Melsbroek - Perk - Steenokkerzeel
4de NACHT VAN DE BURGER!

Is huwen een goede zaak?
Beste inwoners,
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Wist je dat onze gemeente de
mogelijkheid heeft om vanaf 1 januari
2019 gefusioneerd te zijn met één of
meerdere naburige dorpen?

De Vlaamse overheid wil dit momenteel aanmoedigen op vrijwillige basis.
Met deze schaalvergroting wil de Vlaamse Regering streven naar sterkere lokale besturen met een efficiëntere dienstverlening.
_ Op de koop toe w il de Vlaamse overheid de.gemeentes stimuleren door een schuldovername van €500 per
inwoner te garanderen bij een fusie.
Voor Steenokkerzeel praten we dan al vlug over zo'n 6
miljoen euro schuldovername. Helaas is deze financiële extra nodig om nieuwe - aan de fusie gerelateerde kosten - te dekken en is het dus geen extra
inkomst waar de gemeente andere projecten mee
kan financieren.
Wie wil meedoen, moet dit ten laatste eind 2016
melden aan de Vlaamse overheid om tegen eind 2018
de samensmelting op poten te zetten met één of meerdere naburige dorpen.
Maar door te fusioneren wordt de nieuwe gemeente
nog omvangrijker qua oppervlakte en inwoners waardoor de afstand tot de burger nog meer vergroot. Een
nieuwe dorpsnaam dient tevens gezocht te worden.
Weet dat sommige inwoners nog steeds de fusies van
1976 niet aanvaard en verwerkt hebben.
Kunnen we niet beter deze kelk aan ons laten voorbij
gaan en inzetten op een intergemeentelijke samenwerking waarbij naburige dorpen nog meer gemeenschappelijke kennis en ervaring delen met elkaar,
zonder echt te versmelten?
Want ik blijf erbij : een huwelijk aangaan is goed, maar
niet met een partner die je amper kent en met zoveel
onzekere factoren. Uit de echt scheiden is hier nadien
niet meer mogelijk!
Het debat is geopend.
Wim Mombaerts

Voor de 4de keer organiseert ons team de 'Nacht van
de Burger'.
1
Een dansfeest waar verschillende DJ's het beste van hun
zelf geven. Schepen Laureys en ikzelf zullen de eerste
uurtjes draaien, waar Wim Weetjens (Radio Nostalgie) !
de nacht verder zal ingaan. DJ Witters zorgt dan weer
voor 'het foute uur'.
Voor de mensen die het iets rustiger aan willen doen, is erj
een trappistencafé.
ALLE trappisten ter wereld zal je er kunnen drinken! Van j
de Vlaamse tot de Amerikaanse, van de Waalse tot de
Italiaanse!
Zoals elk jaar gaat de opbrengst naar een goed doel in 1
ons dorp! Mag ik jullie verwachten op 'de nacht'?
Kurt Ryon
:.Jw burgemeest-er
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Een gratis speelplein voor onze jongeren?
Begin september is de Bebat-actie van start gegaan. De bedoeling is dat we deze maand zoveel
mogelijk batterijen inzamelen. We nemen het op tegen verschillende andere gemeenten.
De inzet? De gemeente die tegen 30 september ' 16 het grootste gewicht aan batterijen per
inwoner inzamelt, is de winnaar. Bebat beloont deze gemeente met een op maat gemaakte,
milieuvriendelijke speeltuin!
Ga thuis dus in de garage, berging en schuiven op zoek naar
gebruikte batterijen! Vraag het aan je oma, nonkel, lief, klasgenoot, op het werk, ... Hoe meer, hoe beter!
Je kan ze binnenbrengen op het gemeentehuis, de bibliotheek,
het sociaal huis, het containerpark en diverse lokale handelaars.
Zorgen jullie mee voor de overwinning? ;-)
Onze jongeren uit het dorp zullen jullie eeuwig dankbaar zijn!

Onze _gemeente
recycleert mee!

Jelle Mombaerts
Jongste schepen in ons dorp ooit, maar met de nodige kennis van zaken!
Ik ben Jelle Mombaerts, 23-jarige inwoner van Melsbroek.
Mijn hobby's zijn fietsen en joggen.
De afgelopen 3 jaren deed ik als jonge snaak ervaring op
in de politiek als gemeenteraadslid voor KLAVER-NVA. In
januari 2016 ging het nog ëen versnenïng hoger en werd ik,
zoals vooraf afgesproken binnen de coalitie, schepen van
jeugd en financiën.
Als jongste schepen ooit van deze gemeente sta ik zeer
dicht bij de jeugd. Mijn 17 jaren ervaring (12 jaren als lid en
5 jaren als leider) bij de Chiro van Melsbroek hebben er toe
geleid dat ik weet hoe het er bij de jeugdbewegingen in
Steenokkerzeel aan toegaat. Mijn jeugdige leeftijd hoeft
dus geen nadeel te zijn. Op de maandelijkse jeugdraad
draag ik mijn steentje bij om frisse ideeën te b rengen.
Naast schepen van jeugd ben ik ook schepen van
financiën
en
voorzitter
van
het
autonome
gemeentebedrijf. Hier komen mijn studies (bachelor in de
accountancy-fiscaliteit) goed van pas. Momenteel ben ik
nog bezig met een Master in het overheidsmanagementen beleid.

Als schepen mag ik meewerken aan een
aantal leuke en nuttige projecten en
dossiers. Momenteel is de bouw gestart van
het nieuwe jeugdhuis Blizzard in Melsbroek.
Tevens
zijn
we
bezig
met
de
-voorbéreidingen van de nieuwböuw voor
de Perkse Chiro en de speelpleinwerking. Als
schepen van financiën kijk ik ook
nauwlettend toe op het optimale gebruik
van de gemeentelijke budgetten.
Als je me wil spreken over problemen wat
betreft mijn bevoegdheden, dan mag je
me gerust aanklampen in het dorp of me
gewoon een belletje geven.
Jelle Mombaerts
schepen van jeugd en financiën
Jelle.mombaerts@steenokkerzeel.be
0494/37.61 .71 .

Ons team werkt verder!
Naast het optimaliseren van de dagelijkse werking van de gemeente, zijn we met de beleidsploeg
en het gemeentebestuur ook een aantal grote projecten aan het realiseren.
Zo is de bouw van een nieuwe voetbalinfrastructuur in Melsbroek gestart, in samenwerking met
Brussels Airport Company en FC Melsbroek. De voetbalvelden, kantine en kleedkamers, ... alles
wordt in een nieuw kleedje gestoken. Dit in combinatie met de bouw van een nieuw jeugdhuis voor
JC Blizzard. Een w in-w in situatie, vermits de aannemer dezelfde is als deze van de
voetbalinfrastructuur. Dit bespaart ons tijd en kosten.
Ook het Sociaal Huis heeft enkele mooie projecten in het verschiet. Een eerste is de verbouwing van
de strijkwinkel aan de Van Frachenlaan 7, in het centrum van Steenokkerzeel. De bestaande woning
met handelsruimte wordt uitgebreid naar 4 woonentiteiten: 1 doorgangswoning, 2 sociale
appartementen en 4 kamers voor begeleid wonen.
Een tweed e project, op langere termijn, is de bouw van assistentiewoningen. Naast de bestaande
service flats "d e Zilveren Esdoorn ", gelegen Mulslaan 6 in het centrum van Steenokkerzeel, komen er
13 assistentiewoningen bij. Tevens zal de parking aan de school "De Piramide" grondig aangepakt
worden.
Ook de kinderopvang in het centrum van Steenokkerzeel en de nieuwe school van Perk krijgen vorm,
we zitten nu in de ontwerpfase en hopen zo snel mogelijk met de bouw te kunnen starten. Maar ook
de uitdagingen voor de gemeentelijke scholen op ons grondgebied, worden bekeken en
aangepakt.
Verder staan nieuwe lokalen voor Chiro Perk en de speelpleinwerking bovenaan op het
priorite ite nlijstje en zijn we bezig met de administratieve voorbereiding voor de aanpassingen op Den
Dam in Steenokkerzeel, waar momenteel KSVO en de tennisclub hun thuis hebben. Op nog langere
termijn zal de accommodatie voor de jeugdverenigingen in Steenokkerzeel behandeld worden .
Zoals je ziet hebben we nog veel werk te doen in onze 3 d o rpen de komende jaren. Maar je moet
durven investeren in je dorp, zowel voor jong, heel jong en oud! KLAVER-NVA gaat ervoor!
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Onze gemeente investeert in een CNG-wagen!
Onze gemeente w il tegen 2020 20% minder CO2 uitstoten. Verschillende gemeentelijke gebouwen
en de voetbalterreinen zullen uitgerust worden met LED-verlichting. Dat is een eerste stap in de
goede richting!
Een tweede stap die we zetten is het investeren in een groener wagenpark. Dit jaar nog zullen
we over een CNG-wagen beschikken, ipv een 15 jaar oude dieselwagen.
We moeten nog vele stappen zetten, maar
elke stap in de goede richting is een stap
voorwaarts!
Maar we hebben ook uw hulp nodig! Zonder
uw bijdrage geraken wij niet aan de 20% Co2
vermindering.
Tips vind je alvast op www.energiesparen.be
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Een eigen rechtbank in de
Vlaamse Rand! NU!
Reeds in 2014 schreef ik in dit krantje dat de
gerechtelijke splitsing een maat voor niets was. (zoals
heel het BHV-verhaal)
Aanleiding was een diefstal op heterdaad in de
krantenwinkel van Perk.
Daarbij werden drie
verdachten gevat, toen ze rookwaren aan het meegraaien waren. De drie verdachten, afkomstig uit het
Brusselse, werden vervolgens overgebracht naar ons
commissariaat, aangehouden door het parket van
Halle-Vilvoorde en onmiddellijk voorgeleid bij de
Brusselse onderzoeksrechter. Die liet het drietal kort
nadien weer vrij.
Criminaliteit in de Vlaamse rand wordt nog altijd door de
grootstedelijke bril bekeken en beoordeeld. Wat voor
een Brusselse onderzoeksrechter een fait divers is, is voor
een Vlaamse randgemeente een ernstig misdrijf.
Bovendien blijkt er voor criminelen geen taal- of
gewestgrens te bestaan. Een misdrijf gepleegd door
een Nederlandstalige in ons dorp, wordt berecht door
strenge Nederlandstalige rechters. Een misdrijf
gepleegd door een Franstalige in ons dorp, wordt
berecht door soepele Franstalige rechters.'

"De prioriteiten van sommige rechters in
Brussel, die beslissen over aanhouding
en bestraffing, liggen niet in de Vlaamse
Rand. Rechters moeten naar hier
komen" aldus de procureur bij de start

van het gerechtelijk jaar.
Indien men 2 jaar geleden al naar mij
geluisterd had, stonden we nu misschien
een stap verder in de richting van een
eigen rechtbank.
Want straffeloosheid kan niet voor mij!
Wie zijn 'gat' verbrandt, moet maar op
de blaren zitten. Als gemeente zetten
wij zwaar in op de veiligheid van onze
inwoners (Politie, ANPR-camera's, BINwijken, ... ), maar dan moet het gerecht
ook volgen en misdrijven straffen!
Hoog tijd dat ik nog eens met minister
Geens ga praten!

'De Franstalige onderzoeksrechter in Brussel besloot om
een inbreker niet aan te houden, terwijl hij op heterdaad
was betrapt'.
THIERRY FREYNE, PROCUREUR HALLE-VILVOORDE

Nu, twee jaar later, lees ik in een interview in De
Standaard dat de procureur van Halle Vilvoorde, Dhr.

Freyne, mij gelijk geeft!
Hij is er hoe langer hoe meer van overtuigd dat het een
meerwaarde zou zijn als er in de Vlaamse Rand een
rechtbank komt.
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ZIE JE IETS VERDACHT?
MELD HET ONMIDDELLIJK AAN DE POLITIE (101)

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-NVA-folders ronddragen.

naam en voornaam:
adres:
e-post adres:
Terugsture n naar Kurt Ryon, Kortenbergsesteenweg 100 - 1820 Steenokkerzeel of info@kla ver-nva.be
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