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Beste Grimbergenaars, 

Het is me een waar genoegen u als kersvers voorzitter van 
Vernieuwing het woord te mogen richten in ons eerste blaadje 
sinds de gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van de 
nieuwe meerderheidsploeg.   

De verkiezingen liggen alweer een jaar achter ons, maar we 
stellen er toch prijs op u nogmaals hartelijk te danken voor het 
massale vertrouwen in onze lijst. Nogmaals 4.980 keer bedankt 
om van Vernieuwing de grootste fractie in de gemeenteraad te 
maken! Met uw vertrouwen werkt onze ploeg hard aan een beter 
Grimbergen.

Het is u vast niet ontgaan dat het pad naar bestuursdeelname 
moeilijk was. De campagne verliep intens en vlot, maar de 
periode na de verkiezingen was erg zwaar. Groen en CD&V 
leken zich in eerste instantie niet te willen neerleggen bij de 
samenstelling van het nieuwe bestuur, waarbij Vernieuwing ten 
onrechte werd afgeschilderd als de boeman. Zelfs nationale 
politieke kopstukken verschenen op het Grimbergse toneel, met 
een laatste maneuver van Gwendolyn Rutten als sluitstuk. 

Vernieuwing werd in sneltempo ingewijd in de achterkamertjes-
politiek. Geen fraai schouwspel, maar we hebben koers 
gehouden en gaven niet op. Dat Bart Laeremans ondanks de 
zoveelste welverdiende monsterscore ook deze keer geen 
burgemeester zou worden en Luk Raekelboom (gedwongen) 
als onafhankelijke zou gaan zetelen, bleek de te betalen prijs 
voor het verzilveren van de verkiezingsoverwinning. Bart en Luk 
lieten het groepsbelang primeren boven eigenbelang. Het is in de 
politiek maar weinigen gegeven. Onnodig te zeggen dat we hen 
hiervoor zeer dankbaar zijn. 

Vernieuwing, Open-Vld en N-VA laten het politieke schouwspel 
aan zich voorbijgaan en besluiten in Grimbergen de handen in 
elkaar te slaan. Er zijn inhoudelijk immers heel wat raakpunten in 
ons streven naar een beter Grimbergen. 

Werk op de plank
Het eerste jaar van een legislatuur is een moeilijk jaar. Onze 
mandatarissen hebben reeds veel tijd besteed aan het zich 
inwerken in hun uiteenlopende bevoegdheden. Er ligt een hoop 
werk op de plank, dat zal u vast en zeker al opgemerkt hebben. 
Maar een bestuurlijk apparaat verander je niet van de ene dag op 

de andere. We werken aan structurele oplossingen om tot een 
betere dienstverlening aan de Grimbergenaar te komen. En dat 
vraagt tijd. In dit blad geven wij alvast een eerste inzage in het 
werk van de voorbije maanden. 

Door het vele inloopwerk tijdens de voorbije maanden zijn we 
even afwezig geweest in onze communicatie, maar het is onze 
bedoeling om u ook in de toekomst op gepaste tijdstippen te 
blijven informeren over het doen en laten van onze partij. Ook 
als partij hebben we intussen niet stilgezeten: met een nieuwe 
organisatiestructuur en een nieuw bestuur kunnen onze 
schepenen zich voor de volle honderd procent toespitsen op hun 
taak in het bestuur van onze mooie gemeente.  

Eén ding blijft alvast ongewijzigd: nog steeds nodigen wij u graag 
uit op onze maandelijkse vergaderingen, waar u meer te weten 
komt over wat er leeft en gebeurt in onze gemeente, waar de 
mandatarissen te uwer beschikking staan voor het beantwoorden 
van uw vragen en waar u in alle vrijheid eventuele bezorgdheden 
kan uiten. Aarzel ook niet om onze webstek www.vernieuwing.
org te raadplegen of onze Facebookpagina te liken!

De ploeg van Vernieuwing hoopt nu op een constructieve en 
democratische manier te besturen en samen te werken. We 
reiken daarbij ook een hand naar de oppositie. Zo werd het 
voorzitterschap van twee commissies, tegen de traditie in, 
toegewezen aan leden buiten de meerderheid. Het werd ons 
vroeger nooit gegund, maar met kleine en grote stappen hopen 
we, samen met u, geleidelijk aan te kunnen zorgen voor de 
gevraagde verandering. 

Graag tot ziens of tot horens!

Chantal Lauwers  
Voorzitter Vernieuwing
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Iedereen die de politieke situatie in Grimbergen van nabij volgde, wist dat 
de tijd gekomen was voor een nieuwe wind in het bestuur. De vorige ploeg 
hing absoluut niet meer aan elkaar, zodat er van een samenhangende 
visie en een coherent beleid geen sprake meer was.  Op een aantal 
vlakken was er zelfs een totale stilstand ingetreden. Er stonden massa’s 
vacatures open en de personeelsstructuur was totaal achterhaald. De 
vorige bewindsploeg had ook tal van belangrijke dossiers in de schuif 
laten liggen. Op het vlak van onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen 
stelden we zeer grote tekorten vast, om het nog braaf te formuleren. We 
gaan daarbij niet in detail en willen ook niet natrappen, maar het was 
duidelijk dat deze gemeente opnieuw op de rails moest gezet worden. 
 
Het eerste grote dossier waarin het college belangrijke beslissingen 
heeft genomen, was dat van het personeel: er werd een geheel nieuwe 
structuur op poten gezet en een hoger kader benoemd, dat vreemd 
genoeg niet voorzien was.  

Enerzijds is er de zuil ‘ruimte’, met de zogenaamde harde materies 
(milieu, openbare werken, ruimtelijke ordening, gebouwen, mobiliteit), 
anderzijds is er de zuil ‘mens’, waaronder de diensten zoals 
bevolking, onderwijs, welzijn, cultuur, evenementen, … ressorteren.  
Dit klinkt misschien wat abstract, maar door deze duidelijke indeling 
zullen we de inwoners op termijn beter kunnen dienen. 

Zo komt er een rechtstreekse verantwoordelijke voor het gebouwen-
patrimonium en een diensthoofd voor groen en water. Deze mensen 
zijn recent aangesteld en moeten zich nog inwerken. Heel wat nieuwe 
aanwervingen zitten nog in de pijplijn. We vragen dan ook uw begrip 
voor de groeipijnen die de komende maanden ongetwijfeld nog zullen 
blijken.  

Inspraak bij ruimtelijke ordening
Wat betreft mijn eigen bevoegdheden, kan ik u bevestigen dat mijn dagen 
stevig gevuld zijn. Zo moeten er op het vlak van ruimtelijke ordening en 
wonen heel wat bakens verzet worden. Voor tal van projecten moeten er 
via een studiebureau eerst ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) worden 
geschreven. Zo wordt een RUP opgesteld voor de afwerking van de 
bedrijvenzone aan de Waardbeek, waaraan we een duurzaam karakter 
willen geven. Uiteraard komt daarbij ook een inspraakmoment voor de 
bevolking. Dezelfde inspraak zal ook voor de andere grote projecten 
voorzien worden, bijvoorbeeld voor het gebied tussen de Veldkantstraat 
(Lammekes, kerkhof, …) en de wijk Priesterlindeveld, waar zowel ruimte 
zal voorzien worden voor recreatie als voor wonen.

Daarnaast wordt aan de Grimbergsesteenweg en de Potaarde ruimte 
voorzien voor wonen en een park, zodat de inwoners van Strombeek 
en het Haneveld eindelijk perspectief krijgen op een toegankelijke 
groenzone. 

Ook in het RUP voor de bufferzone tussen de Acacialaan en de Jan 
Mulsstraat zal aandacht geschonken worden aan de creatie van een 
parkzone en dus van openbaar groen. Daarnaast wordt werk gemaakt 
van een RUP aan de Westvaartdijk bij de wijk Borcht, waar een 
woonzone wordt gecreëerd op de plaats van de loodsen langsheen het 
kanaal. Deze woningen zullen rechtstreeks aansluiting hebben op de 
nieuwe fietssnelweg die zal vertrekken vanaf de Verbrande brug. 

Bart Laeremans, schepen voor Ruimtelijke Ordening, 
Wonen en Integratie

Betaalbaar wonen
Gezien de grote druk op onze woningmarkt en de dure woonprijzen in 
onze streek is ook een inhaaloperatie nodig wat betreft de realisatie van 
betaalbare woningen. Wij willen dat deze in de eerste plaats ten goede 
komen aan de mensen die een duidelijke band hebben met Grimbergen. 
Daarom wordt zoveel mogelijk samengewerkt met Vlabinvest, dat 
speciaal is opgericht om kwalitatieve en betaalbare woningen te 
realiseren in onze streek. Ook met de verantwoordelijken en de huurders 
van de sociale woningmaatschappij Providentia streven we een correcte 
samenwerking na.  
                                                                                           
Daarnaast zijn we tevens bevoegd voor het integratiebeleid en het Vlaams 
karakter van onze gemeente. Beide zaken hangen nauw samen. Onze 
gemeente kende de voorbije jaren een grote instroom van inwijkelingen, 
vaak zonder veel noties van het Nederlands. We stellen bij deze mensen 
een grote bereidheid vast om Nederlands te leren en om de kinderen 
naar een Nederlandstalige school te sturen. De komende jaren zal volop 
worden ingezet op taalverwerving. Zowel Semper (het vroegere CVO) 
als het Centrum voor Basiseducatie (CBE) verrichten hierbij schitterend 
werk. We willen dit nog meer bekend maken en promoten. 

Sinds een aantal jaren werkt Grimbergen ook samen met enkele 
buurtwerkers van groep Intro. Het gaat om enthousiaste mensen, die 
zich zowel bezig houden met kinderen en jongeren als met volwassenen. 
Dit heeft al tot opmerkelijke succesverhalen geleid, zoals jongeren die 
zichzelf opwerken tot monitor en die vrijwilligerswerk verrichten. Graag 
willen we iedereen oproepen om nieuwe Grimbergenaars de kans te 
geven zich te integreren. Wanneer anderstaligen moeite doen om 
Nederlands te spreken, schakel dan niet te snel over op een andere 
taal. Geef hen de kans om Nederlands te oefenen en onze taal zoveel 
mogelijk te gebruiken. 

Bart Laeremans 
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In het beleidsplan werd er ruime aandacht geschonken aan deze mooie 
bevoegdheden. Dankzij het harde werk van de medewerkers kon er al 
veel besproken en voorbereid worden.  

Onderwijs
In onze gemeente zijn er vier basisscholen en een academie (GAG) die 
tot de scholengroep van de gemeente behoren. Verder zijn er nog de vier 
basisscholen van het vrije net en deze van het gemeenschapsonderwijs. 
Er is ook een secundaire school van het GO!
De gemeente is dus inrichtende macht van de gemeentescholen en de 
academie. 

• De onderwijsdienst op het gemeentehuis zal versterkt worden. 

• In De Negensprong (Borcht) en ’t Villegastje (Strombeek) werden  
 inmiddels nieuwe directies aangesteld.

• De bouw van ’t Villegastje (een project van het vorig bestuur,  
 gesteund door alle partijen) verloopt vlot. Sinds september krijgt de  
 lagere school les in het nieuwe gebouw. De kleutertjes zullen nog  
 een schooljaar les krijgen aan Borrekensveld, om daarna hun intrek  
 te nemen in de nieuwe klassen die momenteel gebouwd worden.  
 Ook in andere scholen staan er infrastructuurwerken op het  
 programma.

• We zullen ook werken aan een verbeterde infrastructuur van onze  
 succesvolle academie voor Woord, Muziek en Dans.

Via het flankerend onderwijsbeleid en brede school zal er gewerkt 
worden aan netoverschrijdende samenwerking:

• Centraal aanmeldingsregister. Dit vond dit jaar voor het eerst plaats  
 en er werd ruim over gecommuniceerd. Dankzij het vele werk van  
 de gemeentelijke administratie en goede samenwerking met de  
 andere netten, verliep dit vlot. De gemeenteraad besliste om de  
 Vlaamse overheid te verzoeken dezelfde regeling te mogen  
 toepassen voor volgend schooljaar. Maar het is wel afwachten of de  
 Vlaamse Regering intussen geen nieuwe regeling zal opleggen.

• Via het LOP (lokaal overlegplatform Vilvoorde-Grimbergen-Machelen)  
 blijven we op de hoogte inzake de inschrijvingen in het middelbaar  
 onderwijs. 

• We blijven zoeken naar mogelijkheden om de capaciteit van het  
 onderwijs te verhogen, in samenwerking met de Vlaamse overheid.
 
• De kennis van het Nederlands van de leerlingen is erg belangrijk voor  
 een goede integratie en leerontwikkeling. Daarom bouwen we  
 de ‘brede school’ verder uit en onderzoeken we de mogelijkheid  
 om taalbadklassen in te richten. Ook de Vlaamse overheid zit op  
 deze golflengte. Er zal in de toekomst ook een visietekst talenbeleid  
 worden uitgewerkt.

Toerisme en erfgoed
• De gemeenteraad besliste op 24 oktober dat Grimbergen mag  
 toetreden tot een nieuw op te richten IOED (intergemeentelijke  
 erfgoeddienst). Ik ben daar bijzonder blij mee. De voorbereidingen  

Karlijne Van Bree, schepen voor Onderwijs, Erfgoed en 
Toerisme

 die nog volop zullen lopen in 2020, volg ik al even op. 
 Vanaf 2021 zou dan de werking kunnen beginnen. Meer info op:  
 www.onroerenderfgoed.be

• Er wordt gewerkt aan het opstellen van een beheersplan van de sites  
 rond het Guldendal en de gemeentelijke watermolens.

• Een deel van de Charleroyhoeve wordt momenteel gerenoveerd;  
 Ook voor de kerk van Humbeek zijn renovatiewerken gepland.

• Er wordt ook meegewerkt aan projecten rond immaterieel erfgoed  
 zoals de Beiaard en de Ommegang.

• Het Lokaal Monumentencomité met vrijwilligers met een hart voor  
 erfgoed kwam een aantal keren samen en levert degelijke adviezen.  
 Afgelopen Open Monumentendag was een groot succes, mede  
 door de gevraagde bovengemeentelijke steun.

• Er wordt gewerkt aan het aantrekkelijker maken van de toeristische  
 troeven van Grimbergen op de gemeentelijke webstek. We willen  
 deze zowel voor de eigen inwoners als voor toeristen beter kenbaar  
 maken.

• In bovengemeentelijke vergaderingen zoals Toerisme Vlaams- 
 Brabant werd aangedrongen op meer structurele en duurzame  
 initiatieven, zoals een betere promotie van ons erfgoed.

• We zullen een toeristische visie uitwerken met de horeca en  
 lokale handel en kijken natuurlijk heel erg uit naar de komst van de  
 microbrouwerij als museum aan de Abdij.

Karlijne Van Bree

De school ’t Villegastje wordt volledig vernieuwd.
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Ik beschouw het als een hele eer om schepen te mogen zijn in een 
mooie en nog steeds landelijke gemeente als Grimbergen. Maar ik was 
verrast dat men mij vroeg om schepen voor milieu te worden. Dat is 
immers een belangrijke bevoegdheid. Lokale economie en landbouw 
zijn overzichtelijke thema’s, maar ‘milieu’ omvat een zeer uitgebreid 
takenpakket, zeker in een kanaalgemeente als Grimbergen, met een 
hele reeks afvalverwerkende bedrijven. 
Ook de klimaatproblematiek vergt veel aandacht. De veelheid aan 
dossiers, taken en vergaderingen zorgt voor een voltijdse bezigheid. 
Enkele jaren geleden ging ik met pensioen. Nooit had ik gedacht dat ik 
opnieuw voltijds zou gaan werken. Maar dit werk is ongemeen boeiend. 
Ik leer opnieuw veel bij.

Meer dan genoeg puinverwerkers
Destijds werd door o.a. Bart Laeremans hard gestreden tegen de komst 
van de asfaltfabriek. De voorbije jaren werd steeds duidelijker waarom 
die er beter nooit was gekomen: de aanwezigheid van schadelijke 
stoffen en de geurhinder in de kanaalzone bereikten hoge pieken. 
Gelukkig hebben we in dit dossier een belangrijke vooruitgang geboekt. 
Door de druk op te voeren, is er sinds kort meer transparantie en 
overleg met het bedrijf. Nadat we met de verschillende actoren 
hebben samengezeten op het niveau van de provincie, zijn er een 
aantal maatregelen genomen die merkbare resultaten opleveren. Zo 
is de productie zelfs een aantal keren stilgelegd na klachten van de 
omwonenden. Ook is er de afspraak gemaakt om minstens om de 
twee maanden samen te zitten met een vertegenwoordiging van de 
buurtbewoners en het bedrijf. 
Uiterste waakzaamheid blijft echter geboden in dit dossier, zeker nu het 
bedrijf wordt aangezet om nog meer met recyclage-asfalt te werken. 
De gezondheid van de bevolking is immers onze eerste bekommernis.

Daarnaast proberen we de uitbreiding van afvalverwerkende bedrijven op 
de Verbrande Brug in te perken en de komst van nieuwe afvalverwerkers 
tegen te gaan. Recyclage van afval is belangrijk en zelfs noodzakelijk, 
maar het is voor iedereen duidelijk dat Grimbergen reeds een te grote 
concentratie heeft van dit soort bedrijven. We hoeven hierbij geen 
tekeningetjes te maken: breekwerven leiden tot geluids- en stofhinder 
en tot de verspreiding van fijn stof. Dit heeft gevolgen voor ontelbare 
burgers, tot ver buiten ons grondgebied.   

Ook verzetten we ons tegen de plannen van sommige bedrijven om 
24 uur op 24 te gaan werken. In sommige sectoren (zoals bij bepaalde 
productieprocessen) is continue arbeid onvermijdelijk, maar het laden en 
lossen van scheepsladingen hoeft niet tijdens de nacht te gebeuren. Dit 
getuigt van een gebrek aan respect voor de omwonenden en voor de 
gezondheid van de eigen werknemers. 
Om al deze redenen willen we de komst van nieuwe klasse-I-bedrijven 
tegengaan en vinden we dat de zones voor zware industrie niet verder 
mogen uitbreiden. De Oostvaartdijk en de Gerselarendries moeten 
leefbaar blijven voor de bewoners.  

Afvalbeleid
Op het vlak van afvalbeleid zal er de komende jaren heel wat veranderen. 
In het voorjaar van 2021 zal er een aparte zak komen voor alle soorten 
plastiekafval, zodat de restafvalzak wat kleiner kan worden. 
Het is echt belangrijk dat we nog beter gaan recycleren, want we 

Eric Nagels, schepen voor Milieu, Lokale Economie en 
Landbouw

produceren -in vergelijking met andere gemeenten- nog steeds erg veel 
restafval. De verwerking daarvan kost bergen geld. We rekenen dus op 
alle inwoners om de afvalberg verder te verkleinen.  

Ook het sluikstorten baart ons zorgen. Er worden sluikstorten vastgesteld 
in heel de gemeente, maar Strombeek spant helaas de kroon. De 
gemeentearbeiders doen wat ze kunnen, maar toveren gaat nog steeds 
niet. 
De oppositie klaagt nu aan dat de mobiele camera in de kast ligt wegens 
personeelsgebrek, maar we hebben die toestand wel van hen geërfd. 
Het is niet evident om mensen te vinden die opgeleid zijn voor dit soort 
werk. We roepen alle burgers dan ook op om de regels te respecteren 
én om andere burgers op hun verantwoordelijkheid te wijzen. 
Sluikstorten kan echt niet. Wie betrapt wordt, riskeert een hoge boete.  

Bereikbare handelsbuurten
Ook op vlak van lokale economie toont de nieuwe meerderheid ambitie. 
De middenstandsraad werd inmiddels omgedoopt naar een “raad voor 
lokale economie”, die alle actoren uit het economische speelveld wil 
samenbrengen. 
De komende jaren zal er tegelijk meer nadruk worden gelegd op een 
betere communicatie, maar vooral ook op een goede bereikbaarheid van 
onze handelsbuurten. Helaas kan je geen omelet maken zonder eieren 
te breken. We willen allemaal een aangename handelskern in Strombeek 
en voldoende parkeergelegenheid, maar dit soort werken kost heel veel 
tijd. Er is dus nog ontzettend veel werk aan de winkel. 

Eric Nagels
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Pas helemaal op het einde van de voorbije bestuursperiode hakte de 
Vlaamse regering de knoop door: het OCMW en de gemeente moeten 
overal in Vlaanderen met elkaar fuseren. Dat is geen kleine operatie: het 
personeel van beide instellingen smelt samen tot één grote organisatie. 
Dit wordt de inkanteling van het OCMW in de gemeente genoemd. Op 
termijn moet dit leiden tot schaalvoordelen, maar in een eerste fase 
zorgt deze operatie voor heel wat praktische moeilijkheden. Zo moeten 
boekhoudings- en softwareprogramma’s worden samengebracht en 
moet de bedrijfscultuur op elkaar worden afgestemd. Aangezien vooral 
de gemeente zelf al jaren met een groot tekort aan personeel kampt 
en er heel wat nieuwe mensen moeten aangeworven worden, is de 
herstructurering van gemeente en OCMW een zware klus. Volgens een 

Intussen gaan ook de werken in het centrum van Strombeek hun gang. 
Er wordt gebruik gemaakt van de rioleringswerken om het hele centrum 
te verfraaien en van Strombeek opnieuw een aangename plek te maken. 
Wij hebben er met Vernieuwing al vele jaren op aangedrongen om tegelijk 
ook een ondergrondse parking te voorzien aan het Gemeenteplein. 
De parkeerdruk is immers enorm in deze deelgemeente en het 
Cultuurcentrum moet bereikbaar blijven, anders kan het niet concurreren 
met de andere cultuurcentra in de regio. 
De kogel is eindelijk door de kerk: er komt onder het Gemeenteplein, 
naast het bufferbekken, een ondergrondse parkeergarage voor 171 
wagens. Ook zal er een veilige stelplaats voor fietsen voorzien worden.  
Dit zal bijdragen tot een levendig plein en een aangenamere handelsbuurt.

De werken aan het bufferbekken (dat een einde zou moeten maken 
aan de wateroverlast) zullen duren tot aan het bouwverlof van volgende 
zomer. Daarna starten de werken voor de parkeergarage, die -indien 
alles vlot verloopt- tegen begin 2022 afgerond kunnen zijn. 
Rond de heraanleg van het plein en de mobiliteit zal er een 
inspraakprocedure worden gestart, zodat u als inwoner uw zeg kan 
doen over de bereikbaarheid van Strombeek. 
De aanleg van een ondergrondse parking gaat ook samen met de 
invoering van een betalend bovengronds parkeerbeleid. Dit is absoluut 
noodzakelijk omdat er veel mensen van buiten Strombeek gratis in 
onze deelgemeente komen parkeren, zeker nu parkeren in Brussel 
overal betalend is geworden. Dit probleem zal nog toenemen zodra 

Naar een integratie van gemeente en OCMW

Eindelijk: een ondergrondse parking voor Strombeek-Bever

voorlopige schatting zal de personeelsuitbreiding meer dan 2 miljoen 
euro per jaar kosten…
Nieuw is ook de opheffing van een aparte OCMW-raad en van 
het OCMW-bestuur (vast bureau). Deze taken werden inmiddels 
overgenomen door de gemeenteraad en het schepencollege. Dit zorgt 
voor een stevig gevulde agenda en lange zittingen. Wel blijft er een 
‘Bijzonder comité voor de Sociale Dienst’ bestaan, waar alle individuele 
steundossiers worden behandeld. Daarin zetelen acht mandatarissen, 
samen met de bevoegde schepen. Voor Vernieuwing zijn dat Peter 
Plessers en ikzelf. Heel dit fusieverhaal leidt natuurlijk ook tot een nieuwe 
visie op de huisvesting van het personeel. We komen hierop terug in een 
volgend blaadje. 

de Ringtrambus in gebruik wordt genomen. Normaal gezien zal er 
ook gewerkt worden met bewonerskaarten voor onze inwoners. Ook 
hier plant het bestuur een inspraakmoment voor de burger. Er zal de 
komende jaren dus heel wat veranderen in Strombeek.

Teruggefloten
De parkingproblematiek stond ook centraal in de beslissing van de 
Raad van State die buurtbewoners wisten af te dwingen inzake het 
cultuurcentrum aan de Grimbergsesteenweg. Het vorige bestuur (met 
name CD&V en Groen) beging de flater om de bestemming van dit 
gebouw te wijzigen zonder de noodzakelijke parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Het vorige college ging hiermee flagrant in tegen de eigen 
Grimbergse regelgeving, die nochtans voor iedereen moet gelden.  
Deze zomer heeft de Raad van State het vorige college en tegelijk ook 
het provinciebestuur teruggefloten. De bal ligt nu opnieuw in het kamp 
van de provincie. 

Martine de Coppel
Voorzitter Gemeenteraad en Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn
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De hele hetze is intussen alweer geruime tijd achter de rug, maar we 
voelen ons verplicht om er nog even op terug te komen. Zoals u weet, 
ontstond er eind vorig jaar grote commotie in de pers en in de politiek 
omdat in Grimbergen het zogeheten “cordon sanitaire” doorbroken zou 
zijn: Luk Raekelboom was verkozen voor Vernieuwing en was tegelijk 
ook medewerker van de partij Vlaams Belang. 
Om te vermijden dat de nieuwe coalitie zou springen onder nationale 
politieke druk, zette Luk grootmoedig een stap opzij. 
Luk Raekelboom heeft het project van Vernieuwing, dat in 2011 werd 
opgestart, altijd met veel overtuiging en energie gesteund. Ook wanneer 
Vernieuwing enkele jaren later afstand nam van de nationale politiek, 
bleef hij ons unieke project voor de volle 200 procent steunen. 
Toen we signalen ontvingen dat een coalitie tussen Vernieuwing, Open 
VLD en N-VA een haalbare optie was, cijferde Luk zichzelf weg en zorgde 
hij ervoor dat vooral de andere kandidaten in het zonnetje stonden.
Toch was net hij na de verkiezingen de kop van jut: de partijen CD&V en 
Groen bewogen achter de schermen hemel en aarde om de coalitie te 
torpederen. Zelfs ministers werden ingeschakeld. De nationale leiding 
van Open VLD ging door de knieën en stelde haar Grimbergse afdeling 

Een bestuursakkoord tussen meerderheidspartijen is uiteraard altijd een 
compromis. In Grimbergen waren er tussen de partijen Vernieuwing, 
Open VLD en  N-VA heel wat raakpunten, zodat er een harmonieus 
beleidsplan tot stand kwam, waar elke partij zich kon in terugvinden. 
Het werd voorgesteld tijdens de gemeenteraad van mei en is online te 
raadplegen op de webstek van de gemeente, onder de rubriek ‘Beleid’. 

U zal meteen merken dat het een ambitieus plan is, waarmee we 
Grimbergen opnieuw op de kaart willen zetten als een aantrekkelijke en 
professioneel bestuurde gemeente. Inzake het personeelsbeleid werden 
intussen al heel wat beslissingen genomen. Op het vlak van huisvesting 
van dit personeel moeten de grote knopen nog doorgehakt worden. 
Belangrijke aandachtspunten zijn een verbeterde communicatie, 
een hedendaagse dienstverlening en een beter onderhoud van onze 
gebouwen, wegen en groenvoorzieningen. Er wordt ook veel steviger 
ingezet op ruimtelijke ordening en wonen. 
Daarnaast willen we de ondersteuning van het Nederlands versterken, 

De kwestie Luk Raekelboom

voor de keuze: ofwel moest Luk zijn mandaat opgeven, ofwel moest hij 
de fractie van Vernieuwing verlaten ofwel ontslag nemen als werknemer 
van zijn partij. 
Vermits dat laatste geen optie was (dit kwam neer op broodroof) en Luk 
terecht wenste te zetelen, bleef er slechts één optie over om de nieuwe 
meerderheid overeind te houden: Luk stapte vrijwillig op uit de fractie 
en ging als onafhankelijk raadslid zetelen. Hiermee effende hij het pad 
voor de nieuwe Grimbergse coalitie. Luk offerde zichzelf dus op om zijn 
collega’s de kans te geven om aan het bestuur deel te nemen.  

Zeer zwaar
Deze tol was vooral op het menselijke vlak heel zwaar voor Luk: hij moest 
op een kunstmatige manier afstand nemen van zijn vrienden en als een 
zwart schaap een positie zoeken tussen meerderheid en oppositie in. 
Hij kan geen vergaderingen bijwonen van de meerderheidsgroep, kan 
enkel namens zichzelf spreken en heeft zelfs geen stemrecht in de 
commissies. Stel je maar eens in zijn plaats!  
Luk kon heel deze heisa uitgebuit hebben en bij de nationale verkiezingen 
geprobeerd hebben dit politiek te verzilveren met een mooie score. Maar 
ook dat heeft hij niet gedaan: zijn hart ligt in Grimbergen en hij wil zijn 
politieke aandacht blijven richten op Grimbergen. 
Deze consequente houding heeft er mee toe geleid dat Luk met een 
ruime meerderheid werd verkozen tot voorzitter van de gemeentelijke 
verkeerscommissie. Op die manier kan hij de komende jaren toch een 
beetje het verschil maken in de gemeenteraad. 
Voor alle duidelijkheid: de intense vriendschapsband met de militanten 
van Vernieuwing blijft bestaan. We zijn en blijven geweldig dankbaar voor 
het opmerkelijke gebaar dat hij heeft gesteld.

zodat het onderwijsniveau op peil kan blijven. Ook het milieu- en 
afvalbeleid zal de komende jaren volop in de belangstelling blijven. In dit 
kader is het belangrijk te melden dat de gemeente een eigen klimaatplan 
zal uitrollen, met realistische doelstellingen. We moeten immers de 
overgang voorbereiden naar een samenleving die minder fossiele 
brandstoffen uitstoot en dus bijdraagt tot een betere luchtkwaliteit, in 
ieders belang.  

Nicolas Bourgeois
Ondervoorzitter en secretaris van 
Vernieuwing

Pierre Van den Wijngaert
Gemeenteraadslid

Bestuursakkoord online te raadplegen
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In het verleden hebben wij regelmatig het steeds wederkerend 
probleem van de sluitingen van onze beide zwembaden aangekaart. De 
Lammekes werd in 2006 nog grondig gerenoveerd maar vertoonde al 
zeer vlug structurele problemen met zeer kostelijke herstellingswerken 
en sluitingsdagen tot gevolg. Ook een acuut gebrek aan voldoende 
reddend personeel (een knelpuntberoep) maakte van De Lammekes een 
zeer moeilijk verhaal. 

De grote investeringen nodig om het complex te renoveren conform 
de Vlarem-normen en het gebrek aan redders, niettegenstaande vele 
oproepen en het organiseren van een redderscursus door de gemeente, 
noopte het bestuur om tot sluiting van de Lammekes over te gaan.  
Achterliggend moet men ook de vraag durven stellen of Grimbergen nog 
de enorme uitbatingskosten moet dragen van een openluchtzwembad 
dat hooguit twee maanden per jaar open is en wetende dat meer dan de 
helft van het aantal bezoekers van buiten de gemeente komt. 
Het aantal bezoekers in 2016 en 2017 bedroeg 14.327.  Hiervan waren 
7.951 bezoekers geen inwoner van Grimbergen. 

Pierebad
Het probleem van het “Pierebad” is een ander verhaal. Sedert de opening 
in 2009 kende het zwembad 10 jaar lang zware structurele problemen, 
die een invloed hadden op de openingsuren van het zwembad. Deze 
problemen zijn nu opgelost. Ook hier blijft er een nijpend tekort bestaan 
aan voldoende gekwalificeerde redders. 
Om de veiligheid van de gebruikers te kunnen waarborgen worden 
daarom de openingsuren van het zwembad op regelmatige basis 
aangepast. De in concessie gegeven uitbating van de cafetaria verloopt 
ook zeer problematisch en er is voor beide problemen niet dadelijk een 
pasklare oplossing voorhanden. 

In 2016 kon het Pierebad 148.903 bezoekers ontvangen (zonder de 
zwemclubs). Hiervan waren 66.412 of 45 procent gebruikers van buiten 
de gemeente. 

Zwembaden van Grimbergen, een natte droom.

Voor 2017 waren deze cijfers bijna identiek hetzelfde.
De investering in het Pierebad komt dus maar voor 55 procent tegemoet 
aan Grimbergenaars. Het volledige kostenplaatje wordt wel voor 100 
procent door Grimbergs belastinggeld (en dus door u en mij) betaald. 
Natuurlijk moet ook het sociale aspect in rekening genomen worden 
en dat valt niet te becijferen. De noodzaak van dit zwembad wordt wel 
zichtbaar in het aantal gebruikers binnen onze gemeente. De hoofdvraag 
is wel of het een kerntaak is van een gemeentebestuur om zo’n zwembad 
in eigen beheer uit te baten en of we het niet beter kunnen uitbesteden 
aan externe gespecialiseerde partners.    

Ondertussen werd aan een gespecialiseerd studiebureau een opdracht 
gegeven om dit grondig te onderzoeken en om advies te geven inzake de 
uitbesteding van het gemeentelijk zwembad. Er zal daarbij ook worden 
nagegaan hoe de cafetaria Pierebad het best kan geoptimaliseerd 
worden. Er zal daarbij tevens rekening gehouden worden met de 
rechten van het huidige personeel, alsmede met de prijszetting van de 
toegangsgelden, met de nodige aandacht voor de Grimbergse gebruiker. 
Het zwembad Piereman moet terug een breed toegankelijke sportoase 
worden, zodat onze inwoners kunnen blijven genieten van een betaalbare 
frisse plons in het water. 

Wordt zeker vervolgd.

Yves  Verberck
Fractievoorzitter gemeenteraad
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De verkiezingen van vorig jaar hebben in Grimbergen heel wat 
veranderingen met zich meegebracht, ook bij onze eigen ploeg. De meest 
opmerkelijke is misschien toch wel de keuze van onze nieuwe voorzitter. 
Karlijne Van Bree nam afscheid als voorzitter omdat zij dit niet langer 
verenigbaar zag met een schepenambt. Na haar aantreden in 2014 
koos zij voor een partij-ongebonden koers en legde ze de basis voor de 
opmerkelijke verkiezingsoverwinning van 2018, waar Vernieuwing met 8 
zetels en 22 procent de grootste partij van Grimbergen werd.  

Begin september werd zij opgevolgd door Chantal Lauwers uit het 
Populierendal. Chantal, 51 jaar jong, is nieuw in de Grimbergse politiek, 
maar was al jarenlang actief op de sociale media en steunde ons daar 
op een gedreven manier. Vanop een zevende plaats werd zij meteen 
verkozen tot gemeenteraadslid. Omwille van haar grote inzet en sterke 
overtuigingskracht werd zij unaniem verkozen als nieuwe voorzitter. Zij 
leidt Vernieuwing in een sterke tandem met ondervoorzitter Nicolas 
Bourgeois (28 jaar) uit Beigem. Die nam vorig jaar voor de tweede maal 
deel aan de verkiezingen. Gelet op de vereisten van zijn job als piloot, 
koos hij toen bewust voor een onverkiesbare plaats.

Ander recent nieuws zijn de mandaten bij enkele Grimbergse organen. 
Zo werd Veerle De Smedt uit Humbeek 
voorzitter van de vzw Heemschut, die het 
Museum voor Oudere Technieken beheert en 
een aantal historische gebouwen, waaronder de 
watermolens. Veerle (47 jaar) zat reeds in deze 
vzw en is als leerkracht goed geplaatst om de 
Raad van Bestuur te leiden.  

Daarnaast werd Johan Geldhof  ondervoorzitter 
van het Cultuurcentrum van Strombeek-Bever. 
Johan (63 jaar) heeft als zoon van gewezen 
raadslid Omer Geldhof het cultuurcentrum als 
tiener weten tot stand komen en zien opbloeien. 
Hij heeft dus een hart voor het CC en voor 
Strombeek. 

Nicolas Bourgeois werd dan weer aangeduid als ondervoorzitter van de 
bibliotheekcommissie.

Bart Laeremans
Schepen voor Omgeving, Wonen en Integratie
Nieuwe Schapenweg 2, 1850 Grimbergen 
02 270 26 88 - bart.laeremans@grimbergen.be

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

Eric Nagels                                                                                                                                       
Schepen voor Milieu, Lokale Economie en Landbouw                                                                                  
Hoeveland 40, 1850 Grimbergen                                                                                                                          
0477 36 72 42 - eric.nagels@grimbergen.be

Martine De Coppel                                                                                                                                           
Voorzitter gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn                                                                           
Piereman 2, 1853 Strombeek-Bever                                                                                                            
0479 68 36 01 – martine.decoppel@grimbergen.be

Yves Verberck                                                                                                                                         
Fractievoorzitter gemeenteraad                                                                                                           
Abelenlaan 5, 1851 Humbeek                                                                                                                                  
02 305 52 58 – yves.verberck@grimbergen.be

Chantal Lauwers                                                                                                                                      
Gemeenteraadslid en voorzitter Vernieuwing                                                                                            
Populierendallaan 90, 1850 Grimbergen                                                                                                                     
0486 10 34 93 – chantal.lauwers@grimbergen.be    
                                                                                   
Pierre Van den Wyngaert                                                                                                                              
Gemeenteraadslid                                                                                                                                 
Spekveld 3, 1851 Humbeek                                                                                                                                          
02 270 14 82 – pierre.vandenwyngaert@grimbergen.be

Peter Plessers                                                                                                                                         
Lid bijzonder comité voor de sociale dienst                                                                                                         
Meerstraat 39, 1852 Beigem                                                                                                                      
0496 72 26 91 - plessers.peter@grimbergen.be      

Onze mandatarissen

TE ONTHOUDEN DATA 
•	Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
 zondag 12 januari om 11 uur op het Kerkplein

•	Nieuwjaarsreceptie Vernieuwing
 zondag 26 januari om 11 uur in de parochiezaal van Beigem

•	Etentje Vernieuwing
 zaterdag en zondag 7 en 8 maart in het POC van Humbeek

LID WORDEN? Lid van Vernieuwing voor 2020 kan u worden via storting van 5 euro per gezin op rekening  
BE73 8601 1549 6060 van Vernieuwing. Dank alvast voor uw steun en vertrouwen.                                                                                                         


