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Beste Grimbergenaar, 

Ik keek er reikhalzend naar uit om u persoonlijk een hart-
verwarmend en vooral gezond 2022 te mogen wensen op onze 
nieuwjaarsreceptie. Ik keek er na een bewogen jaar zo naar uit om 
het dit jaar niet over het verschrikkelijke virus te moeten hebben.
Helaas. Na een hoopvolle zomer met 73 procent van de 
Grimbergenaren gevaccineerd, ligt het beloofde pad naar de 
vrijheid nog niet helemaal open. Hopelijk brengt het nieuwe jaar 
hier voorgoed verandering in.

Het nieuwe jaar brengt alvast voor mezelf een nieuwe uitdaging: 
op 1 januari volgde ik collega Yves Verberck op als schepen voor 
Leefmilieu, Afvalbeleid, Lokale Economie en Land- en Tuinbouw. 
Onze dank gaat uit naar Yves voor zijn zeer gewaardeerde inzet 
de voorbije 22 maanden. Yves zal ons niet verlaten, maar neemt 
opnieuw plaats als voorzitter van onze fractie.

Vanaf januari zetelt Vernieuwing naast Bart dus met twee vrouwen 
in het Grimbergse college. Karlijne en ikzelf hopen alvast samen 
een frisse wind door het mannenbastion te laten waaien. Meer 
daarover verderop in deze publicatie.

Bij het begin van een nieuw jaar hoort een terugblik naar het 
voorbije jaar. Alvorens met zeer veel zin het nieuwe jaar in te 
stappen, neem ik u graag nog even mee naar de verwezenlijkingen 

van het bestuur, en onze mandatarissen in het 
bijzonder, in 2021.

Proost op het nieuwe jaar en hopelijk tot 
binnenkort!

Chantal Lauwers  
Voorzitter Vernieuwing

Oefenkansen Nederlands
Misschien zag u de klever al ergens hangen, las u het in de krant 
of zag u de reportage op Ring-TV: de gemeente is gestart met 
een campagne om extra oefenkansen Nederlands te creëren. Wat 
doet er zich namelijk voor? 

Er zijn in onze streek ontelbare mensen die een cursus Nederlands 
volgen of gevolgd hebben. Honderden per jaar, alleen al in 
Strombeek-Bever, Meise en Vilvoorde. Maar wanneer de cursisten 
dan een winkel of eetgelegenheid binnenstappen en moeite doen 
om Nederlands te spreken, worden ze vaak spontaan in het Frans 
of het Engels aangesproken. Het zijn de cursisten zelf die ons dit 
probleem melden. Ze willen hun kennis Nederlands wel in de 
praktijk omzetten, maar ze krijgen er vaak de kans niet toe.

Het zit een beetje ingebakken in ons DNA: velen van ons spreken 
graag een andere taal en laten dat ook graag zien. Wanneer 
we iemand daarmee dan sneller kunnen bedienen, dan lijkt dit 
voor iedereen voordelig. En toch: we bewijzen de anderstaligen 

daarmee niet altijd een dienst. Want wie de moeite doet om een 
taalcursus te volgen, die wil zijn of haar kennis van het Nederlands 
absoluut verbeteren, bijvoorbeeld om vooruit te kunnen op het 
werk of  om hun kinderen beter te kunnen volgen bij hun studies. 
En een taal kan je enkel leren door ze veelvuldig te spreken. 
Daarom is het zo belangrijk dat we deze mensen over de drempel 
heen helpen. Dat we ze alle kansen geven en aanmoedigen om 
onze taal te leren.

We doen daarop beroep op elke Grimbergenaar: heeft u buren 
of collega’s die zich willen integreren en die 
moeite doen om Nederlands te leren? 
Help hen dan mee vooruit door Nederlands te 
spreken. Het is in ieders voordeel.   

Nicolas Bourgeois
Ondervoorzitter Vernieuwing
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•	 Op	 toeristisch	 vlak	 was	 de	 heropstart	 na	 200	 jaar	 van	 de	 
 microbrouwerij van de Abdij belangrijk voor onze Grimbergse  
 uitstraling op internationaal niveau. Ik ben dankbaar betrokken  
 te zijn geweest bij de voorbereidingen met betrekking tot het  
 toeristisch luik, ook al betreft het een private aangelegenheid.

•	 De	 nieuwe	 webstek	 www.toerismegrimbergen.be	 kwam	 tot	 
 leven. Ga er gerust eens kijken om de vele troeven te zien  
 in onze gemeente. Via het stratenplan bovenaan kan je keuzes  
 selecteren.

•	 Open	Monumentendag	bleek	een	schot	in	de	roos	met	meer	 
 dan 1000 bezoekers voor onder meer het bezichtigen van de  
 nieuwe bakoven aan de Liermolen, en de wandeling in de oude  
 en nieuwe Borcht.

•	 Vlaamse	 subsidieoproepen	 rond	 groot	 erfgoed	 werden	 
 opgevolgd.

•	 Klein	 erfgoed:	 ik	 mocht	 een	 aan	 de	 gemeente	 geschonken	 
 schilderij in Duitsland ophalen. Intussen ontvingen we nog een  
 voorstel tot gift van een mooi schilderij voor de gemeente.  

•	 De	Wezenhaagkapel	werd	dankzij	de	grote	inzet	van	vrijwilligers	 
 helemaal gerenoveerd, met inbegrip van een zonnepaneeltje.

•	 De	dienst	Onderwijs	en	Buurtwerking	is	nu	compleet,	met	een	 
 eigen diensthoofd.

•	 Alle	eigenaars	van	de	Veldkantkapel	werden	na	een	jarenlange	 
 zoektocht gevonden.

•	 Directies	en	personeelsleden	bleken	andermaal	erg	flexibel	te	 
 zijn, in het belang van een goede schoolwerking.

•	 Het	 schoolzwemmen	 zal	 terug	 kunnen	 opstarten.	 Hier	 werd	 
 echt naar uitgekeken.

•	 Ik	 hoop	 dat	 we	 terug	 kunnen	 uitkijken	 naar	 een	 gangbare	 
 schoolwerking, zonder al te veel zieken, zelfisolaties en  
 afstandsonderwijs wegens Corona.

•	 De	renovatie	van	de	vliegtuigloodsen	zou	voorgoed	van	start	 
 moeten gaan.

•	 We	werken	een	nieuwe	wandeling	in	internationaal	verband	uit.

•	 We	 voorzien	 een	 globale	 toeristische	 visie,	 in	 samenwerking	 
 met lokale economie.

•	 Start	 van	 de	 uitwerking	 van	 een	 plan	 voor	 een	 geïntegreerd	 
 aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten. Hiervoor  
 werden in 2021 subsidies aangevraagd bij en toegekend door  
 de Vlaamse overheid.

•	 We	beginnen	met	de	opmaak	van	een	toekomstvisie	voor	onze	 
 begraafplaatsen, waarbij aandacht moet gaan naar respect  
 voor ons funerair erfgoed en hergebruik van oude graven.

•	 De	 Motte	 in	 de	 Borcht,	 bakermat	 van	 Grimbergen,	 zal	 een	 
 aantal keren worden opengesteld. 

•	 De	 opening	 van	 het	 museum	 van	 de	 microbrouwerij	 werd	 
 uitgesteld door de pandemie, maar zal hopelijk alsnog in 2022  
 kunnen plaatsvinden.

•	 Ik	 hoop	 van	 harte	 op	 een	 opstart	 van	 de	 renovatie	 van	 
 de Veldkantkapel na afwikkeling van nog een aantal nood- 
 zakelijke formaliteiten.

Tot slot sta ik graag open voor nieuwe ideeën. Een aantal van 
bovenstaande projecten kwamen tot stand na een eenvoudig 
mailtje van betrokken burgers, waarvoor dank.

Terugblik op de bevoegdheden Onderwijs, Toerisme en 
Erfgoedbeleid tijdens het afgelopen jaar

Plannen voor 2022

•		 Wanneer	 het	 in	 veilige	 omstandigheden	 kon,	 hielden	 we	 de	 
 gemeentelijke basisscholen open. Het was een bewuste keuze  
 om enkel op afstandsonderwijs over te gaan wanneer dit echt  
 nodig was (bv. te weinig personeelsleden of te veel  
 besmettingen in een klas).

•	 Door	 de	 voorschriften	 moesten	 ramen	 vaak	 openstaan.	 
 Sommige ouders deden hun begrijpelijk beklag dat het  
 daardoor te koud was voor hun kind. Tijdens het kerstverlof  
 zijn de CO2-meters aangekomen, waardoor dit probleem  
 hopelijk al dan niet gedeeltelijk van de baan is. Ook zelftesten  
 zijn voorhanden.

•	 Een	 nieuw	 huishoudelijk	 reglement	 op	 de	 begraafplaatsen	 
 werd goedgekeurd. Er worden voor het eerst sterretjesweides  
 in voorzien en ouders die hun kindje verliezen vóór 180 dagen  
 zwangerschap kunnen de foetus laten begraven onder een  
 tegel waarop ze een eigen tekst mogen aanbrengen. We bieden  
 hierdoor steun aan de ouders en andere familieleden bij hun  
 rouwverwerking. Het reglement voorziet ook in de mogelijkheid  
 tot begraving in volle grond in 100% afbreekbare asurnen.

•	 Het	standbeeld	van	Karel	van	
de Woestijne in de Roostbaan  

 werd gerestaureerd en opgefrist.

Karlijne Van Bree
Schepen voor Onderwijs, 
Toerisme en Erfgoedbeleid
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De afgelopen maanden werd een belangrijke keuze gemaakt in 
het dossier van het nieuwe gemeentehuis. We hadden in dit dossier 
een architectuurwedstrijd georganiseerd.  In dit kader hadden drie 
kandidaten, drie groepen van architecten, aannemers en studiebureaus, 
een voorstel ingediend. Daarbij was er één kandidaat met een ontwerp 
dat heel erg in de smaak viel van het gemeentebestuur en daarvoor 
hebben we dus gekozen. 

Er kwamen heel wat lovende reacties op dit ontwerp, ook van politici 
die niet tot de meerderheid behoren. De nieuwe zijvleugel van het 
gemeentehuis komt op de plaats van de oude jongensschool. Een 
renovatie van dit verouderde gebouw uit het begin van vorige eeuw 
was geen optie.

Deze nieuwbouw zal het centrum van de gemeente verfraaien en 
levendiger maken. De architecten hebben een gebouw ontworpen 
dat heel goed in de omgeving past en tegelijk ook respect toont voor 
ons historisch centrum, onder meer op vlak van volumes, kleuren en 
materialen. 

Niet alleen het sociaal huis zal hier komen, maar ook de toeristische 
dienst en de centrale bibliotheek, die zich op de gelijkvloerse en de 
kelderverdieping zal situeren. De bibliotheek, die via grote ramen sterk 
verbonden zal zijn met de buitenruimte, wordt op die manier de culturele 
sokkel waarop ons nieuw gemeentehuis en onze ontvangstruimten voor 
de burger zullen worden gebouwd. 

De centrale balie zal bereikbaar zijn via een monumentale trap, die 
zich zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het gebouw 
zal bevinden. De tweede en derde verdieping zijn ingewerkt in het 
dakvolume.

Uiteraard wordt ook aan de school gedacht. Aan de rechterzijde, waar 
je vandaag nog de auto’s van de schepenen en stafmedewerkers kan 
vinden, komt een nieuw schoolgebouw, dat samen met onze zijvleugel 
zal worden opgetrokken. Onze schepen voor Onderwijs, Karlijne  
van Bree, heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. 

Een nieuw gemeentehuis voor de burger

Een groenere omgeving

Maar de ontwerpers hielden ook rekening met de ruimere 
omgeving: rond het gemeentehuis verdwijnt een belangrijk 
gedeelte van de parking. Er wordt plaats geruimd voor veel 
groen en water, zodat de omgeving van het gemeentehuis veel 
aangenamer zal worden. De fietsers krijgen daarbij voorrang, want 
die zullen met hun fiets in en aan ons nieuw gemeentehuis terecht 
kunnen. Op die manier willen we ons eigen personeel, maar ook 
de politici en de bezoekers aanmoedigen om meer de fiets te 
gebruiken voor korte afstanden.    

Wie met de wagen naar het gemeentehuis komt of wie zijn 
kinderen wil afzetten aan de school, zal terecht kunnen op de 
parking van het Prinsenbos. De werken voor de nieuwbouw zullen 
vermoedelijk kunnen starten midden 2022.

Strombeek-Bever wordt niet vergeten
Na de verhuis van OCMW en bibliotheek ontstaan er mogelijkheden 
om het cultuurcentrum en het Huis van het Kind in Strombeek-Bever 
verder uit te breiden. Er blijft ook een ophaalpunt van de bib, een 
taalpunt en een kinderbib. Ook een renovatie van de academie is aan 
de orde. Dit zal de komende jaren verder onderzocht en voorbereid 
worden. Vandaag reeds wordt er nabij het cultuurcentum gewerkt aan 
een nieuwe politiepost en een jeugdhuis. 
Daarnaast werd een bijzonder mooi ontwerp goedgekeurd voor het 
Gemeenteplein. 

Zodra de ondergrondse parking gerealiseerd 
is, wordt dit plein helemaal heraangelegd. Met 
ruimte voor evenementen en voor groenaanleg. 
Op die manier zal ook het centrum van Strombeek-
Bever veel fraaier en aangenamer worden.

Bart Laeremans
Schepen voor Omgeving, Wonen en Integratie
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De nieuwe werkwijze voor ons afvalbeheer is vanaf 1 januari 2022 
van start gegaan. Voor de thuisafhaling blijven we beroep doen op 
Intradura, terwijl het beheer en de uitbating van het recyclagepark 
werd overgedragen aan de afvalintercommunale Incovo, die reeds 
actief is in Vilvoorde, Zemst, Meise en Londerzeel. 
Als inwoner van Grimbergen kunnen wij ook terecht op de 
recyclageparken van al deze gemeenten. De Strombekenaren 
beschikken nu over een volwaardig recyclagepark, waar alle fracties 
kunnen worden aangeleverd, in het nabije Koningslo, op amper 1 km 
van de Piereman. 
De tarieven zijn betaalbaar op basis van volume en niet meer op basis 

Intussen krijgt ook het coachingstraject van Mooimakers meer vorm. 
Dat is gericht op een betere aanpak van het zwerfvuil in de gemeente, 
met steun van de Vlaamse overheid. De komende maanden worden 
er concrete acties uitgewerkt rond vuilnisbakken, glasbollen en 
sigarettenpeuken. Ook het probleem van hondenpoep zal worden 
aangepakt. 
Ondanks vele jaren sensibilisatie blijft een (klein) aantal individuen 
de regels aan hun laars lappen. Daartegen moet natuurlijk 
sanctionerend worden opgetreden. Grimbergen beschikt sinds 

Voor de opmaak van ons klimaatplan werkten we samen met 
studiebureaus Zero Emission Solutions en Sumaqua. Tijdens de 
vele participatiemomenten en met de hulp van de verschillende 
klimaatteams en thematische werkgroepen, konden wij een 
realistisch “Klimaatactieplan Grimbergen 2021-2030” ter 
goedkeuring voorleggen op de gemeenteraad van november. Met 
de maatregelen opgenomen in dit plan wil de gemeente bijdragen 
tot een CO2-besparing van 59.748 ton CO2 (of 40.7% van de uitstoot 
van 2011) tegen 2030. Het volledige klimaatplan kan u raadplegen 
op de gemeentelijke website.

Incovo van start 

Afvalbeleid en handhaving 

Klimaatbeleid

van het type voertuig. Er gelden nu ook 6 verschillende tarieven in de 
plaats van 3 die oorspronkelijk in Grimbergen van toepassing waren. 
Elk huisgezin krijgt jaarlijks een gratis krediet van 25 euro voor 
recycleerbaar afval en 25 euro voor asbest. Groenafval wordt betalend, 
maar valt binnen dit gratis krediet van 25 euro. In het verleden 
werden deze verwerkingskosten kosten volledig gedragen door de 
gemeenschap of je nu in een appartementsgebouw woonde of een 
kleine of zeer grote tuin bezat. 

Er moet nog steeds een reservatie gemaakt worden voor het 
recyclagepark, behalve op woensdag. 

het afgelopen jaar over een eigen dienst handhaving, die boetes 
kan opleggen. Stilaan zal u onze gemeenschapswachten kunnen 
waarnemen in het straatbeeld. Ook de ambtenaren van OVAM 
kunnen sinds kort sanctionerend optreden.
Het sluikstortbeheer wordt vanaf dit jaar volledig overgedragen aan 
Incovo, dat terzake veel expertise heeft opgebouwd en met vaste 
of verdoken camera’s vaststellingen zal doen. Incovo zal ook onze 
zwerfvuilpeters mee aansturen. Wil u zelf zwerfvuilpeter of -meter 
worden, aarzel dan niet om de gemeente of Incovo te contacteren. 

Als onderdeel van dit klimaatplan ondertekenden wij ook het 
“Bomencharter” en zal er tevens een hemelwater- en droogteplan 
opgemaakt worden. Dit zal ook een onthardingsstudie inhouden. 
Als extra ondersteuning van ons eigen klimaatactieplan onder-
tekenden wij ook het gesubsidieerd Vlaams Energie- en Klimaatpact 
2021-2030, waarmee de gemeente zichzelf oplegt om te besparen op 
het energieverbruik van onze gebouwen. Belangrijk engagement is 
ook dat we onze inwoners bijstaan inzake rationeel energieverbruik, 
onder meer via energiescans in woningen, luchtscans en infosessies.  

Recent keurde de Vlaamse overheid enkele Grimbergse 
natuurprojecten goed die gericht zijn op waterberging en extra 
groen. Zo zullen de vijvers van de Borcht en het natuurgebied 
achter de Sint-Donatuslaan onder handen worden genomen. Ook 

in de Oyenbrugstraat komt een belangrijk 
natuurproject, gericht op waterberging en veel 
groen.  

Yves Verberck    
Oud-schepen voor Leefmilieu en Lokale Economie
Gemeenteraadslid
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Vertel eens iets over jezelf: hoe lang woon je al in Grimbergen, wat 
is jouw werk?

Afkomstig van Hombeek volgde ik in 2003 de liefde naar Grimbergen, en 
meer bepaald naar het Populierendal. Vandaag woon ik hier samen met 
mijn echtgenoot en onze twee kinderen. Beroepsmatig ben ik reeds 33 
jaar werkzaam in een internationaal advocatenkantoor in het Brusselse. 

Hoe ben je in de politiek verzeild geraakt? Waarom vrij recent? 
Kriebelde het al lang?

Ik liep school in Kapelle-op-den-Bos, waar ook veel kinderen uit 
Grimbergen les volgden. Grimbergen werd in die tijd hoog aangeschreven: 
een mooie gemeente waar het aangenaam vertoeven was. De Parel van 
Brabant. Toen ik mijn echtgenoot, een geboren Grimbergenaar, naar hier 
mocht volgen, was ik dan ook zeer opgetogen.

De voorbije 19 jaren zag ik Grimbergen echter erg veranderen, en spijtig 
genoeg niet altijd ten goede. De Parel van Brabant verloor alsmaar meer 
glans en dat deed me pijn. Verandering na quasi 42 jaar ongewijzigd 
bestuur was aan de orde. Mijn grootste ergernissen zijn de verstedelijking 
en de verbrusseling van onze Vlaamse gemeente. Ergernissen die 
opgepikt werden door Bart Laeremans, voor wie ik altijd veel respect en 
bewondering heb gehad. Een politicus die er echt is voor de burger. Van 
het één kwam het ander: Bart nodigde mij uit om een ledenvergadering 
bij te wonen, waar ik kennismaakte met toffe, enthousiaste mensen met 
een warm hart voor een beter Grimbergen. En stilaan begon het ook bij 
mij te kriebelen om iets te kunnen betekenen voor de gemeente waarin 
ik zo graag woon.

Afgelopen jaar (april) geraakte je besmet door Covid-19 en belandde 
je in het ziekenhuis. Het ging van kwaad naar erger. Hoe heb je dit 
ervaren?

2021 was voor mij, mijn gezin en mijn familie inderdaad een jaar met 
hoogtepunten, maar ook onpeilbare dieptepunten. Begin april werd mijn 
toen al zieke mama onbewust bijkomend besmet met Covid-19 tijdens 
een ziekenhuisbezoek. Ook mijn papa en ikzelf vielen op onze beurt ten 
prooi aan het verschrikkelijke virus. Mama werd doodziek opgenomen 
in het ziekenhuis, terwijl ik de quarantaine uitzat bij mijn papa in 
Hombeek. Enige dagen nadat mama de strijd moest opgeven, ben ik 
dan zieker en zieker geworden, en was een hospitalisatie noodzakelijk.  
Levensnoodzakelijk, want na enige dagen diende ik beademd in een 
kunstmatige coma gebracht te worden. Ik herinner mij niet veel meer van 
de eerste dagen in het ziekenhuis. De eerste dagen na het ontwaken uit 
de coma des te meer.

Welke conclusies heb je hieruit getrokken? 

Covid-19 heeft mij geleerd dat iedere dag een kostbaar geschenk 

( INTERVIEW ) 

Chantal Lauwers, onze nieuwe schepen 
van Leefmilieu, Afvalbeleid, Lokale 
Economie en Land- en Tuinbouw

is. Covid-19 heeft mij ook geleerd dat de dokters en het verplegend 
personeel de échte helden van deze crisis zijn. Ik blijf hen oneindig 
dankbaar voor de goede zorgen, de oh zo nodige grappige momenten 
tussen alle ellende door, het handjes-vasthouden. Tevens een warme 
oproep aan iedereen om zich te laten vaccineren en zo de druk op de 
ziekenhuizen en het zorgpersoneel te verlagen.  

Hoe heb je het voorzitterschap van de gemeenteraad ervaren? Wat 
is de taak van een voorzitter?

Mijn politieke loopbaan is recent en zeer intensief, maar ook bijzonder 
boeiend en interessant. Ik was vereerd toen mijn partij mij de 
voorzittershamer van de gemeenteraad aanreikte. Het is niet makkelijk 
om een raad van 33 gedreven raadsleden in goede banen te leiden. Het 
spel van meerderheid en oppositie wordt soms hard gespeeld, en het 
is zaak om hier op een neutrale, ordentelijke en democratische manier 
mee om te gaan.

Wat is je boodschap naar je opvolger, Peter Plessers?

De maandelijkse gemeenteraad is de enige plaats waar álle 
gemeenteraadsleden, zowel meerderheid als oppositie, hun engagement 
t.a.v. hun kiezers kunnen etaleren. Geef ze dit democratische recht op 
een ordentelijke manier, met oog voor het huishoudelijk reglement, maar 
zonder dit op een blinde wijze toe te passen.

Je was tegelijk ook voorzitter van Vernieuwing. Dat blijf je nog een 
tijdje?

Ik blijf nog even aan als voorzitter van onze partij. Ik kan dan ook rekenen 
op een schare van trouwe medewerkers, waaronder mijn rechterhand 
en ondervoorzitter Nicolas Bourgeois.

En dan nu schepen voor Leefmilieu, Afvalbeleid, Lokale Economie 
en Land- en Tuinbouw. Hoe zie je dit en waar maken we het verschil?

Collega Yves Verberck volgde in februari 2020 Eric Nagels op, die stopte 
omwille van familiale redenen. Van in het begin was het duidelijk dat Yves 
dit mandaat enkel tijdelijk zou invullen. En dat heeft hij met veel inzet 
gedaan, waarvoor onze dank.

Net zoals bij het voorzitterschap van de gemeenteraad ben ik de partij 
en mijn gezin oprecht dankbaar voor de kansen die ik aangereikt krijg.
Met de bevoegdheid Lokale Economie wil ik graag een brug slaan 
tussen het gemeentebestuur en de lokale handelaars en bedrijven. Ook 
zal ik nauwer contact zoeken met onze landbouwers.

Vanuit mijn bevoegdheid voor Leefmilieu wil ik meewerken aan het 
Grimbergen van morgen, dat we zo groen en landelijk mogelijk willen 
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houden. In dit kader zal er natuurlijk veel aandacht gaan naar de 
uitvoering van ons klimaatplan. Dit plan, waaraan de voorbije jaren hard 
werd gewerkt door onze schepenen Verberck en Laeremans, is zowel 
gericht op de reductie van de CO2-uitstoot als op adaptatie aan de 
verandering (denk maar aan opvang van regenwater, aanplanting van 
extra bos, ontharding, …), en vertrekt vanuit een realistische en positieve 
insteek.

Wat bedoel je daarmee?

Men kan de klimaatveranderingen en de gevolgen voor de mens 
niet meer ontkennen. De tragische gebeurtenissen van afgelopen 
zomer hebben velen wakker geschut. Maar je kan daarmee op twee 
manieren omgaan: door heel belerend op te treden en overspannen 
verwachtingen te stellen of door de mensen en bedrijven op een 
positieve manier aan te moedigen. Een goed voorbeeld is de aanschaf 
van zonnepanelen. Elektriciteit is de jongste maanden zodanig duur 
geworden dat een investering hierin zich op enkele jaren terugverdient. 
Ik roep onze inwoners nu reeds op om deze investering te overwegen of 
te participeren in een gezamenlijk project.

Maar tegelijk sta je kritisch tegenover de gascentrale in Vilvoorde?

Ik begrijp echt niet waarom men fossiele brandstoffen wil subsidiëren, 
terwijl men de kerncentrales wil sluiten. Op die manier slachten we 
toch de kip met de gouden eieren? Kernenergie is de oplossing om 
de CO2-uitstoot aan banden te leggen. Hoe kan je van onze burgers 
een (dikwijls zeer kostelijke) inspanning vragen om de CO2-uitstoot te 
verminderen, terwijl er in de buurgemeente tonnen CO2 en ammoniak 
de lucht worden ingezwierd? En dan hebben we het nog niet over de 
gevolgen voor de volksgezondheid en de fauna en flora in de buurt van 
deze zeer vervuilende centrale. 
Mede door toedoen van Vernieuwing gaf het college een negatief advies 
inzake de gascentrale te Vilvoorde. Dit werd gevolgd door de deputatie 
en vervolgens door de minister. Ik ben daar bijzonder trots op. 

Een oud zeer is de asfaltcentrale. Hoe ga je daarmee om?

De aanpak van de asfaltcentrale aan het kanaal is een goed voorbeeld 
van wat het lokale niveau kan doen. Zowel oppositie als meerderheid zijn 
terecht bekommerd omtrent deze problematiek, die niet enkel zorgt voor 
geurhinder in de onmiddellijke omgeving, maar ook voor de uitstoot van 
schadelijke stoffen in de hele regio. 

Vlaanderen is momenteel bezig met de uitwerking van strengere normen. 
De asfaltcentrale zelf moet binnen afzienbare tijd een nieuwe vergunning 
aanvragen. Daarom moeten we heel waakzaam zijn. Een werkgroep 
met raadsleden van meerderheid en oppositie, aangevuld met enkele 
schepenen heeft in het najaar hierover een sterke motie uitgewerkt 
die nagenoeg eensgezind door de gemeenteraad werd aanvaard. 
Deze motie bevat duidelijke boodschappen naar de asfaltcentrale, de 
Vlaamse milieumaatschappij en het kabinet van de minister. We blijven 
dit van nabij opvolgen.

Veel succes gewenst, Chantal!
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Wie is Patricia Segers?
Opgegroeid in Merchtem, ben ik in 1995 naar Grimbergen verhuisd. 
Eerst naar de Hoge Beekkant en sinds 2005 vond ik mijn definitieve 
stek in Beigem. Ik ben gehuwd met Robert Moreau, de helft van 
een gekende Grimbergse tweeling, en mama van twee dochters en 
moemie van een kleindochter. Kinderen en dieren draag ik een warm 
hart toe. Ook in cultuur en erfgoed ben ik erg geïnteresseerd. 

Hoe ben je bij de Vernieuwing-ploeg terechtgekomen?
Ik werk al 34 jaar als zelfstandig kapster. Via een klant werd ik politiek 
actief, blijkbaar omdat ik mijn overtuiging niet altijd onder stoelen of 
banken stak. Sinds 2019 zetel ik voor Vernieuwing in de algemene 
vergadering van de vzw Heemschut, het bestuursorgaan van het 
Museum voor de Oudere Technieken (het “MOT”) in Grimbergen.

Wat betekent de gemeentepolitiek voor jou?
Op de kappersstoel wordt er zonder schroom gesproken over 
problemen en frustraties van de Grimbergenaar. Goed luisteren is 
mijn tweede natuur. Ik hoop vanuit de gemeenteraad een stem te zijn 
voor vele mensen die te weinig gehoord worden. 

Nieuw in de 
gemeenteraad : 

Patricia Segers

Bedankt, Pierre !
Om gezondheidsredenen heeft Pierre Van den 
Wyngaert eind 2021 besloten om een punt te zetten 
achter zijn mandaat in de gemeenteraad. 

Pierre was een van de mensen die gecharmeerd waren door het 
politieke verruimingsproject ‘Vernieuwing’ dat in 2011 van start was 
gegaan. In 2012 raakte hij net niet verkozen. Hij werd OCMW-raadslid, 
een mandaat dat hij met getrouwheid vervulde. In 2018 werd hij wel 
rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid. 
Ondanks zijn zwakke gezondheid en het verlies van zijn lieve 
echtgenote Agnes bleef hij zich voor zijn mandaat met gedrevenheid 
inzetten. We wensen Pierre alle geluk toe, los van zorgen en stress.

Peter Plessers - Gemeenteraadslid

Het heeft veel tijd en  energie gekost, maar eind vorig jaar was het 
dan zover: er werd een uitbater gevonden voor ons gemeentelijk 
zwembad. Het Pierebad is een mooi en hedendaags bouwwerk, 
maar vertoonde heel wat gebreken. Jarenlang waren er problemen 
met lekken en ook de wandtegels kwamen los. De afgelopen 
maanden werd hard gewerkt om deze pijnpunten in orde te zetten. 
Het is de bedoeling dat het zwembad in de loop van januari 
opnieuw opengaat voor de scholen en de clubs en dat ten laatste 
in april alle functies (met inbegrip van cafetaria, wellness en fitness) 
operationeel zijn. 
De uitbating van een zwembad moet vandaag aan zodanig veel 
verplichtingen voldoen, dat dit best gebeurt door een professionele 
speler. Ook het aanwerven en opleiden van geschikt personeel 
(denk maar aan redders), gebeurt best door een commerciële 
speler die hiervoor de juiste ervaring heeft. Het was precies door 
het systematisch tekort aan personeel dat de openingsuren van het 
zwembad de voorbij jaren stelselmatig moesten ingekort worden.  
Voor de keuze van de beste uitbater werd door de gemeente een 
aanbestedingsprocedure uitgewerkt, waaraan drie geroutineerde 
zwembaduitbaters deelnamen. Het aanbod van de LAGO-groep 
was voor de gemeente en de gebruikers het meest interessant. 
Dit aanbod scoorde sterk op kindvriendelijkheid en ook het pakket 

aan toekomstgerichte investeringen was erg 
aantrekkelijk. Wie op zoek is naar een job in 
deze sector, willen we zeker aanraden om eens 
te surfen naar de website www.lago.be

Dienstverlening Pierebad 
wordt fors uitgebreid

Peter Plessers    
Gemeenteraadslid

Karin Vertongen 
Gemeenteraadslid

Restauratie van bio-boerderij 
Den Diepen Boomgaard

Ook dit jaar geven onze mandatarissen een Grimbergs sociaal doel 
graag een (financieel) steuntje in de rug.  De keuze viel deze keer 
op Den Diepen Boomgaard, een sociaal en tegelijkertijd duurzaam 
project met respect voor mens en milieu. Enerzijds is dit een 
maatwerkplaats voor mensen die het moeilijk hebben om een job te 
vinden.Veel aandacht gaat daarbij naar de kennis van het Nederlands. 
Anderzijds is het een kwalitatief biologisch tuinbouwbedrijf met 
hoevewinkel en lekkere biologisch geteelde groenten en fruit. 
Gehuisvest in een 18de-eeuwse hoeve is Den Diepen Boomgaard 
anno 2022 toe aan ingrijpende en broodnodige infrastructuurwerken. 
De vergunning is op zak en de eerste afbraakwerken zijn gepland in 
de maand maart van dit jaar. 

Na de verbouwingen zal Grimbergen een mooi 
plekje landschappelijk waardevol gebied met 
knap gerestaureerde en functionele gebouwen 
rijker zijn. Wij “bouwen” graag mee aan dit 
mooie project. 
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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 Erfgoedbeleid                                                                                                  
IJsvogellaan 9, 1850 Grimbergen                                                                                                                   
0474 93 12 19 - karlijne.vanbree@grimbergen.be

Chantal Lauwers                                                                                                                                      
Schepen voor Lokale Economie, Leefmilieu, Afvalbeleid en 
Land- en Tuinbouw
Populierendallaan 90, 1850 Grimbergen                                                                                                                     
0486 10 34 93 - chantal.lauwers@grimbergen.be    

Peter Plessers                                                                                                                                         
Voorzitter Gemeenteraad                                                                                                        
Meerstraat 39, 1852 Beigem                                                                                                                      
0496 72 26 91 - peter.plessers@grimbergen.be  

Karin Vertongen                                                                                                                                        
Gemeenteraadslid en Lid bijzonder comité voor de sociale dienst                                                                                                        
Oostvaartdijk 65, 1850 Grimbergen
0477 24 34 37 - karin.vertongen@grimbergen.be 

Yves Verberck                                                                                                                                       
Gemeenteraadslid                                                                                    
Abelenlaan 5, 1851 Humbeek
0472 59 17 34 - yves.verberck@grimbergen.be 

Patricia Segers                                                                                                                              
Gemeenteraadslid                                                                                                                                 
Gemeentehuisstraat 20, 1852 Beigem                                                                                                                                       
0473 52 10 70 - patricia.segers@grimbergen.be      

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 vernieuwing.org, of like onze 
Facebookpagina (facebook.com/Vernieuwing1850). 

... sluikstorten vanaf dit jaar online bij Incovo 
kunnen aangemeld worden? Dat kan via het 
contactformulier op de webstek van Incovo of per 
e-mail aan sluikstort@incovo.be  Incovo probeert 
deze dan binnen de 24 uren op te ruimen.

... de afvalkalender niet meer apart wordt bedeeld, maar zich op de 
binnenbladzijde van de Intradura-afvalkrant  bevindt? Heb je de eerste 
halfjaarlijkse versie gemist en wil je toch graag een papieren exemplaar? 
Haal hem van de webstek van Intradura of bel naar 02 334 17 40 en hou 
zeker de krant in het oog komende zomer voor de tweede versie. Ook 
de Recycle-app op je telefoon blijft warm aanbevolen.

... het holle wegencomplex Kattebergen/Diepekanten zal worden 
opgewaardeerd als klein landschapselement en biodiverser gemaakt? 
Om de impact op het ecosysteem te beperken, zal uitvoerder Pro Natura 
VZW de werken spreiden over drie jaar. Met het aanpakken van het 
achterstallig beheer en de erosieproblematiek en de herinrichting van 
de toegangen en de centrale zone wil de gemeente het grote publiek 
bewuster maken van de ecologische waarde van dit mooie stukje natuur. 

... de drie Grimbergse meerderheidspartijen een mooi akkoord 
hebben gesloten met de hondenclubs en de vzw Recreatief Vliegveld? 
De hondenliefhebbers zullen hun hobby kunnen beoefenen op een 
terrein van het vliegveld aan de Humbeeksesteenweg, zodat er extra 
ruimte komt van ongeveer een hectare voor natuur, bomen en water in 
het park aan de Oyenbrugstaat. Een win-win voor iedereen. 

... er weldra zal overgegaan worden tot de professionele digitalisering 
van het Kaartboek van Grimbergen uit de 17de eeuw (1696)?  Dit uniek 
en prachtig ingekleurd boek zal na digitalisering door iedereen kunnen 
geraadpleegd worden.

...  het dienstencentrum Ter Borre dit jaar een grondige renovatie 
ondergaat? 

...	vanaf	begin	dit	jaar	ieder	huis	voorzien	moet	zijn	van	een	reflecterend	
huisnummerplaatje? Afgelopen maanden heeft de gemeente zo’n 
plaatje laten bezorgen voor elk gebouw. Uiteraard kan u ook een 
ander	soort	reflecterend	plaatje	gebruiken.	Zichtbare	huisnummers	zijn	
noodzakelijk voor onze hulpdiensten en zijn dus in het belang van uw 
eigen veiligheid.  

WIST 
JE 

DAT ...

WIST 
JE 

DAT ...

Omwille van de aanhoudende Covid-pandemie diende na de 
kerstmarkt ook de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie te worden 
afgelast. Hetzelfde gebeurde met onze eigen nieuwjaarsreceptie 
van eind januari. 
Ook ons etentje van begin maart kan geen doorgang vinden. De 
prognoses zijn momenteel te slecht.

We roepen onze inwoners op om de 
Grimbergse verenigingen en scholen te 
steunen die afhaalmaaltijden voorzien 
ten bate van hun werking. 

Onze alternatieve nieuwjaarsboodschap 
hebben we in een filmpje gegoten. 
Dat kan u bekijken via deze QR-code.  


