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Beste Grimbergenaar,  

De nieuwste editie van de Vernieuwing-folder vindt u hopelijk in 
goede gezondheid!

We leven immers in vreemde en ongeziene tijden. Sinds midden 
maart heeft het Corona-virus ons in de greep en lag ons land, 
en bij uitbreiding dus ook het anders zo bruisende Grimbergen, 
nagenoeg stil. 

Gelukkig lijkt er een einde aan de stilstand te komen en mogen 
we ondertussen -zij het onder voorwaarden- weer uit ons kot. 
De schooldeuren gingen (in beperkte mate) weer open en we 
mogen stilaan uitkijken naar het langverwachte weerzien met 
onze familie, onze vrienden, de ploegmaten, ... Misschien ligt 
voor u zelfs een vakantietrip naar het buitenland in het verschiet.

De Corona-crisis bracht gelukkig niet enkel kommer en kwel. We 
waren getuige van een enorme golf van solidariteit. “Grimbergen 
Helpt” telt vandaag bijna 200 vrijwilligers om de hulpbehoevende 
mede-Grimbergenaar een helpende hand toe te steken. Ook 
de lokale handelaars bleven niet bij de pakken zitten: het online 
platform “Grimbergse handelaars” verenigt handelaars die 
creatief aan de slag gaan door in tijden van Corona bijvoorbeeld 

In februari werd een eerste wissel doorgevoerd in het 
schepencollege. Onze medestander Eric Nagels besloot om terug 
te treden. Eric was al enkele jaren met pensioen, maar was graag 
bereid om zijn schouders te zetten onder het nieuwe bestuur. 
Hij voerde mee de onderhandelingen voor het bestuursakkoord 
en was als apotheker de geknipte man voor het stevige pakket 
van leefmilieu en lokale economie. Hij nam zijn mandaat heel 
ernstig, maar had niet verwacht dat deze bevoegdheden voor 
hem zouden neerkomen op een volledige dagtaak. Eric wordt 
dit jaar 70 jaar en wenst meer tijd te kunnen vrijmaken voor zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen. 

Uiteraard kunnen we begrip opbrengen voor deze keuze. We 
wensen Eric heel uitdrukkelijk te danken voor zijn jarenlange inzet 
(sinds 2011) als penningmeester bij Vernieuwing en (sinds 2013) 
als gemeenteraadslid. De focus op het vlak van milieu lag vooral 
op de kanaalzone, waar hij zelf jarenlang apotheker was. Inzake 
het dossier van de asfaltfabriek wist hij zowel het college als de 

afhaalmaaltijden of levering-aan-huis aan te bieden. Ook na 
Corona zal dit platform blijven bestaan en verder worden 
uitgebreid, met de steun van de gemeente.  

We staan ook stil bij de personen die het niet gehaald hebben, 
ondanks de tomeloze inzet van het zorgpersoneel, ook in 
Grimbergen. Deze laatsten verdienen ons grootste respect, 
net als iedereen die ervoor gezorgd heeft dat onze wereld niet 
helemaal is dolgedraaid. 

Corona of niet, de Vernieuwing-fractie heeft intussen niet 
stilgezeten. Onze schepenen en raadsleden vertellen er u graag 
alles over in deze eerste folder van 2020, een jaar dat we niet 
snel zullen vergeten.

Veel leesplezier en hou het veilig en gezond!

gemeenteraad op één lijn te krijgen voor een strengere aanpak. 
Hij heeft de voorbije 14 maanden een spoor getrokken dat niet 
meer kan worden uitgewist. 

Eric gaf zijn zitje als gemeenteraadslid door aan Peter Plessers, 
maar hij blijft wel actief bij Vernieuwing.

Als schepen werd hij opgevolgd door Yves Verberck uit 
Humbeek, die al sinds 2007 in de gemeenteraad zetelt. Normaal 
zou Eric vanaf begin 2022 bevoegd geworden zijn voor financiën 

en personeelszaken. Gemeenteraadslid 
Martine De Coppel uit Strombeek-Bever 
neemt vanaf dat moment de fakkel over.   

Chantal Lauwers  
Voorzitter Vernieuwing

Nicolas Bourgeois
Ondervoorzitter en secretaris van 
Vernieuwing

Een wissel in het college
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Wie kinderen of kleinkinderen heeft, weet 
dat er de afgelopen tijd heel wat te doen 
is geweest in het onderwijs. De Corona-
situatie liet ons zien dat de Grimbergse 
scholen extra hun best deden om hun 
leerlingen te bereiken via ongebruikelijke 
wegen.

Welke maatregelen nam de gemeente ?
• opvang voor de leerlingen in de gemeentescholen;
• extra noodopvang tijdens de paasvakantie voor leerlingen met  
 ouders werkzaam in een cruciale sector of voor kwetsbare kinderen;
• via Brede School werden er  
 52 laptops aan verschillende basis- 
 scholen in bruikleen gegeven waar- 
 door werd ingegaan op de aangegeven  
 noden van alle Grimbergse basis- 
 scholen om aanloopleren mogelijk te  
 maken. Na een oproep bij onze  
 bedrijven werden er 60 toestellen  
 ingezameld en verdeeld onder 5  
 Grimbergse scholen;
• vanaf 15 en 18 mei zijn de lessen in de 4 gemeentelijke basisscholen  
 ’t Villegastje, Mozaïek, De Negensprong en ‘t Mierken zowel in  
 het 1ste, 2de en 6de leerjaar weer opgestart, en dit dankzij een  
 reeks creatieve oplossingen. Afstandsleren liep verder voor de  
 andere leerjaren;
• vanaf begin juni vond dan de ruimere heropstart plaats;
• de academie heropende weer vanaf 8 juni voor specifieke lessen.

Een speciale dank aan het gemeentepersoneel van dienst onderwijs, 
logistiek, veiligheids- en preventieadviseurs, leerkrachten, toezichters en 
kuispersoneel en vele anderen die het beste van zichzelf gaven om zich 
een weg te banen in wijzigende instructies en veiligheidsvoorschriften 
van de hogere overheden.

Andere weetjes ?
• ’t Mierken (Beigem): de gemeente werkt aan een oplossing om  
 voldoende plaats te voorzien voor alle leerlingen, want de school  
 is in uitbreiding. Tegelijk wordt een subsidiedossier voor nieuwbouw  
 onderzocht;
• De Negensprong (Borcht): een subsidiedossier voor nieuwbouw van  
 de kleuterklassen wordt onderzocht ;
• ‘t Villegastje (Strombeek): de nieuwbouwwerken zitten vrijwel op  
 schema, waardoor de kleuters tegen september terug naar de grote  
 school kunnen verhuizen. De tijdelijke site van Borrekensveld wordt  
 dus ontruimd;
• Mozaïek (Humbeek): er komen extra uren voor zorg in de  
 kleuterafdeling, zodat de leerkrachten meer tijd hebben om les te  
 geven en behoeftige kleuters meer aandacht krijgen;  
• Uitbreiding van de initiatielessen muziek (accordeon, blokfluit,  
 slagwerk, hobo, zang en gitaar) voor leerlingen vanaf 6 jaar aan de  
 academie, integratie in de eerste graad domein Muziek, en  verbetering  
 van het statuut van deze leerkrachten;
• Verdubbeling van het budget voor projecten van Brede School:  
 dit zijn projecten die jaarlijks kunnen worden ingediend door alle  
 scholen in samenwerking met een vereniging of vrijwilliger, zoals  
 huiswerkbegeleiding en muziekles van een fanfare.
• Er komt binnenkort een vacature voor coördinator van de dienst  
 onderwijs en buurtwerking.

Onderwijs, Toerisme en Erfgoedbeleid
Toerisme en erfgoed
Wat te doen in Grimbergen tijdens de zomermaanden ? 
• Laat u inspireren door het magazine dat verdeeld zal worden rond de  
 start van de zomervakantie.
• Neem ook eens een kijkje op de Facebookpagina van Toerisme  
 Grimbergen of loop -na heropening- even  langs bij de toerismedienst  
 voor wandel- en fietsroutes ! 
 (Pastoor Woutersstraat 1, 1850 Grimbergen).

Oud-gemeentehuis van Beigem blijft 
Op zondag 9 februari werd Beigem opgeschrikt door de storm Ciara. 
De achtergevel ging met veel gedruis tegen de vlakte. We mogen 
er niet aan denken dat dit zou gebeurd zijn op een schooldag. Het 
gebouw werd kort nadien door een Gents expertenbureau onderzocht 
en we kregen het advies mee om het gebouw te slopen, gelet op de 
veiligheidsrisico’s, de zeer bedenkelijke staat van het gebouw (het werd 
jarenlang verwaarloosd) en de eerder beperkte erfgoedwaarde. 
Hierop ontstond een vrij stevige reactie bij de bevolking: er werd een 
petitie opgestart om het gebouw alsnog te behouden en de Beigemse 
verenigingen vroegen om bijkomend studiewerk te verrichten naar de 
stabiliteit van het gebouw. Het college vroeg daarop aan hetzelfde 
studiebureau, dat gespecialiseerd is in erfgoedwerken, om de 
duurzaamheid van het gebouw beter te onderzoeken en om na te gaan 
of de genomen veiligheidsmaatregelen voldoende waren. 

We ontvingen daarop een tweede rapport, waaruit bleek dat de stabiliteit 
van het gebouw voldoende was voor renovatie. Het achterste gedeelte 
moet wel volledig worden afgebroken. Het gebouw kan voorlopig niet 
meer gebruikt worden, maar de veiligheidsperimeter volstaat.  Daarop 
hebben we met het schepencollege beslist om het sloopbesluit terug te 
draaien. Er zal een visie uitgewerkt worden voor de hele site. We vinden 
het in ieder geval positief dat zoveel mensen bekommerd zijn om de 
historiek en het patrimonium van hun dorp. 

De Veldkantkapel
Via twee stamboomdeskundigen 
kwam ik op het spoor van 
nazaten van de laatst gekende 
eigenares. Eens we de actuele 
eigenaar kennen, kijken we hoe 
onderhoud en renovatie kunnen 
gebeuren. Dank aan iedereen 
die tips heeft bezorgd! Het is 
duidelijk dat deze kapel voor 
velen belangrijk is.

Karlijne Van Bree
Schepen voor Onderwijs, 
Toerisme en Erfgoedbeleid
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Een termijnvisie voor site Lammekes en Priesterlindeveld

Eén van de sites waarvoor we de komende jaren plannen zullen 
uitwerken, is de site van de Lammekes en het Priesterlindeveld. Heel 
dit gebied staat ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, maar de 
meerderheidsploeg is van oordeel dat dit gebied van 20 hectare niet 
helemaal mag volgebouwd worden met woningen. Hoewel dit duidelijk 
was aangekondigd, verscheen er eind vorig jaar plots een krantenartikel 
waarin een oppositiepartij het tegenovergestelde beweerde en zelfs liet 
uitschijnen dat we dit gebied versneld wilden ontwikkelen. De waarheid 
op haar kop!

De omgeving bestaat uit twee woonuitbreidingsgebieden. Voor het meest 
zuidelijke gedeelte (een gebied van 5 hectare tussen Priesterlindebaan, 
Madeliefjesstraat en Korenbloemstraat) was vroeger reeds een 
ontwikkeling voorzien na 2030.  We willen deze zone behouden als een 
strategische woonreserve voor de lange termijn. 

Voor het noordelijke gedeelte (een gebied van 11,6 hectare tussen 
Priesterlindebaan en Veldkantstraat) is de ontwikkeling eveneens pas 
voorzien na 2030. In deze zone, die aansluit bij de camping, willen we 
evenwel zoveel mogelijk plaats behouden voor recreatie, precies om het 
open karakter van deze omgeving te vrijwaren. 

In dit woonuitbreidingsgebied ligt tevens de site van het voormalige 
zwembad De Lammekes. Dit zwembad lag zonevreemd en vooraleer we 
hier iets nieuws kunnen realiseren, moet er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) worden opgemaakt, met een visie voor de hele omgeving. Bij de 
uitwerking van zo’n RUP is er altijd een ruime inspraakmogelijkheid van 
de inwoners. 

Vanzelfsprekend zullen we de Grimbergenaars tijdig op de hoogte 
brengen van de opstart van dit RUP. U hoort er nog van. 

Site Douwe Egberts: een terrein voor werken en recreatie

Ruimtelijke ordening: heel wat plannen in de maak
Voor het bedrijventerrein van Douwe Egberts was reeds een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) gestart in 2018. De Vlaamse overheid heeft dit 
toen stilgelegd omdat de gemeente hier naast KMO’s ook recreatie 
wou toelaten. De ontwikkelaar wilde hier immers een tijdelijke feestzaal 
voor de gemeente realiseren en tegelijk ook een hoge hal reserveren 
voor een trampolinepark. Na overleg werd door de Vlaamse overheid 
een studiebureau ingeschakeld dat in nauwe samenwerking met de 
gemeente een toekomstproject uitschreef voor de site: er is ruimte voor 
bedrijven, kantoren én recreatie, maar tegelijk moet er meer aandacht 
komen voor ontharding, groenvoorziening en een betere mobiliteit. Met 
dit laatste wordt bedoeld dat de site beter bereikbaar wordt voor fietsers 
en niet louter gericht is op autoverkeer.  De site van Douwe Egberts 
zal de komende jaren een metamorfose ondergaan en meer dan ooit 
ten dienste staan van de Grimbergenaars. We hopen dat de tijdelijke 
feestzaal tegen januari volgend jaar in gebruik kan worden genomen. 

Oostkant Verbrande Brug: goed nieuws!

Binnenkort start de Vlaamse Waterweg met de sanering van de 
terreinen tussen de Oostvaartdijk en de Eppegemsesteenweg. Deze 
zijn sterk vervuild door de gasproductie die er tot halfweg de vorige 
eeuw plaatsvond. De firma Cokeries du Brabant zette er steenkool om 
in stadsgas en cokes, waardoor cyanide vrijkwam. Met de steun van 
de Vlaamse overheid zullen de terreinen nu grondig gesaneerd worden. 
Nadien zal er ruimte ontstaan voor propere logistieke bedrijven, die er in 
grote loodsen goederen zullen opslaan die aangeleverd zullen worden 
per schip. Dit soort bedrijvigheid kan bijdragen tot een betere en meer 
aantrekkelijke omgeving, zodat er ook op langere termijn plaats blijft voor 
woningen. Ook voor dit gebied zal de gemeente binnenkort een RUP 
opstarten, zodat we kunnen werken aan een fraaiere omgeving.  

Wit Paard-site wordt een mooie plek voor senioren 
Eind vorig jaar gaf het schepencollege een vergunning voor de bouw van 
48 seniorenflats achter Hotel Abbey, het vroegere Wit Paard. Dit project 
werd heel lang met procedures tegengehouden door buurtbewoners 
omdat er te weinig rekening was gehouden met de privacy van enkele 
woningen. We hebben hierin bemiddeld en konden de partijen verzoenen. 
Resultaat: geen procedures meer en een definitieve vergunning voor een 
mooi project. Dit project staat zowel in verbinding met het restaurant 
als het naburige woonzorgcentrum. Het staat open voor alle senioren, 

ook mensen die gewoon willen genieten van een 
rustige omgeving en een goede nabuurschap. De 
werken starten in het najaar en in het voorjaar van 
2022 zullen de eerste flats klaar zijn. 

Bart Laeremans
Schepen voor Omgeving, Wonen en Integratie
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De Grimbergse coalitie van Vernieuwing, Open VLD en N-VA heeft 
eind vorig jaar een meerjarenplanning ingediend met veel ambitie en 
nieuwe plannen. De meeste daarvan staan vermeld in het beleidsplan 
2019-2025, dat u op de gemeentelijke website kan vinden. Opmerkelijk 
is dat we deze meerjarenplanning konden indienen zonder de twee 
belangrijkste belastingen te verhogen: zowel de personenbelasting als 
de onroerende voorheffing blijven op hetzelfde niveau. 

Dit was een belangrijk engagement van de drie meerderheidspartijen 
in hun bestuursakkoord en we hebben woord gehouden. Als het aan 
anderen had gelegen, waren deze belastingen wel verhoogd. Zeker de 
belasting op de onroerende voorheffing vinden sommigen ‘te laag’ in 
vergelijking met andere gemeenten in Vlaanderen. 

We zijn het daar niet mee eens. We stellen immers vast dat dit land 
vandaag nog steeds aan de wereldtop staat op vlak van hoge 
belastingen, ook op onroerend goed, en we willen deze toestand niet 

De kostprijs van de rode restafvalzakken is sinds januari gebracht naar 
2,3 euro voor een grote zak van 60 liter en naar 1,15 euro voor een kleine 
zak. Dit is een stijging van 0,5 en 0,25 euro per zak. De kostprijs van de 
GFT-zakken hebben we bewust laag gehouden: 0,8 euro voor een grote 
zak en 0,4 voor een kleine. Dit is een stuk lager dan bij Intradura (1 euro 
en 0,5 euro). 

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van het gemeentebestuur om de 
Grimbergenaars nog meer aan te zetten om te sorteren en dus minder 
restafvalzakken te gebruiken. 

Hiervoor zijn er enkele zeer sterke argumenten:   

1. De verwerking van restafval is heel erg duur. Jaarlijks betaalt 
Grimbergen voor de huisvuilverwerking en de containerparken 
ongeveer 2,5 miljoen euro, terwijl we aan de inkomstenzijde (zakken, 
opbrengsten containerpark,… ) amper de helft terugverdienen. Via de 
verhoging hopen we dat de gemeentekas in de toekomst minder zal 

Gemeentebelastingen werden niet verhoogd

Afval – slecht voor het milieu en de portemonnee!

nog erger maken. De opcentiemen op het kadastraal inkomen (567) zijn 
inderdaad lager dan in vele andere gemeenten, maar men mag daarbij 
niet vergeten dat het kadastraal inkomen van onze woningen relatief 
hoog ligt: door het residentieel karakter van onze gemeente en door de 
ligging dicht bij Brussel is het kadastraal inkomen in onze streek veel 
hoger dan bijvoorbeeld in gemeenten in Oost-Vlaanderen of Limburg. 
Wonen is vandaag al erg duur in onze streek en we willen het niet nog 
duurder maken via een verhoging van de opcentiemen. 

Daarnaast hebben we wel een aantal specifieke belastingen en retributies 
verhoogd, soms omwille van een doelgericht beleid, soms omdat ze al 
lang niet meer waren aangepast. Zo werden de belasting op langdurige 
leegstand en ernstige verwaarlozing opgetrokken. Dit gebeurt uiteraard 
niet omdat we daarmee hogere opbrengsten willen behalen, wel om de 
betrokken inwoners aan te moedigen hun woning in orde te zetten.  Ook 
de kostprijs van de huisvuilzakken werd verhoogd. Meer uitleg hierover 
vindt u verder in ons blaadje.   

moeten bijpassen. Volgens onze inschatting zullen de opbrengsten in de 
toekomst schommelen rond de 60 procent van de totale kostprijs.   

2. De Vlaamse overheid vraagt ons dat de hoeveelheid restafval fors 
zou zakken.  Concreet bedroeg de hoeveelheid restafval in 2018 per 
Grimbergenaar 166 kilo, terwijl dit zou moeten zakken naar 152 kg in 
2022. Elders werd aangetoond dat een prijsstijging leidt tot een beter 
sorteergedrag. Daarom willen we de inwoners aanmoedigen om meer 
gebruik te maken van de witte zak voor groenten- fruit- en tuinafval. 
Voor wie een tuin heeft, blijft composteren natuurlijk het beste alternatief. 
Daarom blijven we de compostvaten fors subsidiëren.

3. Tegen de zomer van volgend jaar zal er een nieuwe zak komen in 
plaats van de huidige blauwe PMD-zak. Daarin zal veel meer plastiek 
worden toegelaten dan vandaag. Vanaf dan kan er bijgevolg nog 
doeltreffender gesorteerd worden.  Maar ook vandaag reeds kan u met 
het meeste plastiekafval (zowel harde als zachte plastiek) gratis terecht in 
het recyclagepark.  Voorwaarde is natuurlijk dat u dit plastiek gesorteerd 
en proper aanlevert, liefst in doorzichtige zakken.  

4. Ook vele andere zaken kunnen vandaag reeds gratis aangeboden 
worden in het containerpark: textiel, piepschuim, metaalafval, elektronica, 
groenafval, papier,…. U vindt daarover meer informatie op de website 
van de gemeente en Intradura. 

Op vlak van sorteren was de Grimbergenaar al 
een goede leerling, maar inzake de productie van 
restafval waren we een van de slechtere leerlingen. 
Laat ons daar samen verbetering in brengen.   

Martine de Coppel
Voorzitter Gemeenteraad

Peter Plessers 
Gemeenteraadslid
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Had je één jaar geleden kunnen vermoeden om ooit schepen te 
worden in Grimbergen?
Uiteraard niet, maar soms bepaalt het lot de zaken helemaal anders dan 
verwacht. Het vertrek van Eric was helemaal niet voorzien en voor onze 
overige mensen was het om diverse redenen niet het geschikte moment 
om de stap naar het schepenambt te zetten. Het bewijst nog maar eens 
dat je zeker bewust moet zijn van de enorme belasting die dergelijke 
functies op je tijd leggen. Een vaststelling: het is zeker geen 9 tot 5 job.  

Hoe ervaar je je eerste stappen in het college van burgemeester en 
schepenen?
Het was soms overweldigend aangezien ik dadelijk voor de leeuwen 
werd gegooid. Er was geen inloopperiode en ik werd ook geconfronteerd 
met dossiers die voordien al waren vastgelegd en nu in uitvoering 
gingen. Men veronderstelt dan ook dat je het dossier volledig kent. Je 
wordt trouwens ook meer en meer een publiek figuur en dat resulteert in 
een verhoogd aantal persoonlijke vragen en contacten. Wat mij wel het 
meeste opvalt is de competentie en gedrevenheid van ons personeel, 
want zonder hen lukt het niet.

Wat blijft je het meeste bij in deze korte periode?
Veel tijd om in te werken kreeg ik niet want twee weken na mijn eedaflegging 
brak het Covid-19 virus in alle hevigheid uit. Net zoals iedereen werden 
wij verplicht om ons te houden aan de opgelegde regels van sociale 
afstand. Via digitale communicatie en videoconferenties dagelijks 
contacten onderhouden vind ik persoonlijk niet de meest efficiënte 
manier van werken. Bijna de helft van de colleges hadden betrekking 
op de Corona-problematiek. Ik stel vast dat heel veel inwoners zich 
nauwgezet aan de regels houden. Opvallend is wel dat tegenwoordig 
vele problemen eerst via sociale media worden uitgevochten alvorens 
het gemeentebestuur wordt ingelicht. 

( INTERVIEW ) 

Yves Verberck, onze nieuwe schepen van 
leefmilieu en lokale economie

Wat zijn de gevolgen van Corona voor onze lokale ondernemers? 
Net als elders zijn heel veel winkels en bedrijven in lockdown gegaan, 
met grote economische schade. We hebben met het college en 
gemeenteraad beslist om de premies die de overheid toekent met 
10 procent te verhogen. Hiervoor werd 250.000 euro uitgetrokken. 
Ook werken we samen met het platform grimbergsehandelaars.be. 
Hiermee kregen onze handelaars de mogelijkheid om mee in te stappen 
in het tijdperk van digitale bedrijfsvoering.  Grimbergse handelaars en 
dienstverleners kunnen zich hier gratis op aanmelden. Ik zou nogmaals 
een oproep willen doen om lokaal te kopen en onze ondernemers te 
steunen. 

Waarom veranderden de spelregels inzake de recyclageparken? 
Die konden in de loop van de paasvakantie weer open. Om lange files 
te vermijden, hebben we een afsprakensysteem ingevoerd. Intussen 
is dit helemaal gedigitaliseerd. Maar wie geen internet heeft, kan nog 
steeds een telefonische afspraak maken. De regels inzake sorteren 
worden nu ook beter opgevolgd: klein afval moet gesorteerd worden 
aangeboden. Er waren immers te veel misbruiken. Er komt hierover nog 
een informatiecampagne.  

Hoe werd er gereageerd op de waterschaarste? 
Dit droge voorjaar was vooral nefast voor de land- en tuinbouw. Samen 
met deze sector willen we zoeken naar methodes om het water beter 
te bufferen. Voor de land- en tuinbouw moet er dringend worden 
nagedacht hoe en waar er water gebufferd kan worden. Ook is het 
eigenlijk niet meer verantwoord dat water van bouwwerven zomaar in 
de riolen geloosd wordt. Wellicht kunnen de landbouwers ook hier een 
rol spelen.  

We wensen je veel succes! 

Het is opvallend dat tijdens deze Coronacrisis veel meer mensen 
ontspanning vinden in onze bossen en parken. Het mooie lenteweer zal 
hier ook wel niet vreemd aan zijn. Het valt hen ook op dat in verschillende 
bossen snoei- en rooiwerken werden of worden gedaan maar dat veel 
gerooide bomen blijven liggen. 

Alvorens de dienst leefmilieu te gaan bestoken met vragen van wat 
de bedoeling is of wie hier verantwoordelijk voor is, geven wij graag 

volgende informatie. Het gaat hoofdzakelijk om kapwerken in opdracht 
van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid. 
Deze bossen vallen onder hun beheer. Deze instandhoudingswerken 
zijn nodig om de levensvatbaarheid van een bos te vergroten en te 
vermijden dat bomen niet volwaardig kunnen uitgroeien en elkaar gaan 
versmachten. 

Tevens gaat het om een opruiming van bomen die stormschade opliepen 
of die, zoals uit voorafgaand nazicht bleek, een risico vormen om te 
vallen tijdens toekomstige stormen. Indien deze bomen niets of niemand 
hinderen blijven ze gewoon liggen en doen ze dienst als natuurlijk habitat 
voor kleinere zoogdieren, insecten en vogels. Ook kinderen kunnen ze als 
speelomgeving gebruiken. Bomen die wel hinderen, worden opgeruimd. 
Ook in het Prinsenbos zijn dit soort werken reeds uitgevoerd.

Yves Verberck

Rooien van bomen
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Het Covid-19-virus heeft ons allemaal stevig in de greep gehouden. 
We kwamen terecht in een ongezien scenario, waar niemand ervaring 
mee had. We geraakten bijna gewend aan waanzinnig hoge cijfers van 
overlijdens, alsof het normaal was dat honderden mensen op één dag uit 
onze wereld weggerukt werden door deze onzichtbare vijand. 
Groot respect dus voor al wie voor ons zorg droeg in ziekenhuizen en 
woonzorgcentra. Dank aan het personeel dat in verscheidene rusthuizen 

Omwille van het Corona-virus zijn deze zomer alle grotere festiviteiten afgelast. Geen kermis op Humbeek-Sas, in de Borcht of in de Veldkant. 
Geen 11-juliviering, Humbeek Plage of Palmfuif. De Lus zal worden vervangen door een uitgestippelde fietsroute. U verneemt daar binnenkort 
meer over. Kleinere activiteiten kunnen wel. Zo zal het cultuurcentrum opnieuw starten met bescheiden openlucht-activiteiten. We zouden 
iedereen willen aanraden onze streek eens op een andere manier te leren kennen. Op de gemeentelijke website en op andere toeristische sites 
staan talloze wandel-en fietsroutes uitgestippeld, maar je kan ook gewoon de knooppuntenroutes volgen. 
Wandelkalender
Zelf staken we met Vernieuwing voor 2018 een kalender in mekaar met 10 wandelroutes, 
waaronder enkele die geheel nieuw waren. Mocht u deze kalender niet meer hebben, dan kan u 
bij onze mandatarissen nog steeds een exemplaar opvragen. Maar ga gerust ook eens kijken bij 
de buurgemeenten: in Zemst en Meise zijn er zeer mooie wandelingen en fietstochten te maken.  
Geniet van de natuur, geniet van ons landschap en van onze talloze horecazaken.

In de ban van Corona

Hele bijzondere zomer

het virus wist in te dammen of (in Ter Biest) zelfs volledig kon buiten 
houden. Maar dank ook aan de koelbloedige dokters en verzorgers in 
Humbeek die aan de alarmbel trokken en met ongeziene ijver vele levens 
wisten te redden. Helaas vielen er uiteindelijk een 20-tal overlijdens te 
betreuren. 
In de media was veel te doen over een vrij gering aantal mensen dat 
de regels overtrad, maar het overgrote deel van de bevolking heeft zich 
netjes gehouden aan de lockdown. Gefeliciteerd daarvoor! Wij moedigen 
elkeen aan om van de komende zomer te genieten, maar tegelijk vragen 
we om -waar nodig- gebruik te maken van de mondmaskers en de 
nodige afstand te blijven bewaren tegenover mensen die niet in dezelfde 
bubbel zitten. Het virus is niet uit de wereld, maar wanneer we samen 
ons verstand gebruiken en de nodige inspanningen blijven doen, houden 
we het onder controle. 

De ploeg van Vernieuwing

Grimbergen helpt
Alle Grimbergse gezinnen werden via een kaartje aangemoedigd om buren 
uit de risicogroepen te helpen of te steunen. Mensen konden zich ook 
aanmelden als vrijwilliger, zodat vanuit het OCMW vraag en aanbod aan 
mekaar kon gekoppeld worden. Het aantal vrijwilligers overtrof het aantal 
hulpvragen! Vanuit het OCMW werden talloze 80-plussers gebeld met de 
vraag of er kon geholpen worden. En ook de buurtwerkers stonden heel 
wat mensen bij, via bezoekjes (op veilige afstand) of langs digitale weg. Het 
aanbod vanuit de gemeente blijft gelden. 
Indien u een hulpvraag heeft of mensen kent met specifieke noden, neem 
dan zeker contact op met het gemeentebestuur. 

Mondmaskers
Omdat het gemeentebestuur vreesde dat de nationale bedeling van 
mondmaskers zeer traag op gang zou komen, hebben we samen met een 
reeks andere gemeenten en de intercommunale Haviland zelfs maskers 
besteld voor onze inwoners. Elk gezin zou intussen een pakketje moeten 
ontvangen hebben met een stoffen mondmaskers en twee filters per 
gezinslid van 12 jaar of ouder. Daarnaast werden ook aan vele zorgbedrijven 
de nodige maskers verstrekt. 
Mocht u deze envelop met maskers en filters niet ontvangen hebben, dan 
mag u dit zeker melden, bijvoorbeeld met een mailtje naar gemeentebestuur@
grimbergen.be
De ruim 17.000 enveloppen voor de Grimbergse gezinnen werden 
klaargemaakt door mensen van het gemeentepersoneel en door vrijwilligers. 
De verspreiding gebeurde door een aantal fracties van de gemeenteraad, 
zowel van de meerderheid als van de oppositie en door andere vrijwilligers.
Zo namen wij Beigem, Borcht en een deel van Strombeek voor onze rekening. 

We willen graag iedereen die hieraan heeft meegeholpen van harte danken.

Steun onze Grimbergse 
handelaars en horecazaken
Tijdens de coronacrisis staken een aantal Grimbergse zelfstandigen 
de koppen bij mekaar. Ze ontwierpen een website waarmee iedere 
handelaar en dienstverlener zich kan bekend maken. 
Omdat de gemeentelijke website verouderd is en weinig flexibel (een 
nieuwe website is in de maak), steunt het gemeentebestuur dit initiatief 
en promoten we dit adres graag. Ga dus gerust een kijkje nemen op 
grimbergsehandelaars.be
We roepen al onze handelaars en zelfstandigen op om deze website 
mee uit te bouwen en via deze weg publiciteit te maken. Onze inwoners 
roepen we graag op om onze lokale handel opnieuw op gang te trekken 
en lokaal te kopen. Waarom je ver verplaatsen of via internet bestellen 
als iets om de hoek met de glimlach wordt aangeboden? Hetzelfde 

kunnen we zeggen van onze horecazaken: gun 
deze mensen een bezoekje. Je leert een stukje 
Grimbergs vakmanschap kennen en je ontmoet  
ongetwijfeld nieuwe leuke mensen. 

Yves Verberck    
Schepen voor Middenstand
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Ieder jaar organiseert onze gemeente een grote lenteschoonmaak in alle 
deelgemeenten.  De vorige jaren werden op die manier tonnen zwerfvuil 
opgeruimd. Dit was voorzien op 28 maart, maar door Corona kon deze 
mooie traditie geen doorgang vinden. 

Deze actiedag werd daarom verplaatst naar 19 september. Dat is immers 
de “World Clean up Day”. Overal ter wereld worden op die dag vrijwilligers 
aangemoedigd hun krachten te bundelen om de planeet schoon te maken 
en hun acties te registreren.

Intussen raden we alle inwoners aan om alert te blijven voor de problematiek 
van zwerfvuil. In de eerste plaats door zelf geen afval in de natuur te 
werpen, ook geen kauwgom, voedselresten of sigarettenpeuken. Tegelijk 
zijn we iedereen dankbaar die zwerfvuil in zijn omgeving opraapt en mee 
naar huis neemt. 

De voorbije maanden is het af en toe gebeurd dat het papier niet 
op de voorziene dag werd opgehaald. De ophaaldag werd toen ten 
gevolge van de coronamaatregelen met een dag verschoven. De 
gemeente communiceerde toen via Facebook, maar lang niet iedereen 

Sinds Corona is ook de situatie in de recyclageparken grondig veranderd. 
Om files en te nauwe interacties te voorkomen, wordt gewerkt met een 
systeem van reservatie. Men dient te reserveren via de gemeentelijke 
website (of www.grimbergen/mijnrecyclagepark.be), maar het kan ook 

Jaarlijkse lenteschoonmaak verhuisde naar september 

Huisvuil of papier niet opgehaald?

Nieuwe aanpak in recyclagepark 

We maken van de gelegenheid graag gebruik om onze vele zwerfvuil-
peters en -meters uitdrukkelijk te danken voor hun actieve en volgehouden 
inzet in hun omgeving. Ieder van deze mensen heeft een bepaalde wijk 
die hij of zij onder controle houdt. Uiteraard wordt daarbij het nodige 
hulpmateriaal ter beschikking gesteld. Deze mensen doen dat onbetaald, 
maar genieten van de waardering die ze krijgen. Als je deze mensen bezig 
ziet, steek dan gerust uw duim op of zwaai eens hartelijk.  

Wie het voorbeeld van deze kleine helden wil 
navolgen, mag zich zeker wenden tot onze 
milieudienst: gemeentebestuur@grimbergen.be

volgt dit medium. Nogal wat mensen bellen dan ongerust naar onze 
afvalintercommunale Intradura, wat voor lange telefonische wachttijden 
zorgt. Indien u over Internet beschikt, dan raden we aan om in zo’n 
geval de website van Intradura (www.intradura.be) te raadplegen. 
Uitzonderingsmaatregelen worden daar immers vermeld. 

Soms blijft afval ook om een andere reden staan. Omdat de zak te zwaar 
is of omdat er in de blauwe zak verkeerde zaken zitten. Ook daarover vindt 
u veel informatie op de website van Intradura. 

We zouden iedereen ook willen vragen om de afvalkalender op te hangen 
en goed na te lezen. Zo stellen we vast dat papier en karton op vrij 
systematische wijze een week te vroeg wordt aangeboden in Strombeek. 
De ene inwoner volgt de andere en zo staan de straten dan dagenlang 
vol papier. We vragen om het afval dan opnieuw binnen te halen. Papier 
en karton wordt in Strombeek altijd de eerste woensdag van de maand 
opgehaald, behalve voor oktober: dan gaat het om woensdag 30 
september. De afvalophalers starten soms erg vroeg, zeker in de zomer. 
Daarom is het wenselijk het afval reeds om de dag voordien (vanaf 18 uur) 
buiten te zetten.  

telefonisch (02 260 12 11). In het recyclagepark dienen ook de normale 
sorteerregels te worden toegepast. Men kan er immers al geruime tijd 
niet meer terecht met grijze zakken vol restafval, wel (betalend uiteraard) 
met grof huisvuil. De regel is simpel: al wat in een gewone rode zak kan, 
dient ook thuis in een rode zak te worden aangeboden en niet in het 
recyclagepark. Met vele zaken kan u overigens gratis terecht op het 
recyclagepark, maar uiteraard dient dit gesorteerd (bijvoorbeeld in een 
doorschijnende zak) en proper te worden aangeleverd.

Pierre Van den Wyngaert
Gemeenteraadslid

Handige app
Wist u dat er een superhandige Recyclage-app bestaat voor de 
smartphone? Hij is gekend onder “Recycle!” en je kan hem vinden 
via www.ophaalkalender.be Selecteer op Grimbergen en vervolgens 
op ‘straat’. Installeer deze app en vergeet nooit meer je afval buiten te 
zetten. Via deze weg kom je ook meer te weten over de sorteerregels 
en de inzamelpunten in je buurt! 

TIP!
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Nieuwe Schapenweg 2, 1850 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                                                                                                                                       
Schepen voor Milieu, Lokale Economie en Landbouw                                                                                  
Abelenlaan 5, 1851 Humbeek
02 305 52 58 – yves.verberck@grimbergen.be

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

Chantal Lauwers                                                                                                                                      
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                                                                                                                                         
Gemeenteraadslid                                                                                                        
Meerstraat 39, 1852 Beigem                                                                                                                      
0496 72 26 91 - plessers.peter@grimbergen.be   

Karin Vertongen                                                                                                                                        
Lid bijzonder comité voor de sociale dienst                                                                                                         
Oostvaartdijk 65, 1850 Grimbergen
0477 24 34 37 – vertongen.karin@gmail.com        

Het vertrek van Eric Nagels heeft een kleine stoelendans met zich 
meegebracht. In de gemeenteraad werd Eric opgevolgd door 
Peter Plessers uit Beigem, die samen met Martine deel uitmaakte 
van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, dat de OCMW-
dossiers behandelt. 

In dat comité werd Peter opgevolgd 
door Karin Vertongen van de Verbrande 
Brug, waar zij een vaste waarde is in het 
verenigingsleven. 
Karin werkt al vele jaren als onthaal-
medewerker bij het Justitiehuis van 
Mechelen.  

Onze mandatarissen

Graag nodigen we je uit om op zaterdag 11 juli 
onze Vlaamse leeuwenvlag uit te hangen. 
We bezorgen alle bevlagde huizen een gepaste 
attentie.

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

... de mandatarissen van Vernieuwing 
besloten hebben om jaarlijks een deel van 
hun afdrachten te besteden aan een goed 
doel, dat op één of andere wijze verbonden is 
met Grimbergen? 
Dit jaar staat vzw De Raster, een Beigemse vzw ten dienste 

van mensen met een 
psychiatrische problematiek, 
in de schijnwerpers. 
De Raster zorgt niet alleen voor 
huisvesting en begeleiding van 
deze mensen, maar geeft ook 
opleidingen en organiseert 
vrijwilligerswerk en ateliers, 
zodat ze op termijn weer in staat 

zijn om in de gewone samenleving te functioneren. Coördinator 
Philippe Pittevils mocht tijdens onze nieuwsjaarsreceptie de 
cheque in ontvangst nemen. 

... de gemeente na dertig jaar van gerechtelijke procedures 
eindelijk een voet- en fietspad kan aanleggen langs de 
drukgebruikte Sparrenlaan? Weldra starten de werken voor het 
plaatsen van duurzame LED-verlichting en de aanleg van voet- en 
fietspaden. Zo zal de Sparrenlaan een stuk veiliger worden voor de 
zwakke weggebruikers. 

...  onze gemeente investeert in groenestroomprojecten? 
Samen met buurgemeentes Machelen, Meise, Vilvoorde en 
Wemmel en de Intercommunale van Brabant voor Elektriciteit 
en Gas (I.B.E.G.) stapt de gemeente in de coöperatieve 
vennootschap VENTUM&green. Samen bundelen we de krachten 
“om participaties te nemen en aan te houden in energie- en 
groenestroom projecten, groene stroom en hernieuwbare 
en milieuvriendelijke energie te ondersteunen en leningen te 
verstrekken aan groenestroomprojecten”.
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JE 

DAT ...
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JE 

DAT ...


