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NIEUWJAARSRECEPTIE

Wooraje :van ae :voorzitter.
Inspraak werkt!

Beste inwoners,

Heel d e maand januari mag je klinken o p het nieuwe
ja ar! Daarom houden w ij op zondag 31 januari 2016
o p nieuw o nze nieuwjaarsdrink voor a lle inwoners.
Hier kijken we even terug na a r het verleden, maar
w erpen w e vooral een blik op de toekomst! Wat gaat
2016 ons brengen? Wat mag je verwachte n van onze
KLAVER-NV A-ploeg?

De uitspraak 'Gras groeit niet door
eraan te trekken ' is ook in ons dorp van
Kom samen met o ns het glas te heffen op het nieuwe
toepassing.
ja ar. Bij een hapje en w at gerstenat kunnen w e g erust
Je herinnert je wel de initiatieven die we drie jaren
bijpraten, want d it gebeurt soms t e weing.
geleden namen wat betreft d e herwaardering van
Tot dan!
de Trage Wegen. Aan de hand van meerdere
inspraakmomenten en participa tieavonden werd de
Kurt Ryo n
mening gevraagd van al de belanghebbenden rond
Uw burge meester
etib.ema 'Steeno kkerzeelse_trage w egen' _
_ ___kurt.ryon@steenokkerzeel.be
Uiteraard w aren e r andere visies en prioriteiten qua
herwaardering
en/of
heropening
van
deze
belangrijke verbindingen voor de zac hte w eggebruiker. Maar we vonden een gemeenschappelijk
draagvlak: een lijstje met voetwegen die d e
gemeente in de to ekomst onderhanden zal nemen.
Natuurlijk is deze inspraak/participatie van de
inwoners niet bij elke beslissing mogelijk.
Soms
moeten we ons houden aan bepaalde wette lijke
voorschrifte n, politieverordeningen en dergelijke.
Daar nemen w e steeds de beste beslissing, in alle eer
en geweten.
Ook bij de recent e coalitiebeslissing om in 2016 de
personenbelasting te verlagen van 7% naar 6,70%
hebben w e jullie mening niet gevraagd . Maar d it
zullen jullie w aarsc hijnlijk niet erg vinden. ;-)

r

Tot w eldra in het dorp en hou ons op de hoogte van
jullie ervaringen die ons allen aanbelangen.
Wim Mombaerts
Voorzitter Klaver-NVA
wim .mombaerts@steenokkerzeel.be

Met de hele KLAVER-NVA-ploeg wensen wij u
een gezond, gelukkig en bruisend 2016!
Een jaar met stille wensen en luide dromen!
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1 3de Ontbijt voor senioren en andersvaliden.
Met de opbrengst van de 3de Nacht van de Burger nodigen we opnieuw graag alle Steenokkerzeelse
65+ers en andersvaliden uit voor ons 3de gezellige ontbijtbuffet.
We starten met een glaasje sinaasappelsap en vervolgen met een keuze van rozijnenbrood,
koffiekoeken, sandwiches en broodjes met beleg tot yoghurt en fruitsla toe, natuurlijk vergezeld van een
kop lekkere koffie, thee of heerlijk geurende warme chocolademelk.
Afspraak in GC De Corren op zondag 21 februari 2016
tussen 9 tot 11 uur.
Wees erbij en laat je door ons verwennen. Vul het strookje
rechtsonder in en bezorg deze bij iemand van KLAVER-NVA
voor 14 februari 2016. We hopen jullie daar te ontmoeten.
Clémence Maes
gemeenteraadslid
clemence.maes@steenokkerzeel.be

Recht voor de vuist, met het nodige gele tintje!
Hallo, ik ben Bruno Peeters, 43 jaar, opgegroeid in Perk en
ik woon nu aan het kerkplein in Steenokkerzeel. Na een
lange loopbaan op Brucargo en het behalen van mijn
bachelor marketing, besloot ik in 2009 om zelfstandige te
worden.
In het verkiezingsjaar 2012 werd ik gevraagd om op de lijst
van KLAVER-NVA te staan. Als N-VA aanhanger met
sympathie voor Klaver, was deze keuze snel gemaakt. De
verkiezingsuitslag was een groot succes voor de partij,
waardoor ik een zitje kreeg als raadslid in het OCMW.
Het was wat wennen in het begin, maar het is een
aangename ervaring. Er heerst ook een andere en
positievere sfeer dan op een gemeenteraad. Het gaat
dan ook over het welzijn van onze inwoners en dan trek je
best allemaal aan hetzelfde zeel.
Eénmaal per maand komen we samen om in een
openbare zitting te stemmen over de politieke
agendapunten. Achter gesloten deuren buigen we ons
over de dossiers "steunverlening" . Misbruiken halen we
eruit, in zoverre dat het wettelijk kader dat toelaat. Maar
gelukkig gaat het vooral om inwoners die de steun echt
nodig hebben. En dan besef je dat je belangrijke dingen
doet voor die mensen. iedereen heeft recht op welzijn:
een menswaardig leven, arbeid, sociale zekerheid,
huisvesting, culturele en maatschappelijke ontplooiing en
onderwijs.

Hiervoor kan je terecht in ons sociaal huis,
waar het OCMW deel van uitmaakt.
Verder kan je me regelmatig terugvinden in
één van de vele café's o f bij evenementen
die Steenokkerzeel rijk is.
Mijn vaste afspraak heb ik bij de Zondagsdrinkers tijdens de markt. Het is een groepje
vrienden dat probeert om elke zondag
samen te komen en zodoende de vriendschap niet uit het oog te verliezen. Ook hier
organiseren we jaarlijks evenementen om
een goed doel te steunen binnen de
gemeente.
Als je me tegenkomt, spreek me gerust aan!
Tot in het dorp!
Bruno Peeters
OCMW-raadslid
peetersbruno@hotmail.com
0477/468899
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Win-Win in Melsbroek!
Is het je al opgevallen dat er werkzaamheden bezig zijn op het einde van de Wylder in Melsbroek ?
Er komt eindelijk schot in het verhuisdossier van FC Melsbroek. De plannen zijn getekend (zie foto
onderaan) en de nieuwe velden zijn al ingezaaid. Nadat het project een aantal jaren heeft
stilgelegen door verontreinigde gronden, heeft de nieuwe bestuursmeerderheid het dossier met
succes terug geactiveerd.
Samengevat komt het er op neer dat de gemeente de gronden waarop de nieuwe infrastructuur
komt, gekocht heeft. De gemeente zal ook zorgen voor de aanleg van de parking en het groen
rondom de velden. Brussels Airport Company (BAC) bouwt en betaalt de nieuwe kantine en
kleedkamers en zorgt voor de aanleg van de nodige velden. En natuurlijk heeft FC Melsbroek zijn
wensen en noden op tafel mogen leggen en hebben ze insp raak gekregen in de ontwerpen.
Samen met de gebouwen voor FC Melsbroek zal ook het nieuwe jeugdhuis op dezelfde locatie
gebouwd worden. Zo kan JH Blizzard weg uit het centrum van Melsbroek en kunnen ze hun werking
uitbouwen op deze nieuwe locatie.
Win-win dus, zowel voor de jeugd als voor de sport.
In de loop van 2017 zullen beide verenigingen hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe infrastructuur.
Geert Laureys
Schepen van sport
geert.laureys@steeno kkerzeel.be

FC Melsbroek

INSCHRIJVINGSSTROOK ONTBIJT
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Ik wil graag naar het ontbijt komen voor de senioren en andersvaliden
op zondag 21 februari in GC de Corren, tussen 9 en 11 u.

Naam: ............................... ............................................................................................................................ .
Adres: ............................................................................................................................................................ .

Telefoon: ......................................................................... .
Eventueel E-mail: ..........................................................................................................................................
Te bezorgen voor 14 februari aan iemand van onze verkozenen of aan één van de volgende
personen:
* Herman Laureys Koekoeksweide 6, 1820 Perk

* Peggy Lepage Perksesteenweg 28, 1820 Melsbroek
* Clémence Maes Bruyneelstraat 7,

1820 Steenokkerzeel

* via mail: clemence.maes@steenokkerzeel.be

Geef dieven geen kans!
Het BIN in Melsbroek bestaat ondertussen 1 jaar, en heeft mooie
resultaten geboekt. Daarom starten enkele inwoners, samen met de
burgemeester een 2de Buurt Informatie Netwerk (BIN) , onder het
waakzaam oog van de politiezone KASTZE. Een BIN heeft tot doel om
inbraken in woningen en andere vormen van criminaliteit te voorkomen
en dit binnen een vastomlijnd wettelijk kader.
Op 1 januari 2016 start het BIN-BOS officieel. Meer dan 90 inwoners van
het Zonnebos, Groenveld en Duistbos schreven zich in! Maar dit aantal
kan nog hoger, want iedere inwoner van dit gebied kan zich hiervoor
inschrijven. Hoe meer ogen, hoe meer sociale controle! Alle info
hierover vind je via www.binbos.be of bij je wijkagent.

ZIE JE IETS VERDACHT?
MELD HET ONMIDDELLIJK AAN DE POLITIE (101)

Jelle wordt nieuwe schepen!

Vanaf 1 januari 2016 neemt Jelle Mombaerts het schepenambt
van Clémence Maes over. Jelle krijgt jeugd en financiën als
bevoegdheden. Hij wordt de jongste schepen ooit in ons dorp!

■

-

Bij deze bedanken wij Clémence voor haar 3 jaren inzet rond
sociale thema's en welzijn in onze gemeente.
Ook in het OCMW komt er een wissel: Werner Vanderborght (dé
'Smile') zal zetelen in de plaats van An Verstappen. Ook voor An
een dikke dankuwe! voor haar 3 jaren inzet.

■

Jelle kan je steeds bereiken via het nummer 0494/37 61 71 of via
jelle.mombaerts@steenokkerzeel.be. En anders ergens in het
dorp op één of ander evenement of op het gemeentehuis.

SOCIAAL HUIS verwarmt harten van minder gegoede gezinnen!
Op 29 november 2015 organiseerden "De vrienden van het sociaal huis" een
soepverkoop op de zondagsmarkt .. Met dit initiatief tonen de OCMW-raadsleden
hun sociaal engagement. Ondanks de slechte weersomstandigheden mogen
we spreken van een groot succes. Met de opbrengst van de soepverkoop
(1.115,51 euro + de giften van onze lokale handelaars) zijn er mooie
cadeaupakketten samengesteld. Een 50-tal minder gegoede gezinnen uit ons
dorp ontvingen vlak voor de feestdagen kerstpakketten met snoepgoed,
etenswaren en speelgoed voor de kinderen. Op die manier kunnen ook zij de
feestdagen met iets extra vieren. Via deze weg willen wij iedereen oprecht
bedanken die zijn of haar steentje bijgedragen heeft.

-
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D Het project KLAVER-NVA zint mij wel en ik wil graag meewerken de komende jaren
□ Ik wil actief deelnemen aan de vergaderingen en de werking.
□ Ik wil een wandeling doen en KLAVER-NV A-folders ronddragen.
naam en voórnaam:
adres:
e-post adres:
Terugsturen naar Kurt Ryon, Korte nbergsesteenweg 100 - 1820 Steenokkerzeel of info@klaver-nva.be

