
Wanneer een coalitie wijzigt en een burgemeester samen met twee 
collega’s wordt vervangen, dan is dat niet leuk voor de betrokkenen. 
We hebben niet willen natrappen en gaan verder met een positief 
en ambitieus programma voor Grimbergen. De budgetten hiervoor 
werden in december goedgekeurd. Ondanks hogere personeels- en 
energiekosten én een aantal bijkomende projecten, krijgen we dit 
rond zonder belastingverhoging. 

In het verleden werd de fout begaan om alles op een hoopje te 
gooien en valse verwachtingen te creëren: je kan als gemeente niet 
alle projecten tegelijkertijd realiseren. Er moeten keuzes worden 
gemaakt en een volgorde opgesteld. Wanneer mijn voorganger de 
mensen voorhoudt dat deze coalitie “niets doet en alles voor zich 
uitschuift”, dan vinden we dit heel vreemd omdat hijzelf de voorbije 
jaren nogal wat dossiers tegenwerkte. De aanleg van fietspaden 
bijvoorbeeld. Nu is er eindelijk het Kopenhagenplan, waarbij gewerkt 
wordt aan een hele reeks nieuwe fietspaden, met inbegrip van de 
Sparrenlaan. 

Wordt de jeugd achteruit gesteld? We denken het niet: we maken 
in eerste instantie werk van de renovatie van de Charleroyhoeve, 
met name voor de jeugd én met een sterk verbeterd plan. In een 
tweede fase zal dan de achtervleugel gebouwd worden. Daarnaast 

wordt werk gemaakt van nieuwe infrastructuur voor de jeugdsport 
in Humbeek, Grimbergen en Borcht én van een correcte huisvesting 
voor het jeugdhuis van Strombeek-Bever. Het aanvankelijke idee van 
een ondergrondse uitbouw aan het CC bleek immers niet realistisch. 
Daarnaast werd flinke vooruitgang geboekt in het dossier van de 
heraanleg van het Gemeenteplein in Strombeek-Bever. Meer info 
volgt.

Heel jammer vinden we de houding van diezelfde oud-collega’s 
als het gaat over de luchthaven. Met de vijf noordrandgemeenten 
wilden we een krachtig en eendrachtig signaal sturen naar de hogere 
overheid, met de boodschap dat gezondheid mee moet tellen bij 
het luchthavenbeleid boven onze streek. Op dit moment zijn er 
pogingen aan de gang om zeker tijdens de nacht alle hinder boven 
de Noordrandgemeenten te concentreren. Mogen we aan de partij 
van de premier vragen om eindelijk op te komen voor onze streek? 
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Beste Grimbergenaar,

In ons eerste blaadje van dit nieuwe jaar sta ik erop u eerst mijn 
beste wensen over te maken, ook al zijn we reeds eind februari, 
wanneer u dit leest. 

2022 was een bewogen jaar voor de Grimbergse politiek, maar 
wél eentje waar we graag op terugblikken. Het is een plezier 
om met deze nieuwe meerderheid te mogen werken en ook de 
synergie zit enorm goed. Dit tot enige frustratie van sommige 
oppositiepartijen. 

Wij blijven uiteraard ook trouw aan ons credo “weer trots op 
Grimbergen” en daarvoor dienen er nog knopen te worden 
doorgehakt. Hierover vertellen onze burgemeester en schepenen 
u verderop in dit blaadje graag al wat meer. 

U kan ook altijd onze laatste nieuwtjes volgen op onze Facebook-, 
Instagram- en Twitter-pagina’s. 
Een aanrader is daarnaast onze digitale nieuwsbrief die geregeld 
tussen uw e-mails verschijnt. Inschrijven kan eenvoudig via onze 
webstek vernieuwing.org en daar te klikken op ‘nieuwsbrief’. 

Dat we na 2 jaar coronamiserie opnieuw onze nieuwjaarsreceptie 
mochten organiseren, deed ons enorm veel deugd. Het was 
dan ook hartverwarmend dat de belangstelling bij onze leden, 
sympathisanten en geïnteresseerden zo groot was. 

Graag kondigen we dan ook aan dat wij u dit jaar opnieuw 
culinair verwennen op ons jaarlijks eetfestijn dat plaatsvindt op 
zaterdag 4 en zondag 5 maart 2023 in het POC te Humbeek 
(Meiskensbeekstraat). De uitnodiging vindt u terug op de laatste 
pagina. 

Ongetwijfeld tot binnenkort! 

Nicolas Bourgeois 
Voorzitter Vernieuwing

Bart Laeremans
Burgemeester

Heel wat in de pijplijn!
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Een e-mailbericht van een ontevreden ouder die enkele jaren 
geleden geen plaats vond voor haar kleuter in een basisschool 
in Strombeek-Bever was de aanleiding om er te proberen de 
capaciteit van beschikbare plaatsen uit te breiden. Er is immers 
een blijvende demografische druk. 

We contacteerden het GO! (onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap) omdat dit schoolnet nog niet aanwezig is in 
Strombeek-Bever. In de Corona-periode werden de eerste 
gesprekken opgestart en de minister van onderwijs en Vlaamse 
Rand, Ben Weyts, werd aangeschreven om hem zo te overtuigen 
van de noodzaak voor een 3de basisschool voor 180 leerlingen in 
deze deelgemeente.

De Vlaamse regering besliste in december 2022 om het voor-
gestelde project voor een buurtschool goed te keuren. Het budget 
van bijna 5.2 miljoen euro komt uit het Vlaams Randfonds en uit 
de reserves van het Gemeenschapsonderwijs. 

De nieuwe buurtschool zal niet alleen een bijkomende keuze-
mogelijkheid voor ouders met zich meebrengen bovenop VBS Sint-
Jozef en GBS ‘t Villegastje, we verwachten ook dat het de druk 
op basisscholen in Grimbergen-centrum wat zal doen afnemen. 
Zo woont een tiende van de leerlingen van GO! basisschool 
De Regenboog in Strombeek-Bever. De school biedt een extra 
mogelijkheid om dichtbij in het Nederlands les te volgen. 

Tot onze verbazing lazen we in het blaadje van Open VLD dat 
Beigem zou ‘vergeten’ worden door de nieuwe coalitie. Niets is 
minder waar.  Nog maar onlangs werden twee belangrijke gronden 
aangekocht voor de uitbreiding van de gemeenteschool. Voor de 
nieuwbouw wordt een subsidiedossier aangemaakt. In tegenstelling 
tot hetgeen de collega beweert, was er nog helemaal geen 
gebouwenplan opgemaakt, dat nu zogezegd wordt geblokkeerd: 
precies daarvoor dient het subsidiedossier.

Daarnaast zal eindelijk werk worden gemaakt van de renovatie 
van het oud gemeentehuis, dat een nieuwe toekomst krijgt. Voor 
onze VLD-collega heeft dit gebouw geen erfgoedwaarde en mag 
het worden afgebroken. De meeste inwoners en verenigingen van 
Beigem zijn evenwel een heel andere mening toegedaan en wij 
vinden dat dit standpunt gehoor verdient.
Ook wordt een project uitgewerkt voor de heraanleg van de 
straten rond de Coppendries, gekoppeld aan de zuivering van het 
afvalwater. Dankzij de tussenkomst van Bart Laeremans en schepen 
Roosen zal dit gepaard gaan met de aanleg van fietspaden langs de 
Meerstraat. Daar was in het oorspronkelijk plan niet aan gedacht! 
De uitvoering van deze plannen is voorzien vanaf 2025, aansluitend 
aan twee projecten in Humbeek, die eerder werden goedgekeurd. 

Nieuwe basisschool in Strombeek-Bever

Beigem

De locatie van de school is gelegen op de hoek van de 
Grotewinkellaan en de Rijkendalstraat. De bouw ervan biedt 
ook kansen voor de opwaardering van het groene binnengebied, 
waar ook de buurtbewoners welkom blijven.  Het is de bedoeling 
dat de buurtschool haar deuren zal openen in september 2026.  
De buren zullen nauw betrokken worden bij dit project.  
Voor het kinderdagverblijf “Villa Rijckendael” wordt tijdig een 
nieuwe locatie voorzien.

Wij zijn heel erg tevreden met de snelle gang van zaken en danken 
iedereen die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van het 
dossier.  

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

Peter Plessers 
Gemeenteraadsleden Beigem

Patricia Segers

twitter.com/Vernieuwing1850



Met de oprichting van een eigen handhavingsdienst, met een 
diensthoofd, een coördinator en enkele gemeenschapswachten, 
kan onze gemeente samen met de politie nu ook handhaven op 
ongepast en onveilig parkeergedrag, zoals op hoeken van straten, 
op voetpaden, op zebrapaden, in groene bermen, ... 
In 2022 resulteerde dit in een indrukwekkend totaal aan opgelegde 
geldboetes van maar liefst 174.500 euro! 

De gemeenschapswachten zorgen daarnaast ook voor een veilige 
oversteek aan de scholen, het doorgeven van gebreken in het 
voetpad, van gaten in het wegdek en van sluikstorten en dergelijke. 

Handhaving betekent niet dat elke overtreding moet resulteren in 
een geldboete. Het is vooral de stok achter de deur bij flagrante 
overtredingen. Overtreders aanspreken op hun asociaal gedrag 
en sociale controle kunnen in bepaalde gevallen zorgen voor 

Veilige leefomgeving

hetzelfde resultaat. Iedere burger kan dus zijn steentje bijdragen 
tot een veilige leefomgeving. 

Alvast bedankt om hier samen met ons aan te 
werken! 

Rondslingerend afval, zoals sluikstort, zwerfvuil en hondenpoep: 
we ergeren er ons allemaal aan! Bovendien is het schadelijk voor 
het milieu en kost het handenvol geld -ùw belastingsgeld- om het 
op te ruimen.

Om de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek gestructureerd aan 
te pakken en ons beleid te optimaliseren, stapte onze gemeente 
in een intensief coachingstraject met Mooimakers, een Vlaams 
initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en 
de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. 

Onze ambitie stopt niet bij het sensibiliseren! Met behulp 
van Incovo, onze eigen handhavingsdienst en onze groen- en 
reinheidsploegen gaan we actief op zoek naar diegenen die onze 
leefomgeving bezoedelen, waarbij we de vervuiler de rekening 
presenteren van zijn/haar asociale gedrag. Ook de 109 actieve 
Grimbergse zwerfvuilvrijwilligers dragen hun steentje bij, 
waarvoor dank.
Er is nog veel werk aan de winkel, maar onze inspanningen 
beginnen stilaan resultaat op te leveren.

Werk maken van propere straten…
Onze straten en bermen liggen er fraaier bij door controle en 
snelle opruiming, gekende probleemlocaties worden aangepakt 
met structurele maatregelen en camerabewaking. Zo liggen 
bijvoorbeeld de omgeving van Verbrande Brug, die in een latere 
fase nog verder zal opgewaardeerd worden, en de glasbollen aan 
het psychiatrisch ziekenhuis St. Alexius er vandaag al heel wat 
netter bij. 

In 2022 werden er door controle en camerabewaking 204 
processen-verbaal voor sluikstort opgesteld. Financieel vertaalt 
zich dat in ongeveer 16.000 euro aan opgelegde geldboetes.
De sluikstorter woont soms dichtbij. Zo konden we onlangs een 
Strombeekse aannemer betrappen en identificeren die geheel op 
zijn gemak, maar netjes in de lens, badkamermeubelen stortte 
aan de glasbollen in de Jozef Van Elewijckstraat. De rekening zal 
navenant zijn. 
Een volgende problematische locatie die onderhanden zal 
genomen worden, is de Antwerpselaan te Strombeek-Bever. Er 
wordt weldra een parkeerverbod voor vracht- en bestelwagens 
ingesteld waardoor de sluikstorter niet langer ongestoord zijn gang 
zal kunnen gaan achter een hoge muur van metaal. Dit zal ook de 
veiligheid van fietsers en voetgangers verhogen. Tevens hopen we 
de omgeving van de bushokjes te verfraaien en te vergroenen. 
Ook hier zal er, indien nodig, camerabewaking worden ingezet. 

Yves Verberck  
Fractievoorzitter gemeenteraad
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Patricia Segers

Chantal Lauwers  
Schepen voor Leefmilieu, Afvalbeleid, 
Lokale Economie en Land- en Tuinbouw

facebook.com/Vernieuwing1850



Bart Laeremans
Burgemeester, bevoegd voor Politie, Brandweer, Burgerlijke Stand, 
Ruimtelijke Ordening en Wonen, Vlaams karakter
Nieuwe Schapenweg 2, 1850 Grimbergen 
0476 46 98 85 - bart.laeremans@grimbergen.be

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

Chantal Lauwers                                                                                                                                      
Schepen voor Leefmilieu, Afvalbeleid, Lokale Economie 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 een e-mail naar ledenadministratie@vernieuwing.org 
of bel ons op 0474 60 10 12.
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). 

Ook dit jaar hebben we onze traditie in stand kunnen houden om 
een deel van de afdrachten van onze mandatarissen te schenken 
aan een goed doel dat met onze gemeente verbonden is. Dit 
jaar was het de beurt aan het Dierenopvangcentrum Zemst vzw.  
Dit centrum is gelegen op Cargovil, vlakbij onze gemeentegrens.

Dierenwelzijn ligt ons na aan het hart en deze mensen verzorgen 
de opvang en herplaatsing van honden, katten en knaagdieren. 
Ook het gemeentebestuur van Grimbergen werkt graag samen met 
dit centrum voor de opvang van achtergelaten of verwaarloosde 
dieren en voor het sterilisatiebeleid voor zwerfkatten. 
Een tip voor wie wil helpen: vrijwilligers zijn er nog altijd welkom.

Steun voor dierenopvang

Karin Vertongen  
Gemeenteraadslid

vernieuwing.orginstagram.com/vernieuwinggrimbergen


