakken hiervoor. Evenmin 
willen we de Grimbergenaars laten parkeren buiten het centrum.

Bijkomende parkeerlaag
Vandaar dat er minstens een bijkomende parkeerlaag onder de 
parking van het prinsenbos noodzakelijk is.  Hiervoor werd een bestek 
goedgekeurd op de gemeenteraad van april. Ten laatste begin 
augustus weten we of er zich partners aandienen die de nieuwe parking 
willen bouwen en uitbaten. Het bovengrondse uitzicht van deze parking 

Een ander belangrijk project voor Grimbergen is het ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Douwe Egberts’. Deze site werd opgekocht door een 
West-Vlaamse investeerder, die plannen had om er naast bedrijven ook 
sportieve recreatie mogelijk te maken. De gemeente zelf kwam met de 
investeerder overeen om in één van de hallen een tijdelijke feestzaal te 
realiseren, ter vervanging van het Fenikshof.  

De Vlaamse overheid had grote vragen bij de recreatieve plannen 
omdat die fors afwijken van de KMO-bestemming van dit terrein. 
Door ‘Omgeving Vlaanderen’ werd een studiebureau aangesteld, dat 
de basis moest leggen voor een duurzaam bedrijventerrein met minder 
verharding en een betere inpassing in de omgeving. Deze studie is 
inmiddels afgerond. We werden intensief bij dit overleg betrokken.
De recreatie en de kantooroppervlakte worden aan beperkingen 
onderworpen en geleidelijk aan moet een deel van de gronden onthard 
worden. Ook moet ingezet worden op duurzame mobiliteit.
Zo zal er een fietsverbinding gerealiseerd worden tussen de zijkant van 
de site en Strombeek-Bever, via het tunneltje onder de Ring.

Eind oktober vorig jaar werd de vergunning 
uitgereikt voor de feestzaal en de voorbije 
maanden werd hieraan stevig doorgewerkt.  
Na de zomer zal feestzaal Den Douwe klaar zijn.   

Villa Batavia is de naam van het nieuwe woonzorgcentrum van de 
Orelia-groep, dat binnenkort zal verrijzen op de hoek van de Oude 
Mechelsestraat. Het betreft een samengaan van de bestaande 
woonzorgcentra Iris en Ascot in een eigentijds gebouw. Deze 
benaming was gesuggereerd door een bewoner en door het Lokaal 
Monumentencomité, via onze schepen van erfgoedbeleid. Ze verwijst 
naar een herberg die een eeuw geleden erg populair was in de 
Villegasstraat. Geleidelijk aan werd heel de wijk zo genoemd.
De voorbereidende werken zijn inmiddels gestart. In de media 
was er commotie over het herenhuis dat werd afgebroken. In de 
eerste vergunning werd dit gebouw gerenoveerd en zouden er 
assistentiewoningen in komen. Maar deze plannen werden in beroep 
door de provincie verworpen, omdat er te veel inkijk was voor de buren 
en omdat er een woonlaag te veel was voorzien. 
Daarom moesten de plannen helemaal herbekeken worden: omdat er 
geen drie woonlagen meer konden, moesten de assistentiewoningen 
sneuvelen en werd het aantal kamers verminderd. Toch vroeg de 
gemeente om het herenhuis (door velen het ‘kasteeltje’ genoemd) 
mee te integreren in het ontwerp. Uiteindelijk werd een akkoord 
bereikt omtrent een wederopbouw, waarbij het uitzicht van de gevel, 
het volume en een aantal erfgoedonderdelen werden overgenomen 
in de nieuwbouw. Begin 2023 zal Strombeek-Bever eindelijk over een 
volwaardig woonzorgcentrum beschikken, dat zal beantwoorden aan 
alle hedendaagse normen en waar het aangenaam vertoeven zal zijn. 

Nogmaals: het vernieuwde gemeentehuis

Douwe EgbertsStrombeek-Bever: Batavia herleeft !

zal nauwelijks verschillen met 
vandaag.  Er komt sowieso een 
openbaar onderzoek, zodat de 
bevolking inspraak zal hebben.  
 
Voor de bouw van de zijvleugel 
van het gemeentehuis wordt 
gekozen voor de formule ‘Design 
and Build’. Dat betekent dat teams 
van architecten en aannemers een 
ontwerp mochten aanbieden tegen 
een vaste prijs. Het winnende 
project wordt normalerwijze in 
september gekozen. We kunnen 
daar vandaag dus nog niets over 
kwijt. Belangrijk is dat deze teams ook instaan voor de realisatie van 
een nieuw schoolgebouw. 
Dit project verloopt in goede samenspraak met het schoolbestuur en 
met Karlijne Van Bree, onze schepen van Onderwijs. De jeugdbeweging 
vond inmiddels onderdak in de Charleroyhoeve.

We kijken de realisatie van de nieuwbouw alvast met vertrouwen 
tegemoet.

Bart Laeremans
Schepen voor Omgeving, Wonen en IntegratieEen projectie van de inkomzone van wzc Villa Batavia, met herbouwde villa
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De voorbije maanden roerde de oppositie de trom over onze keuze 
om met de intercommunale Incovo in zee te gaan voor de uitbating 
van ons recyclagepark en voor een stevig sluikstortbeleid. Volgens de 
oppositiepartijen hadden we hiervoor echter in zee moeten gaan met 
Intradura, omdat we bij deze intercommunale zijn aangesloten voor 
de rest van ons afvalbeleid. 
In 2016 werd de overdracht van onze recyclageparken aan Intradura 
weliswaar goedgekeurd door de gemeenteraad. De toenmalige 
schepen van Leefmilieu en Afvalbeleid (Groen) liet echter na hieraan 
concrete uitvoering te geven. Bij de recentere besprekingen tussen 
onze gemeente en Intradura kregen we geen haalbaar perspectief te 
horen voor Strombeek-Bever. 
Het huidige containerpark aan de Nijverheidslaan is te klein en het 
door Intradura gehanteerde systeem van weegbruggen kan hier 

We ontvingen een tijdje geleden een pamflet van de PVDA in de 
bus tegen de “dure” zakken voor restafval. Vooreerst betreuren we 
ten stelligste dat deze folder tweetalig was. Grimbergen is immers 
een Vlaamse gemeente zonder faciliteiten. Men bewijst anderstalige 
inwijkelingen een zeer slechte dienst wanneer men de indruk wekt 
dat het niet nodig is om Nederlands te leren. 
Ook de populistische boodschap dat de rode restafvalzak maar 0,16 
euro en de blauwe zak maar 0,08 euro mag kosten, deed heel wat 
wenkbrauwen fronsen. Restafval verwerken (verbranden) kost de 
belastingbetaler veel geld en is bovendien niet duurzaam voor milieu 
en klimaat. Net daarom moeten we de inwoners juist zoveel mogelijk 

Grimbergen is ingestapt in een gesubsidieerd coachingtraject van 
‘Mooimakers’ rond het thema zwerfvuil en sluikstort. Bedoeling is 
dat de lokale besturen samen met bewoners, scholen, verenigingen, 
bedrijven en organisaties de strijd aangaan voor een propere 
omgeving.
Binnen de gemeente werd een werkgroep opgestart die een 
actieplan uitwerkt. Het eerste onderdeel is al in uitvoering: het 
vuilnisbakkenplan. Alle 240 gemeentelijke vuilnisbakjes worden 
geïnventariseerd en gemonitord op reinheid, inhoud en gebruik. 
Alle doelplaatsen of hotspots voor sluikstorten en zwerfvuil worden 

Recyclagepark en sluikstort: wie wordt onze partner? 

Dure afvalzakken? 

Mooimakers: ook Grimbergen doet mee ! 

niet gerealiseerd worden. Het alternatief was zwaar uitbreiden in 
Strombeek, wat helaas op deze locatie niet mogelijk is. In de praktijk 
zouden de Strombekenaren de keuze krijgen tussen het recyclagepark 
van Wemmel en het Grimbergse park aan de Humbeeksesteenweg.

Buurgemeenten
Daarop werden gesprekken aangeknoopt met Incovo, waarbij ook 
onze buurgemeenten Meise, Londerzeel, Vilvoorde, Machelen 
en Zemst zijn aangesloten. Incovo bood het perspectief van een 
volwaardig recyclagepark voor Koningslo en Strombeek-Bever, op 
amper 1,2 kilometer van de huidige locatie. Dit park heeft bovendien 
een volledig aanbod, in tegenstelling met ons huidige park aan de 
Piereman. 
Daarnaast heeft Incovo al jaren een uitgebreid en succesvol 
sluikstortbeleid, iets wat bij Intradura niet voorhanden is. De keuze 
lag dan ook voor de hand, ook al omdat we voor een succesvol 
sluikstortbeleid door onze ligging beter kunnen samenwerken met 
onze onmiddellijke buren.
De oppositiepartijen vonden het nodig om bij de Vlaamse overheid 
klacht neer te leggen, maar die wees de klacht af: Grimbergen heeft 
voor het Agentschap Binnenlands Bestuur wel degelijk het recht om 
bij Incovo aan te sluiten en we hadden onze beslissing wel degelijk 
goed onderbouwd. 
Intussen is Intradura zelf naar de Raad van State getrokken tegen 
onze beslissing. We betreuren deze houding en kunnen niet anders 
dan ons verdedigen, want we hebben zeer sterke argumenten. Wordt 
vervolgd. 

aanmoedigen om afval te voorkomen en maximaal te recycleren. 
Sinds dit voorjaar kan men véél meer plastiek en verpakkingsafval 
kwijt in de goedkope blauwe zak. Vele soorten plastiek flessen en 
folies, tubes en schaaltjes mogen nu meegegeven met deze zak. 
Vele Grimbergse gezinnen zetten nu wekelijks een rode zak minder 
buiten of schakelden over op kleine zakken van 30 liter. In alle 
bussen werd door Intradura een folder verspreid met de nieuwe 
sorteerregels. Je kan deze eveneens terugvinden op hun webstek 
www.intradura.be/nl/pmd-sorteren 
Sorteren is dus de boodschap, goed voor uw portemonnee en voor 
het milieu!

opgelijst en in kaart gebracht. Er wordt tevens een veegplan 
uitgeschreven voor het volledige grondgebied. De netheid van de 
straten wordt geëvalueerd en bijgestuurd. Voor het project Operatie 
Proper zullen er meer scholen en verenigingen worden aangeschreven 
en actief worden opgevolgd. Onze vrijwilligerswerking wordt 
geoptimaliseerd.
Er wordt tevens gewerkt aan de verbetering van het centraal 
meldingssysteem voor sluikstorten. Probleemfracties zoals 
hondenpoep en sigarettenpeuken worden aangepakt in de loop van 
dit project. Er zal ook aandacht worden besteed aan het vermijden 
van zwerfvuil op evenementen.
Uiteraard kunnen niet alle hierboven aangehaalde punten in een 

keer worden opgelost maar stilaan vallen 
alle puzzelstukken op hun plaats. U zal er de 
komende maanden zeker nog van horen.   

Yves Verberck    
Schepen voor lokale economie, leefmilieu, 
afvalbeleid en land- en tuinbouw
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Tijdens de vorige bestuursperiode werd door de Vlaamse overheid 
in samenwerking met de gemeente een landinrichtingsplan 
uitgewerkt voor de oostelijke Maalbeekvallei. Dat is de brede zone 
rond de Maalbeek vanaf de Wolvertemsesteenweg tot aan de 
Humbeeksesteenweg. Zo’n landinrichtingsplan is een globaal plan 
met schetsen, die dan verder worden uitgewerkt door de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM).
Het gaat om een duurzame visie, die door deskundigen werd 
uitgetekend en die de Maalbeekvallei beter tot haar recht zal laten 
komen: er komen bijvoorbeeld nieuwe wandelroutes, er wordt een 
speelbos voorzien en een bijkomende hengelvijver. De andere 
vijvers worden beter ontsloten voor wandelaars, met zichtassen en 
knuppelpaden.
De Vlaamse overheid en de provincie staan in voor een belangrijk deel 
van de kosten, maar ook de gemeente betaalt mee naargelang het 
plan verder wordt uitgerold. Ook het beheer blijft bij de gemeente of 
wordt aan de gemeente overgedragen.

Het goedgekeurde plan bevatte nog geen definitieve oplossing 
voor de omgeving tussen het Lintbos en de Oyenbrugmolen. Zeker 
was dat hier een nieuw park zou gerealiseerd worden, maar over de 
grootte ervan bestond nog geen duidelijkheid.

Begin juni heeft de Vlaamse regering groen licht gegeven voor 
het zogeheten “Brownfieldconvenant Cokeries”. Het gaat om een 
saneringsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid, de eigenaar 
van de gronden aan de Oostvaartdijk (Waterwegen en Zeekanaal), 
de gemeente en een investeerder in watergebonden bedrijvigheid. 
Opzet is om de vervuilde Cokerie-terreinen, waar steenkool werd 
omgezet naar cokes en aardgas, af te graven en te saneren. 

Dit zal gebeuren door een gekend bagger- en grondsaneringsbedrijf, 
dat het gehele terrein alsook de grachten in de buurt onder 
handen zal nemen, onder controle van de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Vervolgens zullen er logistieke 
bedrijven komen met een watergebonden karakter. In de praktijk 
zal het gaan om propere magazijnen, waar goederen gestockeerd 
worden die voor kortere of langere termijn worden bewaard en die 
per schip worden aangevoerd. Het wordt dus geen containerhaven. 

Tot 29 juli zal zowel over het convenant als over de bouwplannen 
een openbaar onderzoek lopen, waarbij buurtbewoners en 
geïnteresseerden de dossiers kunnen inzien op het gemeentehuis en 

Maalbeekvallei wordt nog mooier en groener 

Oostkant Verbrande Brug: sanering in aantocht 

Intussen hebben de meerderheidspartijen ook hiervan werk gemaakt. 
In overleg met de andere gebruikers van deze omgeving werd een 
oplossing uitgewerkt die zal leiden tot een forse uitbreiding van het 
parkgebied: er komt meer dan een hectare parkzone bij!
Bovendien zullen bezoekers en wandelaars van nabij zicht krijgen op 
het vliegveld en de monumentale vliegtuigloodsen.

Hierdoor ontstaat er een win-win voor iedereen: we krijgen een 
grote aaneengesloten parkzone vanaf het Lintbos tot voorbij 
de Oyenbrugmolen, waar meer mogelijkheden ontstaan voor 
wateropvang, ontharding en waterinfiltratie. Ook komt er bijkomende 
ruimte voor een speelzone en voor zogeheten “natte natuur.” 

Samen met dit project zal ook elders gewerkt worden aan een 
vernatting van de natuur, met name rond de vijvers van de Borcht.

Dit valleiproject bevindt zich nog in een ontwerp- 
en onderzoeksfase. U zal er in het najaar zeker 
meer over vernemen. 

opmerkingen kunnen indienen. Deze bemerkingen mogen worden 
afgegeven op het gemeentehuis (men krijgt dan een bewijsje), maar ze 
mogen ook per elektronische post worden ingediend (vergunningen@
grimbergen.be). 

In dit verband willen we nog vermelden dat er eveneens een sanering 
start van de bufferzone tussen het bedrijventerrein en de Gaston 
Devoswijk. Zo zullen de vijver en de gronden daarrond in twee fasen, 
verspreid over drie jaar, helemaal gesaneerd worden.

De ruimere omgeving

Nu de Vlaamse regering groen licht heeft gegeven en de plannen 
stilaan vorm krijgen, kan de gemeente ook van start gaan met een 
‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan’ (RUP) voor de oostkant van het kanaal. 
Met dit RUP wil de gemeente een langetermijnvisie uitwerken 
voor heel dit gebied. Dit moet de leefbaarheid van de woonzones 
versterken, de verkeersafwikkeling verbeteren en een groenere 
inkleding mogelijk maken van de hele omgeving. 
Belangrijk aspect bij zo’n RUP is dat er sowieso een belangrijke rol 
wordt voorzien voor de inwoners, die inspraak hebben. Jarenlang 
was de oostkant van de Verbrande Brug het toneel van afbraak 

van panden, waardoor het Tresignieplein een 
troosteloze aanblik heeft gekregen. Daarin 
moet verandering komen. Het nieuwe RUP zal 
daarvoor de basis leveren. 

Peter Plessers 
Fractievoorzitter

Karin Vertongen 
Gemeenteraadslid
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De kandidatenfolders van de verkiezingen liggen al een tijdje 
achter ons. Kan je je eerst nog even kort voorstellen? 

Met veel plezier! 
Opgegroeid in Grimbergen in de Merodestraat, woon ik sinds 
1997 in Humbeek met mijn echtgenoot en onze 3 kinderen. 
Voor de oudere generatie Grimbergenaars ben ik “Veerle, van 
Godelieve, van René van de drukker”.
Ik geef les in de lagere school De Knipoog te Vilvoorde. 

VZW Heemschut doet bij velen niet meteen een belletje 
rinkelen. Kan jij ons vertellen wat het doel is van deze VZW? 

De VZW Heemschut werd in 1980 in het leven geroepen en 
heeft als doel het beschermen en bewaren van het waardevolle 
patrimonium van onze gemeente, het Prinsenkasteel met 
Guldendal, de Liermolen en de Tommenmolen. 

In 1980 startte voormalig conservator Johan David met de 
uitbouw van het Museum voor Oudere Technieken in het 
Guldendal, nu beter bekend als het MOT.

In 2020 keken we terug op vier rijk gevulde decennia met 
tentoonstellingen, projecten, educatieve activiteiten, 
evenementen, demonstraties, schenkingen, inlichtingen, 
experimenten, onderzoek, ...
 
Heb je ook een bepaalde visie, waar je met Heemschut naar 
toe wil werken, als voorzitster?

Het erfgoed van onze gemeente ligt me nauw aan het hart. 
Een steentje kunnen bijdragen in de goede zorgen voor 
ons Grimbergs patrimonium brengt dan ook enorm veel 
voldoening. Ik zie het dan ook als mijn taak als voorzitter om 
ervoor te zorgen dat er voldoende financiële steun komt van 
het gemeentebestuur, zodat de goede werking van de VZW 
Heemschut gegarandeerd blijft. Het huidige gemeentebestuur 
heeft de kaart van erfgoed getrokken en dat was echt wel nodig. 
Voor de ruïne van het Prinsenkasteel is het immers 5 voor 12! 
De goede zorgen voor onze monumenten liet in het verleden 
heel wat te wensen over. Gelukkig is het tij nu gekeerd.  

De legislatuur is nog maar halfweg, maar zijn er reeds bepaalde 
verwezenlijkingen gerealiseerd waar je als voorzitster enorm 
trots op bent?

Het beheersplan voor de Liermolen en Tommenmolen en de 
erkenning als open erfgoed is ongetwijfeld een heel belangrijke 
mijlpaal en vormt de basis voor het beheer van ons rijk 
historisch patrimonium de komende twintig jaar. Zichtbaarder 
dan dit plan is de tentoonstelling “Steigers en steen. 
Bouwen aan het Prinsenkasteel”, de eerste tentoonstelling 

( INTERVIEW ) 

Veerle De Smedt, 
onze Voorzitter van Heemschut

in de donjon van het kasteel! De prachtige bouwwerken 
als het Wan-kot en de heropbouw van de bakoven van de 
Liermolen werden een grote meerwaarde voor het MOT. 
Maar belangrijker dan enkele opvallende hoogtepunten is de 
dagdagelijkse werking. Bezoekers ontvangen, scholenateliers 
begeleiden, demonstraties geven, de collectie beheren, de 
website uitbouwen, ... De veelvuldige positieve feedback van 
bezoekers, daar doen we het voor!
 
Met Karlijne Van Bree levert Vernieuwing tevens de 
schepen van Erfgoedbeleid. Ik neem aan dat jullie geregeld 
samenwerken voor bepaalde projecten?

Uiteraard is een goede samenwerking met de schepen van 
Erfgoedbeleid, Karlijne Van Bree, van essentieel belang. En 
die samenwerking loopt vlot. Zij is de drijvende kracht bij het 
finaliseren van de beheersplannen voor het Prinsenkasteel en 
Guldendal, de Liermolensite en de Tommenmolensite. Deze 
beheersplannen beschrijven een lange termijnplan voor het 
behoud van ons patrimonium en Prinsenbos en getuigen van 
een groot engagement vanuit de gemeente. Dankzij haar 
enthousiasme, vastberadenheid en overtuigingskracht kan 
er heel wat gerealiseerd worden. Daarvoor ben ik haar erg 
dankbaar.
 
Kan je ons misschien al iets verklappen van wat we van 
VZW Heemschut voor de rest van de legislatuur mogen 
verwachten? 

Er staat inderdaad nog heel wat te gebeuren bij onze VZW. 
De nieuwe weg die we inslaan met het uitbaten van de 
Liermolen, het concreet maken van de plannen met de 
molenaarswoning. Daar zijn we volop mee bezig. De plannen 
met de heraanleg van de speeltuin aan de Liermolen, het 
optrekken van een nieuwe werkplaats voor onze technische 
dienst aan de achterzijde van het Guldendal in ware vakwerk-
stijl, ... Onze MOT medewerkers hebben nog voldoende 
inspiratie en ideeën!

Ik hoop op de aanstelling van een ontwerper voor het 
Prinsenkasteel, en daarmee de start van de noodzakelijke 
instandhoudingswerken. In juni stortte een deel van de muur 
van het Prinsenkasteel in. Reden te meer om zo snel mogelijk 
met die werken te kunnen starten. 
Het kunnen verder zetten van de werking van het MOT kan 
enkel wanneer we de steun van onze schepenen en het 
gemeentebestuur krijgen. Zij maken het verschil! Onze 
monumenten verdienen de nodige aandacht, zodat ze 
bewaard blijven voor de volgende generaties van onze mooie 
gemeente. 

- Afgenomen door Nicolas Bourgeois - 
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Grimbergen beschikte reeds geruime tijd over twee Buurt-Informatie-
Netwerken (kortweg BIN): dat van de omgeving Piereman (aan de 
noordzijde van Strombeek en het Haneveld) en dat van het Abtsdal. 
Zo’n BIN is een samenwerkingsverband tussen de politie en een 
aantal waakzame inwoners, waarbij informatie wordt uitgewisseld over 
verdachte situaties en criminaliteit. De politie heeft via deze weg al 
heel wat inbrekers en sluikstorters kunnen betrappen. 
Het werkingsgebied van beide BIN’s werd onlangs uitgebreid: het 
zuidelijke BIN wordt nu actief in heel Strombeek en het andere BIN 
bedekt het centrum vanaf de Wolvertemse- en Vilvoordsesteenweg 
tot aan de Ring. De twee BINS dekten in het verleden 5.300 inwoners 
of 14 procent van de bevolking. Dat gaat nu naar 21.600 inwoners 
of 58 procent. Meer dan 450 mensen hebben zich aangemeld als 
kandidaat-lid. 

Er vloeide de voorbije jaren heel wat inkt over het woonproject 
‘Beigemveld’. Dit woonproject betreft een site van ruim 8,5 hectare 
groot, die zich situeert tussen de Kruipstraat, Beigemsesteenweg, 
Preud’hommelaan en Wezelstraat. Al meer dan 10 jaar geleden, in 
het gemeentelijk structuurplan, werd beslist dat deze site prioritair 
in aanmerking kwam voor woonontwikkeling. Alleen heeft men het 
dossier te lang laten liggen. Bij de uitwerking van de plannen werd er 
onvoldoende gecommuniceerd met de buurt en er werd niet gewerkt 
aan een goede ontsluiting van de wijk. We hadden hiervoor destijds 
gewaarschuwd.
De buurtbewoners gingen in beroep tegen de goedgekeurde plannen 
en kregen van de Raad van State gelijk: alles werd vernietigd omdat 
er geen structurele oplossing was gevonden voor een behoorlijke 
verkeersafwikkeling. Om dit dossier opnieuw op de rails te krijgen, 
bestelde het schepencollege een studie bij een onafhankelijk bureau, 
dat gevraagd werd om oplossingen aan te reiken voor een verbeterde 
ontsluiting. Dit leverde een hele reeks voorstellen op, die door het 
schepencollege grotendeels werden overgenomen. 
Zo zal de Kruipstraat aan de kant van de Keienberglaan worden 
omgevormd tot een fietsstraat en (deels) tot een zone plaatselijk 
verkeer. Men zal maximaal 30 per uur kunnen rijden, waardoor de 

Veiligheid: uitbreiding van de BIN’s is een feit ! 

Beigemveld 

Het is de bedoeling dat op langere termijn eveneens het grondgebied 
ten noorden van genoemde steenwegen wordt gedekt. Tegen begin 
volgend jaar komt er een BIN-gebied Beigem-Humbeek en een BIN-
gebied Grimbergen-Borcht. Vanaf dan zal heel het grondgebied 
bedekt zijn.  

Interesse? 
Inwoners (of werknemers) van Grimbergen vanaf de leeftijd van 18 
jaar kunnen zich inschrijven als BIN-lid. Interessant weetje: het BIN-
lidmaatschap is gratis. De gemeente Grimbergen neemt de kosten 
voor inschrijving voor haar rekening! 

Inschrijven kan via de website van de Grimbergse politie,  
via https://sites.google.com/view/bin-grimbergen/home of via 
onderstaande  QR-code.
Na aanvaarding krijgt u een BIN-sticker en de nodige documenten 
voor de verdere afhandeling van uw inschrijving. 
Meer info op bovengenoemde webpagina.

hinder wordt ingeperkt. Ook het Boterwegje wordt aan weerskanten 
beter beveiligd. In de wijk wordt een systeem van vier “kwadranten” 
ingevoerd, die onderling niet verbonden zijn door autoverkeer. 
Tegelijk wordt er door de ontwikkelaar ook gesleuteld aan de 
verkaveling zelf. Waar in de oude plannen 52 appartementen voorzien 
waren en daartussen wat speelgroen, wordt nu een volwaardige 
parkzone uitgetekend van ruim 7.100 m², met daarrond vooral 
eengezinswoningen. Het aantal appartementen vermindert fors (20 
minder) en het totaal aantal woningen daalt lichtjes (van 195 naar 191).
Er komt extra groen aan Pellenbergveld.
Over de wegenis van fase 1 van de verkaveling (82 loten) en de 
verkeersafwikkeling loopt tot 24 juli een openbaar onderzoek. Wie dat 
wenst, kan zijn of haar opmerkingen kwijt.
Op de gemeenteraad van 24 juni werd erkend dat er belangrijke 
stappen werden gezet in de goede richting. Zowel de ontwikkelaar 
als de buurtbewoners hebben blijk gegeven van een constructieve 
houding. Een globaal akkoord is er niet, maar we hopen dat er de 
komende maanden in die constructieve geest kan voortgewerkt 
worden.    

Bart Laeremans

Pierre 
Van Den Wijngaert 
Gemeenteraadslid
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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). 

... ook de sociale woningmaatschappij 
Providentia bij aanwijzingen van fraude een 
onderzoek zal instellen naar de buitenlandse 
bezittingen van sociale huurders? Wie vastgoed 
bezit in het buitenland moet plaats maken voor wie 
écht nood heeft aan een sociale woning.

... de werken aan de assistentiewoningen in de Kerkeblokstraat 
na het bouwverlof zullen starten? 

... de vzw Heemschut op zoek is naar een nieuwe uitbater voor 
de Liermolen?

... de gemeente sinds kort over een handhavingsambtenaar 
beschikt, die bouw- en milieu-overtredingen op een deskundige 
wijze zal kunnen aanpakken? 

... door de gemeenteraad een nieuwe editie werd goedgekeurd 
van de stedenbouwkundige verordening? Deze bepaalt de regels 
over woonkwaliteit, bouwvolumes, parkeren, publiciteit, enz. 
Tussen 5 juli en 3 augustus loopt een openbaar onderzoek.

... het schepencollege een negatief advies heeft gegeven 
over de nieuwe aardgascentrale op de grens van Vilvoorde en 
Grimbergen? Die zal meer dan 10 keer zoveel CO2 produceren als 
een gemeente van 45.000 inwoners. Geen stap vooruit, als u het 
ons vraagt.

... iedere burger vanaf 1 juli gratis oude matrassen kan deponeren 
op het recyclagepark aan de Humbeeksesteenweg? Deze worden 
niet langer verbrand, maar gerecycleerd tot nieuwe grondstof. 

... de oude rode restafvalzakken (gekocht voor 16 april) niet meer 
geldig zijn vanaf 1 juli? Ze kunnen tot het jaareinde gratis worden 
omgeruild in het gemeentehuis, het Sociaal Huis in Strombeek en 
in de gemeenteloods, na afspraak.

WIST 
JE 

DAT ...

WIST 
JE 

DAT ...

Vlaamse Feestdag
Op zondag 11 juli vieren we naar jaarlijkse traditie de Vlaamse 
feestdag. Ten gevolge van Corona kon het opzet om hiervan een 
volksfeest te maken, niet doorgaan. 
Daarom werd door het gemeentebestuur een waardig alternatief 
uitgewerkt: in samenwerking met het MOT en vzw Oyenbrugmolen 
wordt een molenwandeling georganiseerd van de Liermolen via 
de Tommenmolen naar de Oyenbrugmolen. 
Men zal deze wandeling vanop elke locatie kunnen starten, maar 
wie met de fiets komt, verkleint de kans op parkeerproblemen.  
In de Liermolen zullen er verscheidene demonstraties zijn, in de 
Tommenmolen is er de tentoonstelling van Kunstdorp Grimbergen 
en in de Oyenbrugmolen wordt het gloednieuwe rad voorgesteld. 
Beslist een aanrader. 

Vergeet op 11 juli ook niet de leeuwenvlag uit te hangen.  
U krijgt dan van Vernieuwing een fijne attentie.


