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Wanneer men mij begin dit jaar zou voorspeld hebben dat ik 
enkele maanden later burgemeester zou worden van onze mooie 
gemeente, dan zou ik dat niet geloofd hebben. We waren hiermee 
gewoon niet bezig en ik had mijn handen vol met mijn schepenambt.

Plots werden we evenwel geconfronteerd met een zeer zware 
vertrouwensbreuk. Bij Open VLD zag men de samenwerking met 
de N-VA niet meer zitten en pleitte men voor een wissel met CD&V. 
Hierdoor was het onmogelijk om de vorige coalitie verder te zetten 
en hebben we op korte tijd een nieuwe bestuursploeg moeten 
smeden die wél onderling vertrouwen genoot. Als lijsttrekker van 
de grootste partij zou ik daardoor automatisch burgemeester 
worden. 

Het gevolg kent u: op twee juni mocht ik de eed afleggen als 
‘aangewezen’ burgemeester en op 19 juli volgde de benoeming 
door de Vlaamse overheid. Ik heb heel uitdrukkelijk bevestigd dat 
ik burgemeester wil zijn van en voor alle inwoners van Grimbergen. 
De nieuwe bestuursploeg heeft ook een aantal belangrijke 
beslissingen genomen. We hadden met het vorige bestuur 
gekozen voor een centralisatie van de gemeentelijke diensten in 
het centrum van de gemeente, wat meer ruimte zou geven voor de 
uitbouw van het cultuurcentrum in Strombeek-Bever. Voor deze 
operatie bestond evenwel geen draagvlak in het centrum van de 
gemeente, zeker toen bleek dat dit gepaard zou gaan met een 

gelaagde parking en een ondergronds warenhuis.  

Het verzet daartegen was aanzienlijk. Velen vreesden voor een 
te grote verkeersdruk in het centrum. We hebben met de nieuwe 
coalitie dan ook besloten om de plannen in te perken. Het 
zwaartepunt van de sociale dienstverlening zal in Strombeek-
Bever blijven en de nieuwbouw aan het  gemeentehuis wordt een 
stuk bescheidener. De gesprekken hierover met de aannemer en 
de ontwerpers zijn opgestart. Het is goed dat er debat is geweest. 
Het had geen zin om hierover jarenlange procedures te voeren. 

Daarmee is nog maar eens gebleken dat politiek geen gemakkelijke 
bezigheid is en niet mag gebeuren boven de hoofden van de 
mensen. In Strombeek hadden we een ruime inspraakprocedure 
voorzien voor de ondergrondse parking aan het CC en voor de 
heraanleg van het Gemeenteplein. Deze voorstellen werden op 
positieve kritiek onthaald en kregen een ruim draagvlak. Op deze 

weg gaan we graag verder.  

Bart Laeremans
Burgemeester

Nicolas Bourgeois nieuwe 
voorzitter Vernieuwing
Nadat Chantal Lauwers begin dit jaar schepen werd, vroeg 
zij om te worden opgevolgd als voorzitter van Vernieuwing.  
Eind juni werd ondervoorzitter Nicolas Bourgeois (31) op de 
algemene vergadering van Vernieuwing verkozen tot nieuwe 
voorzitter van onze Grimbergse partij. Hij zal de komende drie jaar 
samen met een gedreven bestuursgroep de grootste partij van 
Grimbergen leiden. Nicolas werd ruim 10 jaar geleden lid van de 
partij en combineerde zijn vorige bestuursfunctie van secretaris 
reeds 5 jaar lang met zijn job als piloot.

Nicolas groeide op in Beigem, liep school in het Onze-Lieve-
Vrouwcollege van Vilvoorde en studeerde voor piloot aan de 
Katholieke Hogeschool Brugge – Oostende (Vives). Hij woont 
vandaag in Strombeek-Bever. Wij wensen Nicolas veel succes toe 
met zijn nieuw mandaat. 
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Personeel
 Via diverse kanalen worden de vacatures in de gemeente 
kenbaar gemaakt, waaronder het gemeentelijk infoblad en de 
infoborden. We mochten recent enkele nieuwe personeelsleden 
verwelkomen op knelpuntfuncties in het Sociaal Huis en de dienst 
Wegen en Water.  
Werk dichtbij huis wordt vaak aangehaald als motivatie om zich 
kandidaat te stellen. Mond-tot-mondreclame over de vacatures 
blijkt een belangrijke stimulans. Er zijn nog een reeks functies 
vacant. Maak kennis met onze groeiende organisatie op www.
grimbergen.be/vacatures. Ook de lokale politie blijft op zoek naar 
collega’s.

 Er werd voor het eerst een deontologische code goedgekeurd 
door het college en de gemeenteraad. Die  biedt een handvat voor 
het personeel in hun relatie met de inwoner en vertrekt vanuit 
de volgende organisatiewaarden: vertrouwen en optimisme, 
voortdurend verbeteren, inwoner centraal, engagement, openheid 
en transparantie. Ook wordt duidelijk bevestigd dat de voertaal 
bij onze diensten het Nederlands is. Wie onze taal niet machtig is, 
moet iemand meebrengen die kan helpen.  

Onderwijs
 Op 1 september startte in basisschool ‘t Mierken in Beigem 
een nieuwe directeur. We wensen directeur Peter veel succes. 
Ook voor de directie van ’t Villegastje in Strombeek-Bever werd 
een vacature uitgeschreven. In Humbeek wordt binnenkort extra 
ruimte gecreëerd voor de instappers. Onze dienst ‘onderwijs en 
buurtwerking’ blijft beschikbaar om alle Grimbergse scholen te 
ondersteunen waar mogelijk. 

 Door de oorlog in Oekraïne zitten er nu ook Europese 
vluchtelingkinderen in onze scholen. Het is niet makkelijk voor 
scholen om kinderen die geen Nederlands verstaan en zelfs een 
andere schrijfwijze hanteren, gedegen op te vangen. Mocht u 
iemand kennen die het Oekraïens machtig is en de leerkrachten 
wat zouden kunnen ontlasten, dan kan dit gemeld worden aan 
DG_onderwijs@grimbergen.be.

Erfgoed en toerisme

 Het meerjarig project om een toekomstvisie voor onze 5 
begraafplaatsen uit te werken is van start gegaan. Met een team 
van onderzoekers worden eerst de begraafplaatsen van Humbeek 
en Grimbergen-centrum bekeken. Er zal aandacht zijn voor zowel 
de historische en landschappelijke aspecten. 
Weetjes over bepaalde historische graven mogen naar mij 
verzonden worden: karlijne.vanbree@grimbergen.be. Want achter 
elke persoon schuilt er wel een verhaal.

Blik op de bevoegdheden Personeel en Organisatie, 
Onderwijs, Toerisme en Erfgoedbeleid

 De renovatie van onze twee unieke vliegtuigloodsen is in volle 
gang. Het vernieuwen van de rails, binnenkoepels en de aanpak van 
de poorten en daken zouden dit najaar afgerond moeten zijn. Een 
toekomstige fase is gericht op het vernieuwen van de zijdelingse 
platen waardoor we een beter zicht kunnen krijgen op de originele 
paddenstoelstructuur van de loodsen, die internationaal erkend 
zijn op het gebied van moderne architectuur. 
Meer informatie op www.toerismegrimbergen.be/vliegtuigloodsen  
en https://www.hangarflying.eu/2022/08/hardy-vliegtuigloodsen-
in-de-kijker-op-open-monumentendag-2022/. 

 De gemeente diende 2 subsidieverzoeken “erfgoed en Toerisme” 
en “erfgoed en hoogdringendheid” in bij de Vlaamse overheid. 
We zijn erg blij dat beide verzoeken goed werden bevonden 
ook al hadden we niet veel tijd voor de indiening. Voor zowel de 
herinrichting van de Liermolensite als de instandhoudingswerken 
aan het Prinsenkasteel werd alvast afzonderlijk ongeveer een 
half miljoen euro gereserveerd. Deze plannen worden momenteel 
verder uitgewerkt. De andere weerhouden projecten bevinden 
zich vooral in grote steden. We waren dus zeer gelukkig met deze 
erkenning voor Grimbergen. 

 De kastanjebomen aan de inkom naar de Borcht, de “Ter 
Tommendreef”, kregen een specifiek onderhoud en werden onder 
meer gericht gesnoeid. Hiervoor kregen we de steun van het 
Regionaal Landschap Brabantse Kouters en de afdeling erfgoed 
van de provincie Vlaams-Brabant. 

 Open Monumentendag stond in het teken van “duurzaamheid”. 
Onze groene slagader “de Maalbeek” en de “wieg van Grimbergen” 
(de motte met kerk in de Borcht), stonden op het voorplan. Het 

was een zeer succesvolle editie dankzij de 
medewerking van vele partners en vrijwilligers.

Karlijne Van Bree
Schepen voor Onderwijs, Personeel en 
Organisatie, Toerisme en Erfgoedbeleid



De zomermaanden waren zeer warm en droog. Het najaar 
kondigde zich eerder nat aan. Vorig jaar hadden we dan weer een 
buitengewoon natte zomer, met grote overstromingen. We moeten 
nu niet meteen gaan doemdenken, maar het valt niet te ontkennen 
dat we evolueren naar meer extreme weersituaties, wereldwijd. 
Dit hangt samen met het ontregelde klimaat. Het beleid moet zich 
hiertegen wapenen en we kunnen onze verantwoordelijkheid niet 
ontlopen. 
Ook de gemeente werkt aan het Grimbergen van morgen via de 
uitvoering van haar klimaatplan. Dit vergt investeringen, maar op 
termijn zijn deze in het voordeel van de gemeente en de bevolking. 
Zo is de vermindering van de uitstoot van fossiele brandstoffen 
zowel voordelig op vlak van financiën als van gezondheid.  Een 
kort overzicht van enkele recente realisaties.

Stimulering duurzame en hernieuwbare 
energie

We onderzoeken in samenwerking met de burgercoöperatie 
Noordlicht en Sibelgas op welke gebouwen zonnepanelen 
geplaatst kunnen worden. Recent werden er 28 geplaatst op het 
dak van ’t Mierken in Beigem, een besparing van ongeveer 3,25 
ton CO2 op jaarbasis of een equivalent van het verbruik van 3,5 
gezinnen. Daarnaast loopt een studie voor samenwerking met de 
Oyenbrugmolen. 

Energiebesparing en vermindering CO2-
uitstoot in onze gebouwen

De gemeente beschikt in totaal over meer dan 80 gebouwen, 
waaronder scholen, sport- en cultuurgebouwen en sociale 
instellingen. De temperatuur wordt overal verlaagd en het verbruik 
wordt beter opgevolgd. De gemeente was reeds bezig met een 
grondige aanpak van acht belangrijke gebouwen, waaronder 
het gemeentehuis, het cultuurcentrum, twee scholen en vier 
sporthallen. Een private firma begeleidt de gemeente langdurig 
bij de transformatie. Na een eerste werkingsjaar leidde dit reeds 
tot een vermindering van het elektriciteitsverbruik met 20% en 
het gasverbruik met 15%. In de kantine van Ter Wilgen werd een 
nieuwe LED-verlichtingsinstallatie geplaatst, wat het verbruik 
meteen met 15% deed dalen. 
Fluvius heeft intussen tien bijkomende energieslokkers 
geanalyseerd, waaronder vier sportgebouwen, de Charleroyhoeve, 
Ter Biest en Ter Borre. Het plat dak van dit woonzorgcentrum zal op 
korte termijn gerenoveerd worden en voorzien van zonnepanelen. 
Nadien volgen alle andere daken van Ter Biest. Zonnepanelen zijn 
daar niet mogelijk zolang de asbestleien niet vervangen zijn. Ook 
de vernieuwing van Ter Borre heeft geleid tot een sterk verbeterde 
isolatie.  

Aanmoediging van burgers tot isolatie en 
tuinverbetering 

Samen met het Energiehuis van 3WPlus worden de bewoners 
van de sociale wijken van Paalveld (in 2022), Gaston Devoswijk 
(2023), Tramstraat en Borrekensveld (2024) begeleid bij een grote 
isolatiecampagne. Ook hier is het de bedoeling dat tegelijk werk 
wordt gemaakt van de sanering van de asbestdaken.  De bewoners 
van een aantal kleinere straten in Strombeek-Bever worden 
aangemoedigd om geveltuintjes aan te leggen, wat de vorming 
van “hitte-eilanden” moet voorkomen. Ook promoten we het 
project “Behaag je tuin” van het Regionaal Landschap Brabantse 

Leefmilieu, klimaatplan en energiebesparing
Kouters. Door de gezamenlijke aankoop van streekeigen plantgoed 
zoals (fruit)bomen, hagen, heggen en houtkanten worden tuinen 
weerbaarder gemaakt tegen droogte.  
De voorbije droge zomermaanden hebben ongetwijfeld bijgedragen 
tot het succes van de groepsaankoop van bovengrondse 
regenwatertonnen, een samenwerking tussen gemeente, 
Klimaatpunt VZW en intercommunale Haviland. Kwalitatieve 
kleine, middelmatige en grote regenwatertonnen kunnen nog tot 
15 december 2022 besteld worden. Alle info op de gemeentelijke 
webstek.

Vergroening en ontharding van onze straten, 
bosaanleg en bosbescherming 

Onze gemeente werd geselecteerd voor een gratis begeleiding 
door de provincie met betrekking tot een groenblauwe inrichting 
van het openbaar domein onder de deskundige begeleiding van 
Pro Natura, een sociale en duurzame VZW. Binnen de tijdspanne 
van een jaar zullen twee projecten gerealiseerd worden, die 
meteen een verbetering zullen betekenen in de ruimere omgeving.    

Zo wordt de grote pijpenkop van de Pieter Breughelstraat door 
de bewoners ervaren als een waar hitte-eiland. Het project dat 
aan de bewoners werd voorgelegd, zal leiden tot een glooiende 
groenzone met bomen en een bloemenperk, naast doorlaatbare 
parkeerzones. Er wordt een onderzoek gevoerd naar andere 
straten en pleinen waar we de asfaltzones kunnen verkleinen.   

Daarnaast zijn we erin geslaagd om een belangrijk stuk veld 
(meer dan 1 hectare) aan te kopen tussen twee gedeelten van 
het geboortebos aan de Humbeeksesteenweg. Dit veld, dat in 
natuurgebied ligt, zal met de steun van de Vlaamse overheid 
versneld worden bebost. Ook op andere locaties willen we extra 
bos voorzien. Twee beboste zones die een bestemming hadden 
als woonzone, zullen nooit meer gerooid worden. Het gaat om een 
gebied van het Domein van Borcht, achter de Leeuwerikenlaan en 
een gedeelte van de Kattenbergen. De gemeenteraad engageerde 
zich om dit op termijn via een RUP bosuitbreiding om te vormen 
naar natuurgebied.  

Chantal Lauwers  
Schepen voor Leefmilieu, Afvalbeleid, 
Lokale Economie en Land- en Tuinbouw
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Je bent inmiddels al meer dan vijftien jaar actief in de 
gemeentepolitiek, waaronder de laatste vier jaar als 
schepen. Hoe kijk je op die periode terug? 

Ik was erg blij dat we na twaalf jaar oppositie de kans kregen 
om deel uit te maken van de meerderheid. We hebben vanuit de 
oppositie wel dossiers mee kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld 
het vermijden van de bouw van het Eurostadion op de Heizelvlakte, 
maar in de meerderheid kunnen we effectief meewerken in het 
dagdagelijks bestuur van de gemeente. Schepen zijn is heel 
intensief, het vergt veel tijd en inzet, maar ik ben er graag meer 
dan voltijds mee bezig.

Toen Bart dit jaar burgemeester werd, kreeg je er de 
bevoegdheid Personeel en Organisatie (P&O) bij. Kan je 
hier wat meer over vertellen? 

In het kader van het herverdelen van de bevoegdheid kreeg ik 
die vraag. P&O is misschien een minder zichtbare bevoegdheid 
maar het is wel het fundament voor de goede werking van de 
gemeente. Als we het personeel van de gemeentescholen en de 
politie meetellen, dan zijn er meer dan 700 mensen die voor de 
gemeente werken. Eén van onze belangrijkste taken is de invulling 
van de openstaande vacatures. Ik vond het destijds ook belangrijk 
dat er een diensthoofd onderwijs zou komen en er meer aandacht 
zou gaan naar flankerend onderwijsbeleid. Deze medewerkers zijn 
er intussen en dit heeft een positieve weerslag op de snelheid 
en kwalitatieve behandeling van dossiers. Het aantrekken van 
de juiste profielen blijft een prioriteit, ook al is dit niet makkelijk 
omdat ook andere overheden en bedrijven op zoek zijn. We werken 
daarom aan interne acties rond een goede werksfeer. Iedereen is 
deel van het geheel. Zo zorgen bijvoorbeeld de technische ploegen 
mee voor de zichtbaarheid van beslissingen die door het bestuur 
of collega’s worden genomen. 

Interview met schepen Karlijne Van Bree 

Vanaf dag één kreeg je de bevoegdheid van onderwijs. 
Hoe belangrijk is dit voor jou ? 

Het maatschappelijk belang van onderwijs is ontzettend groot, 
zeker in onze regio waar we met een demografische druk vanuit 
Brussel te kampen hebben, wat dan weer een onvermijdelijke 
weerslag op de scholenbevolking heeft. Uit recent vrijgegeven 
cijfers van de provincie Vlaams-Brabant met betrekking tot 
schooljaar 2020-2021 blijkt dat 33 procent van de leerlingen 
secundair onderwijs die in onze gemeente wonen een andere 
thuistaal dan het Nederlands hadden. In het basisonderwijs 
was dit al 45 procent. Het gaat hier over tientallen verschillende 
thuistalen. De basis van onderwijs is en blijft in mijn ogen 
kennisoverdracht. Als de overgrote meerderheid in een klas 
anderstalig is, dan vergt deze opdracht voor de leerkrachten een 
bijzonder zware, volgehouden inzet. 

Omdat elk kind goed onderwijs verdient, proberen we de scholen 
te ondersteunen via mogelijkheden om de kinderen Nederlands te 
laten leren, bijvoorbeeld via Babbelbad of een week zomerklas. We 
voorzagen ook in een 2-jarige vorming voor de zorgleerkrachten 
om taalbeleidsexpert te worden. Dit jaar zijn we ook met een 
scholenzangfeest begonnen waar honderden leerlingen uit het dak 
gingen om op een ludieke manier Nederlandstalige kinderliedjes 
die aangebracht werden, samen te zingen.

Via een aanpassing in het arbeidsreglement van de gemeentelijke 
basisscholen, waarvoor het gemeentebestuur dus bevoegd 
is, wordt de neutraliteit van het lesgevend personeel nu in 
de scholen benadrukt, behalve uiteraard voor de religieuze/
levensbeschouwelijke vakken waar uiterlijke tekenen wel 
toegelaten blijven. Wettelijk gezien wordt het gemeentelijk 
onderwijs immers verondersteld neutraal te zijn. In 2021 werd dit 
neutraliteitsprincipe overigens al ingevoerd voor het gemeentelijk 
personeel.



Grimbergen wordt niet toevallig ‘de parel van Brabant’ 
genoemd. We zijn een gemeente met heel wat erfgoed. 
Waar gaat jouw aandacht naartoe ?  

Het is inderdaad een fijne vaststelling dat er veel erfgoed aanwezig 
is. Sinds Corona lijkt er een toegenomen belangstelling te zijn van 
inwoners, wat erg belangrijk is. Erfgoedbeleid berust sowieso 
op een wisselwerking tussen gemeente, hogere overheden en 
vrijwilligers. Zo maakten we samen met vrijwilligers van de 
nood een deugd tijdens de Corona-periode om een inventaris op 
te maken van alle kapellen. Hiervan zijn er een hele reeks door 
Monumentenwacht bezocht om zo te weten wat er precies aan 
moet hersteld worden. Hier werken we geleidelijk aan. 

Erfgoed en onderhoud gaan hand in hand. Daarom werd er 
een beheersplan uitgewerkt voor de Lier- en Tommenmolen. 
Wandelaars zullen zeker zien dat er al veranderingen plaatsvinden, 
zoals de werken aan de bakoven in de Liermolen en het rieten dak 
van de Tommenmolen. Via Vlaamse subsidies werken we dan aan 
grote renovatiewerken op de Liermolensite, de vliegtuigloodsen 
en het Prinsenkasteel.

Iets zegt ons dat de link tussen erfgoed en toerisme, je 
andere bevoegdheid, snel gemaakt is? 

Die overlapping is inderdaad duidelijk. Neem nu één van onze 
recentste realisaties: de Compostella-wandeling. Een inwoner 
uit Strombeek wees me erop dat één van de voorziene wegen 
richting het bedevaartsoord via onze gemeente loopt. Ik nam 
contact op met het Vlaams Genootschap waarna er nu een mooi 
wandeltraject van 12 km doorheen de gemeente loopt (info te 
vinden op: www.toerismegrimbergen.be). Voor onze gemeentelijke 
gidsen hebben we alle relevante boeken over de geschiedenis van 
onze gemeente gedigitaliseerd zodat ze met kennis van zaken 
toeristen en belangstellenden kunnen informeren.

We zijn nu halfweg, iets erover zelfs. Hoe kijk je terug op de 
voorbije jaren? 

Er is altijd die spanning tussen het ‘bestuurlijke’ en het ‘politieke’. 
Het zijn twee verschillende dynamieken, maar toch kunnen ze niet 
los gezien worden van elkaar. Transparant samenwerken en elkaar 
succes gunnen, lijken mij heel belangrijk. Ik heb steeds een focus 
gehad op mijn dossiers en probeer mijn inbreng te geven in andere 
dossiers. Daar merk ik op dat  voldoende personeel en een goede 
portie geduld en doorzettingsvermogen noodzakelijk zijn om tot 
succesvolle realisaties te komen. Hier wordt ook door de collega’s 
elke dag mee aan gewerkt, en dat is fijn om te ervaren.  

Afgenomen door voorzitter Nicolas Bourgeois
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Beste inwoner,

De nieuwe coalitie werkt ondertussen 5 maanden samen en 
doet dit op een aangename en gedreven manier. Er wordt 
met een constructieve visie aan dossiers gewerkt, er wordt 
met open geest gedebatteerd, knopen worden doorgehakt en 
beslissingen worden toegelicht en verdedigd, … kortom de 
verantwoordelijkheid opnemen zoals die ons gegeven wordt 
door de kiezer. 

Als voorzitters kunnen wij met een gerust gemoed stellen dat 
de eerste evaluatie van onze nieuwe coalitie zeer positief is. 
Uw gemeente mogen besturen is het mooiste wat je als 
verkozene kan doen, maar daarbij horen ook uitdagingen. 
In het bijzonder voor de burgemeester, die niet alleen het 
uithangbord is van het gemeentebestuur, maar als hoofdtaak 
heeft de coalitie te leiden. Vanzelfsprekend zijn er verschillende 
meningen binnen de gemeenteraad. Deze leiden echter steeds 
tot interessante debatten dewelke nadien uitmonden in 
weloverwogen en onderbouwde beslissingen. 

Logischerwijs bestaat eenzelfde dynamiek ook binnen 
deze coalitie. Hierin kan het belang van de opdracht van de 
gemeenteraadsleden, de schepenen en de burgemeester 
niet onderschat worden. De voorbije maanden hebben ons, 
voorzitters, geleerd hoe belangrijk de steun is aan de coalitie. 
Zonder de eigen visie of mening uit het oog te verliezen, werken 
wij samen aan een overleg en debatcultuur om tot doelgerichte 
oplossingen te komen voor onze inwoners.

De tijd is kort tot 2024 en de omstandigheden, zoals de huidige 
energiecrisis, zijn niet evident. Onze mandatarissen beschikken, 
samen met de deskundigheid van hun respectievelijke diensten, 
over een ongeziene dynamiek en werken hard om de uitdagingen 
van onze gemeente efficiënt aan te pakken en oplossingen uit 
te werken. Alle raadsleden die positief meedenken in het debat 
zijn daarbij onze partner.
Voor ons, als voorzitters, is het een voorrecht met deze groep 
en in deze sfeer te kunnen samenwerken.

Nicolas Bourgeois (Vernieuwing) – Bart Van Humbeeck (CD&V) 
– Rudi Van Hove (N-VA)

Een nieuwe coalitie
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Begin dit jaar werd het startschot gegeven voor het ‘Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan’ (of RUP) Beigem. Zo’n RUP is een uitgebreid 
project voor een bepaalde omgeving (hier dus de woonkern van 
Beigem) waarvoor een ruimtelijke toekomstvisie wordt uitgewerkt. 
Zo’n toekomstvisie wordt uitgewerkt door een studiebureau en 
gaat gepaard met inspraakrondes, zowel van de bevolking als van 
de hogere overheden en de Gecoro (de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening). 

De ruimtelijke evolutie in Beigem verliep de voorbije decennia 
wat rommelig, hetgeen leidde tot bijvoorbeeld nogal wat 
appartementsgebouwen die niet helemaal passen in de omgeving. 
Om te vermijden dat we in de toekomst een wildgroei krijgen en het 
landelijke of dorpse karakter van Beigem zou worden aangetast, 
was het gepast om zo’n RUP uit te werken. Daarbij komen heel 
wat aspecten aan bod: hoe kunnen we het lokale erfgoed beter 
tot zijn recht laten komen? Wat met de groene parkomgeving 
rond bepaalde erfgoedgebouwen? Hoe kunnen we het authentiek 
karakter van de kerkomgeving vrijwaren? Zijn er mogelijkheden 
om de Gillebeek beter tot haar recht te laten komen en water te 
bufferen? En hoe kunnen we de trage wegen voor wandelaars en 
fietsers meer aandacht geven? 

Een belangrijk aandachtspunt is natuurlijk de omgeving van de 
Kerselaar. Deze groene plek is een betekenisvolle ‘inkom’ van 
Beigem. Vandaag is dit gebied rood ingekleurd, wat wil zeggen 
dat deze volledige zone van 2 hectare in de bouwzone ligt. Het 
gemeentebestuur was van oordeel dat hier een belangrijke 
visuele groene buffer moet aanwezig blijven tussen Beigem en 
Grimbergen. Zo’n omzetting naar groenzone kan enkel via een RUP.  

De 350 leerlingen van de gemeentelijke basisschool ‘t Mierken 
in deelgemeente Beigem volgen momenteel verspreid les over 
drie verschillende locaties: de Molenstraat (tweede, derde en 
vierde leerjaar), de Parklaan (vijfde en zesde leerjaar) en de 
Gemeentehuisstraat (kleuters en eerste leerjaar). Aanvankelijk 
was dit beperkt tot twee locaties, maar door de gedeeltelijke 
instorting van een zijgevel van het oud gemeentehuis kan dit 
gebouw niet meer veilig gebruikt worden. Hierdoor moesten er 
containerklassen geplaatst worden in de Parklaan. Zo’n gespreide 
school is natuurlijk allesbehalve efficiënt. 

Het was al veel eerder de bedoeling om het stuk grond naast de 
school aan te kopen, zodat er ruimte zou komen voor een nieuw 
schoolgebouw en een bijkomende speelplaats. Een aankoopbudget 
was al lang voorzien, maar het dossier bleef maar aanslepen. 
Dankzij volgehouden inspanningen van schepen voor Onderwijs 
Karlijne Van Bree kon dit jaar eindelijk een akkoord bekomen 
worden voor een aankoop. De verkoopakte werd inmiddels bij de 
notaris getekend.  
Daarnaast kreeg de gemeente ook het vriendelijk aanbod 
van de eigenaars van de grond achter de school. Tot op heden 
is dit een grote moestuin, maar dit biedt de mogelijkheid om 
de school een veel groenere invulling te geven. Op basis van 
een correcte schatting van deze tuinzone werd ook hier een 
verkoopovereenkomst uitgewerkt. In totaal gaat het om meer dan 
43 are. 

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Beigem van start

Gemeenteschool Beigem 
op termijn op één locatie

Het was dan ook van meet af aan een doelstelling van het RUP 
om een aanzienlijk gedeelte van deze weide om te zetten naar 
groenzone. Hoe die er dan moet uitzien en welke rol deze omgeving 
kan spelen, dat moet een van de conclusies worden uit het RUP, 
daarvoor dient precies het publieke debat.

Daarom betreuren we het dat sommigen het nodig vonden om 
de zaken helemaal anders voor te stellen. Via allerlei kanalen 
werd gecommuniceerd dat de gemeente deze weide zou willen 
volbouwen. De waarheid op haar kop dus. Een RUP dient om een 
volwassen debat te organiseren dat open en transparant is. Maar 
dan hopen we dat iedereen correcte informatie aanlevert en de 
feiten niet langer verdraait. En we hopen tevens dat het debat niet 
wordt verengd tot de Kerselaar. 

Inmiddels werd bij de Vlaamse overheid een subsidiedossier 
ingediend voor de bouw van nieuwe klaslokalen. Het zal nu nog 
wel enkele jaren duren vooraleer die subsidies daadwerkelijk 
worden toegekend, maar de plannen voor één campus kunnen 
vanaf nu wel rijpen. In het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) voor Beigem zal hiervoor zeker ruimte worden ingebouwd. 
In afwachting daarvan kan wel al werk worden gemaakt van een 
nieuwe toekomst voor het oud gemeentehuis. Na onderzoek is 
gebleken dat dit gebouw toch stabiel genoeg is om bewaard te 
blijven voor de toekomst. Het zal waarschijnlijk een belangrijke 

rol blijven spelen voor de school. Maar het zal 
helemaal gestript moeten worden. Er werd in 
de meerjarenplanning geld voorzien voor een 
architect en voor de renovatie.  

Patricia Segers
Gemeenteraadslid

Peter Plessers 
Gemeenteraadslid



Zowel bij de aanloop van de vorige verkiezingen als bij de start van 
vorige coalitie ijverde Vernieuwing voor de totstandkoming van 
een toekomstplan voor de oostkant van de Verbrande Brug. Deze 
zone, met onder meer het Tresignieplein, de Eppegemsesteenweg, 
de Gaston Devoswijk, de Cokeriestraat, de Oostvaartdijk en 
de Gerselarendries was de voorbije decennia gekenmerkt 
door verwaarlozing en een gebrek aan beleidsvisie. Vooral op 
de Eppegemsesteenweg en het Tresignieplein werden vele 
huizen door de NV Zeekanaal (vandaag de Vlaamse Waterweg) 
opgekocht en afgebroken, zonder dat er iets in de plaats werd 
voorzien. Het resultaat is een onaantrekkelijke en verloederde 
omgeving. 
Om de leefbaarheid van heel deze omgeving op te krikken en 
woonzekerheid te geven aan de overgebleven bewoners, werd 
in 2019 in het bestuursakkoord voorzien dat er een Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (RUP) zou worden uitgewerkt voor de hele 
omgeving tussen Gerselarendries en de Cokeriestraat, voorbij 
het Willemsbrugje. Zowel de inwoners, de gemeenteraadsleden, 
de Gecoro, de lokale bedrijven als de Vlaamse overheid krijgen 
inspraak bij de totstandkoming van dit RUP. Er werd inmiddels een 
studiebureau aangesteld dat ten laatste in het voorjaar van 2023 
met een startnota zal uitpakken.  

Stimulering duurzame en hernieuwbare energie

Tegelijk heeft de Vlaamse Waterweg in overleg met de Vlaamse 
overheid en met de gemeente een zogeheten ‘Brownfieldconvenant’ 
uitgewerkt voor de sanering van de Cokerie-site (door velen beter 
bekend als het industrieterrein van Total) tussen de Oostvaartdijk 
en de Gaston Devoswijk. Deze grootschalige site zal vanaf 
2023 grondig gesaneerd worden, waarna er plaats zal zijn voor 
duurzame, propere bedrijven.
Een eerste sanering is inmiddels gestart met de vijver ten oosten 
van Caterpillar. Deze wordt in twee fasen volledig uitgebaggerd 
en heraangelegd. Het gemeentebestuur heeft gevraagd om de 

Belangrijke plannen voor de oostkant van de Verbrande Brug

omheining nadien deels af te breken, zodat vijver en omgeving 
een aangename groene long kunnen vormen voor de Gaston 
Devoswijk. Normaal gezien zal in het voorjaar van 2023 gestart 
worden met de grote saneringswerken aan de Oostvaartdijk. 
Tegelijk werd op vraag van de gemeente een plan uitgewerkt om 
de (te saneren) bedrijvensite rechtstreeks met het kruispunt van 
de Cokeriestraat te verbinden, zodat de Eppegemsesteenweg en 
het Tresignieplein ontlast zouden worden. Ook hierover gaat de 
bevolking nog inspraak krijgen. 

In het blaadje van Open VLD stond dat de inwoners van de Brug 
hiervan de dupe zouden zijn omdat de woonstraten geen nieuwe 
riolering zouden krijgen. Dit is totaal onjuist. Deze (noodzakelijke) 
rioleringswerken waren nog niet in voorbereiding. Het heeft ook 
geen zin eerst nieuwe straten aan te leggen en die vervolgens 
te laten stuk rijden door ontelbare vrachtwagens die duizenden 
tonnen vervuilde grond moeten afhalen en vervolgens even grote 
hoeveelheden propere grond moeten aanleveren. Laten we het dus 
positief bekijken: eindelijk zal de sterk vervuilde en giftige grond 

van de Cokeriefabrieken worden verwijderd en 
wordt Verbrande Brug een gezondere plek om 
in te leven en een aangename wijk om in te 
wonen.

Net zoals zovele andere gemeenten in Vlaanderen hebben ook 
de vijf Sibelgasgemeenten (Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, 
Meise en Wemmel) beslist om de straatverlichting gedurende 
een gedeelte van de nacht te doven. De kostprijs van deze 
verlichting bedraagt meer dan de helft van het totale elektriciteits- 
en verwarmingsbudget van de gemeente. Zo was er voor 2022 
een budget van 790.000 euro voorzien voor de straatverlichting 
en 710.000 voor alle andere energieverbruik in de gemeentelijke 
gebouwen (met inbegrip van scholen, sporthal, rusthuis,…). 
Een officiële prognose gaf aan dat de totale energiekosten dit jaar 
zouden oplopen tot 4,1 miljoen euro, in plaats van de geraamde 
1,5 miljoen euro. Ingrijpen was dus dringend noodzakelijk. Omdat 
dit probleem zich stelt in alle Vlaamse gemeenten werd op hoger 
niveau een voorstel uitgewerkt dat realistisch is en toch zorgt voor 
voldoende veiligheid. 

Het doven vindt plaats tussen 23 en 5 uur ’s morgens, zodat 
schoolkinderen altijd veilig op pad kunnen. Op vrijdag- en 
zaterdagnacht blijft de verlichting branden, omdat er tijdens 
het weekend altijd veel meer volk op de baan is tot laat in de 
nacht.  Dit zal zorgen voor een energiebesparing van zo’n 37 
procent. Hiermee kunnen dan de fors gestegen energiekosten in 
de gemeentelijke gebouwen gefinancierd worden (denk maar aan 
kinderdagverblijven, scholen, sporthallen, rusthuis,…). 

Straatverlichting binnenkort gedoofd tussen 23 en 5 uur

Ervaring elders leerde dat er geen aanwijzingen zijn dat het 
doven van de straatverlichting gevolgen heeft voor de veiligheid. 
Blijkbaar voelen dieven zich niet op hun gemak bij een duistere 
omgeving. Dit zal uiteraard nauwgezet worden opgevolgd. 

Intussen wordt de straatverlichting in onze gemeente systematisch 
vervangen door led-verlichting. Dit is niet alleen een pak zuiniger, 
bovendien bieden de nieuwe lampen het voordeel dat men veel 
selectiever zal kunnen doven. Ook zal men verlichting volgens 

een bepaald percentage kunnen dimmen. 
Men verwacht dat dit voor heel de gemeente 
mogelijk zal zijn tegen 2030.

Karin Vertongen  
Gemeenteraadslid

Yves Verberck  
Oud-schepen voor Leefmilieu en Lokale Economie
Gemeenteraadslid
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Onze mandatarissen

Deel uitmaken van de 
Vernieuwing-familie? 
Voor amper € 5,00 per familie blijft u op de hoogte van al onze 
activiteiten en wordt u actief betrokken bij onze werking. 
Indien u dit wenst, komt één van onze mandatarissen graag bij u 
langs. Stuur in dat geval even een e-mail naar
ledenadministratie@vernieuwing.org of bel ons op  
0486 10 34 93.
Anders volstaat uw storting van € 5,00 op rekening
BE73 8601 1549 6060 van Vernieuwing, met vermelding van uw 
voornaam en uw familienaam. Je bent dan meteen ook lid voor 2023.
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). 

... de Bioboerderij Den Diepen Boomgaard nu met twee ploegen is 
ingeschakeld om het groenonderhoud te verzorgen in onze gemeente? 
Hierdoor wordt onze groendienst ontlast en is er opnieuw meer tijd 
voor bijvoorbeeld de begraafplaatsen.   

... sluikstorten steviger wordt aangepakt? Wie betrapt wordt, 
betaalt niet alleen een boete, maar ook de opruimkosten. Onze 
gemeenschapswachten en de medewerkers van INCOVO hebben in 
een half jaar tijd al 129 GAS(overlast)-boetes geschreven. Meldingen 
kunnen nog altijd via sluikstort@incovo.be

... Grimbergen inzet op deelwagens? Inwoners die maar af en toe een 
wagen nodig hebben, kunnen hierop beroep doen. Er staan er al twee 
in Grimbergen-centrum (parking Ter Wilgen en parking gemeentehuis) 
en er zullen er weldra twee bijkomen in Strombeek-Bever. Meer info 
via gemeentebestuur@grimbergen.be

... al onze inwoners kunnen bijdragen tot de bebossingsactie? Aan het 
Geboortebos en het vliegveld zullen er de komende maanden talloze 
nieuwe bomen gepland worden. Maar ook jouw boom telt! Inwoners 
die sinds 1 januari 2019 bijkomende bomen hebben aangeplant op 
hun gronden mogen dit melden op omgevingsbeleid@grimbergen.be.

... vanaf dit schooljaar het sociaal tarief voor de voor- en naschoolse 
opvang in de Grimbergse basisscholen makkelijker wordt toegepast? 
Grimbergen is op dit vlak een pioniergemeente in Vlaanderen!

... je zelf rechtstreeks bij Fluvius defecte straatlampen kan melden? 
En dat u kan aangeven waar er lampen overdag blijven branden? Dit 
kan via www.straatlampen.be 

... ons jaarlijks etentje plaatsvindt tijdens het weekend van 4 en 5 
maart in het POC in Humbeek en onze Nieuwjaarsreceptie op zondag 
29 januari in de parochiezaal van Beigem?

Wist je dat

Nogal wat mensen stellen de vraag waarom er betonblokken 
geplaatst werden op het Tresignieplein en aan de Oostvaartdijk. 
Grimbergen doet al een tijdje mee aan het coachingstraject van 
Mooimakers, waarmee zwerfvuil en sluikstorten worden bestreden. 
Eén van de probleemlocaties is de omgeving van de Verbrande 
Brug, waar langdurig parkerende vrachtwagens voor heel wat 
overlast zorgden.  
In overleg met de Vlaamse Waterweg werden tijdelijke blokken 
geplaatst. Ook de omgeving van de bushalte en de glasbol kregen een 
grondige opkuisbeurt. Dit lijkt te lonen: de omgeving ligt er sindsdien 
opnieuw heel wat netter bij. In het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
Verbrande Brug zal in overleg met de bevolking worden nagegaan 
hoe dit plein definitief kan heraangelegd en verfraaid worden. 

Betonblokken aan Oostvaartdijk 
en Tresignieplein


