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PERSONEEL
Een goed gemeentelijk personeelsbeleid is noodzakelijk,
een doordacht personeelskader
is nodig. Bij aanwerving zijn
kwaliteit, ervaring en kennis
prioritair. Bepaalde zaken kan
je ook behandelen binnen een
intergemeentelijke samenwerking, zodat het aanbod er is,
maar het kostenplaatje beperkt
wordt. We ijveren ook voor de
invoering van een snelbalie,
waar je met een aantal vragen
terecht kan, zonder dat je moet
aanschuiven aan één van de loketten.

LUCHTHAVEN

Brussels Airport mag “uitbreiden” in haar werking, want extra capaciteit is goed voor de economie en tewerkstelling. Maar binnen de
fysieke grenzen van de huidige luchthaven en zonder dat het extra
overlast bezorgt aan de omwonenden. Dus een verlenging van 25L,
maar ook een verlenging van de taxibaan is een absolute NEE. Er is
geen capaciteitsprobleem, maar een piekprobleem. De oplossing
voor het probleem “Brussel” moet niet in onze schoenen geschoven worden. Zo hopen we ook de bedreiging voor Humelgem tegen
te houden Net als de 18 meter hoge muur die ze willen bouwen tussen de nieuwe landingsbaan en de Humelgemse huizen. Humelgem
moet leefbaar blijven en geen 2de Doel worden ! Het opmaken van
een federale vliegwet, die geldt voor het hele land, zal voor de nodige
zekerheid zorgen. Zodat Brussel geen boetes kan opleggen die een
negatieve impact hebben op het vliegverkeer in de Vlaamse rand.
Ook een aanpassing van de mobiliteit rond de cargo zone dringt zich
op.

MILIEU
We blijven streven naar een
groen en landelijk Steenokkerzeel, dat zich verder duurzaam
ontwikkelt.
Milieuvriendelijke
initiatieven zijn noodzakelijk, we
moeten samen nadenken over
een rationeel energieverbruik.
Het behoud van open ruimtes
is heel belangrijk, daarom dat
we aan de Achtergael in Melsbroek liever een kleinschaliger
project zien verrijzen. Op zoek
gaan naar een alternatief voor
de onkruidbestrijding en het recycleren van afval optimaliseren,
staan op de planning. Een verdere sensibilisering van de inwoners
is nodig. Ook een nultolerantie
tegen sluikstorten is een must,
met behulp van het plaatsen van
camera’s op sluikstortgevoelige
plaatsen. Het Burgemeestersconvenant streeft ernaar om 20%
minder CO2 uit te stoten tegen
2020, via de nodige gemeentelijke initiatieven. Zonnepanelen
op gemeentelijke gebouwen en
sociale woningen, gebruik van
duurzame materialen en ledverlichting in de gemeentelijke
infrastructuur, … de opportuniteiten liggen er, laat ons ze gebruiken. En waarom niet inzetten op burgerparticipatie met
peters/meters die, samen met de
gemeente, zorgen voor het onderhoud van wegen of pleinen.

MOBILITEIT & TRAGE WEGEN
Via een prioriteitenlijst en participatieavonden viel de keuze op
de trage wegen die we onder handen namen. Dit thema is legislatuur-overschrijdend, het actieplan loopt momenteel tot 2030. We
zorgen voor een goede combinatie van trage wegen met fiets- en
voetpaden, zodoende dat iedereen makkelijk en op een veilige manier zijn bestemming kan bereiken, zonder de auto te gebruiken. Ook
het organiseren van een “Week van de drol” om het probleem van de
hondendrollen aan te kaarten, is een optie.

CULTUUR
Het verbouwen van Fase 3 van De Corren, waar momenteel onder
andere de muziekverenigingen repeteren, zal er voor zorgen dat er
meer vergaderzalen ter beschikking zijn of een creatieve invulling
kunnen krijgen (vb workshops kunst of muziek). Al willen we ook dat
elke deelgemeente een eigen zaal behoudt voor feesten onder
de kerktoren. We zetten verder in op een kwalitatieve invulling van

de activiteiten in De Corren en
De Camme, het verder digitaliseren van de communicatie rond
de gemeentelijke culturele evenementen is een werkpunt. De
uitdaging ligt in het feit dat we
iedereen mee aan boord moeten
krijgen. Jongeren en anderstaligen overtuigd krijgen van de
meerwaarde van cultuur, is niet
altijd makkelijk. We blijven ook
ijveren voor een uitbreiding van
de uitleendienst, zodat de verenigingen gebruik kunnen maken
van bepaalde benodigdheden
qua elektriciteit zoals een grote
verdeelkast of zware kabels.

VLAAMSE AANGELEGENHEDEN
We blijven het Nederlands promoten in onze gemeente. De
anderstalige inwoners moeten gemotiveerd worden om
Nederlands te leren. Als basis
voor een goede integratie én
het verhoogt de kans op een job.
We nemen initiatieven, zoals het
bedelen van de gemeentelijke
sticker “Alleen Nederlandstalig
drukwerk aub” die op vele bussen in onze straten plakt. Ook
de Vlaamse feestdag wordt elk
jaar gevierd met Steenokkerzeel
Zingt. We dienen de lokale middenstanders te overtuigen om
steeds Nederlands te spreken tegen hun klanten. Ook hun publiciteit moet ééntalig Nederlands
zijn. Steenokkerzeel sluit zich
niet af aan de gemeentegrens en
kijkt met een open blik naar de
wereld. Maar daardoor mag onze
gastvrijheid niet vertaald worden
naar een gedwongen inschikkelijkheid tegenover anderstaligen.

MIDDENSTAND

VEILIGHEID

De lokale economie kan een
goede aanvulling zijn op de
grote ketens. De Raad voor Lokale Economie kan met nieuwe initiatieven komen om de
lokale handelaars te ondersteunen. Zoals het invoeren
van een S-check, waarmee je
in Steenokkerzeel kan betalen,
een middenstandsfolder of een
Dag-van-de middenstand. Een
opfrissing van de zondagsmarkt
is nodig. De markt moet terug
vol staan, al kunnen de kramen
eens op straat staan, als er festiviteiten op het plein plaats
vinden. Maar we beseffen dat
de zondagsmarkt een troef is
die we moeten koesteren. Wat
is de toekomst van de lokale
economie? Een aanbod van
niche-producten is een optie.
Zoals de stoffenwinkel of de nagelstudio alvast bewijzen. Het
beleid moet er voor zorgen dat
de lokale economie in optimale
omstandigheden kan werken.
Een goede mobiliteit rond de
handelskernen en voldoende
parking zijn extra lokmiddelen
voor potentiële klanten. Winkelen in eigen gemeente is trouwens makkelijk, gezellig en
vooral milieubewust !

Een leefbare gemeente is een
veilige gemeente. Het bestuur
moet de nodige beslissingen
nemen, maar initiatieven kunnen ook groeien vanuit de bevolking. Naast het oprichten
van Buurt Informatie Netwerken (BIN), is een WhatsApp
groep bijvoorbeeld ook een
optie om samen met de buren
de buurt in het oog gehouden.
Samen zien we meer, dat is het
basisidee. Daarnaast willen we
de EHBO-cursussen uitbreiden
naar alle verenigingen, leraars,
gemeentepersoneel, … zodat
iedereen op een gepaste manier kan reageren indien nodig.
Ook qua verkeersveiligheid ligt
er nog werk op de plank. Zo
hebben de Perksesteenweg
en de Kortenbergsesteenweg
nood aan nodige veiligheidsmaatregelen om ook daar de
doorgang van de weggebruiker
veilig te maken. En een optimalisering van het mobiliteitsplan,
om sluipverkeer tegen te gaan
en er voor te zorgen dat iedereen zich aan de verkeersregels
houdt, is een must.

“De Nederlandse
taal
is de sleutel tot
een
vlotte integratie!”

OPENBARE
WERKEN
In het najaar zal de 2de fase van
de Tervuursesteenweg starten,
waardoor je via een vrijliggend
fietspad op een veilige manier
van Perk naar Elewijt zal kunnen
rijden. De Perksesteenweg moet
een nieuw fietspad krijgen, in
de Gilllijnsstraat gaan we voor
een nieuw voetpad, samen met
verschillende andere straten die
op de planning staan. De zone
op en rond de Damlaan vullen
we in met verkeersremmende
maatregelen. Het centrum van
Perk is een beschermd dorpsgezicht, maar wordt doorkruist
door een steenweg, wat de
staat van het wegdek niet ten
goede komt. Dit is een verantwoordelijkheid van het gewest,
waar we blijven op hameren om
dit op een fatsoenlijke manier
aan te pakken. Het patrimonium en erfgoed heeft onze
zorg nodig. De heraanleg van
de schoolomgeving rond Tilia
is gepland , evenals de parking
aan school Piramide. Een extra
parking aan het kerkhof van
Steenokkerzeel past dan weer
in de mobiliteitsmaatregelen
van centrum Steenokkerzeel.

“LAAT ONS EEN BLOEM
EN WAT GRAS
DAT NOG GROEN IS,
LAAT ONS EEN BOOM...”

RUIMTELIJKE
ORDENING &
WOONBELEID
Vlaanderen raakt vol. Daarom
moet er beredeneerd en zuinig
worden omgesprongen met de
beschikbare ruimte, zodat we
een aangename leef- en woonomgeving behouden. Open
ruimtes dienen beschermd te
worden om zo het landelijke
karakter te behouden. Het tegenhouden van het project Den
Achtergael in Melsbroek, is een
mooi voorbeeld. Het opmaken
van een RUP voor Melsbroek
dringt zich op, zodoende dat de
mogelijkheden en beperkingen
voor de toekomst duidelijk zijn.
We willen dat ons dorp dorps
blijft, het mag geen voorstad
van Brussel worden. Daarom
juicht Klaver-NVA de betonstop
toe. In Melsbroek lopen de laatste 2 dossiers om appartemen-

ten te zetten, waarna we stoppen wegens oververzadiging.
We hebben ook gekozen voor
een kernverdichting, waardoor
in bepaalde huizen meer dan
1 gezin kan wonen, om zo de
open ruimtes in onze dorpen te
behouden. Twee dossiers die op
tafel liggen voor de volgende
legislatuur zijn de toekomst van
onze boerderijen en het kerkenbeleidsplan. In samenspraak
met de provincie, zoeken we
naar oplossingen en opportuniteiten voor de boerderijen,

zodat deze mooie hoeves niet
komen te vervallen. Ook onze
kerken moeten naast liturgie,
ook een andere bestemming
krijgen.

SENIORENBELEID & WELZIJN

Een goed werkend sociaal
netwerk en een uitgebreid
verenigingsleven zijn nuttige instrumenten om onze
senioren actief te houden en
eenzaamheid tegen te gaan.
Vanuit het bestuur proberen we
senioren zo lang mogelijk thuis
te laten blijven: ondersteunende diensten zoals poets- en
klusjesdienst maken dit mogelijk. Ook het voorzien van voldoende assistentiewoningen is
een must, net als het faciliteren
van het kangoeroe-wonen. De
nieuwe
assistentiewoningen
aan de Zilveren Esdoorn zullen
niet enkel voor extra capaciteit

zorgen, maar ook tot gevolg
hebben dat de parking aan de
bibliotheek eindelijk onder handen zal genomen worden. Wel
opletten dat de huurprijs van
deze wooneenheden betaalbaar blijft. Het welzijn van onze
inwoners is belangrijk. We ondertekenden het “Charter voor
een gezonde gemeente”, waar
de belofte werd gemaakt om
gezondheid te integreren in het
meerjarenplan. Ook de nieuwe
kinderopvang, opgestart door
onze schepen Clemence Maes,

in wijk Den Beiaard aan de kerk
van Steenokkerzeel zal het tekort aan plaatsen deels oplossen. Het plaatsen van zitbanken
bevordert het sociaal contact
en voorkomt eenzaamheid. Een
wandelparcours op maat van
senioren zorgt dat ze blijven bewegen en langer gezond leven.
Ook de seniorenactiviteiten
moeten een goede omkadering
krijgen, door de accommodaties qua toegankelijkheid af te
stemmen op onze ouderen. Zo
kan Omikron meerdere locaties
krijgen. Het openbaar vervoer
is belangrijk om de ouderen
de mogelijkheid te geven om
op een makkelijke manier te
raken waar ze willen zijn. Ook
het uitbreiden van de vrijwilligerscentrale met chauffeurs
is een optie. Deze initiatieven
kunnen we communiceren via
brochures en infoavonden, vermits niet iedereen mee is met
de digitale informatieweg. Ook
het memorandum van de seniorenraad zal meegenomen
worden in ons beleid. Steenokkerzeel is een zeer warme en sociale gemeente, we moeten dit
zo houden !

vulling en uitwerking van project Den Dam, waar KSVO, Tennisclub Den Dam
en de petanqueclub hun thuis zullen vinden, is een project dat opgestart is
en zal gefinaliseerd worden in de volgende legislatuur. Ook synthetische velden voor FC Perk en FC Melsbroek liggen op tafel. Al is KLAVER-N-VA nog
steeds vragende partij voor een fusie, op korte termijn eventueel verdeeld over 3 locaties. Een Finse piste zit in de pijplijn. En waarom zouden we
geen werk maken van sportparkjes, waar iedereen zijn gading kan vinden of
een fit-o-meter rond de sporthal ?

FINANCIËN
Er moet steeds doordacht omgegaan worden met belastinggeld,
zonder persoonlijke invloed van mandatarissen of politieke fracties. Wij spreken ons niet uit over de belastingen in de volgende
legislatuur, al is het duidelijk dat niemand graag de belastingen
verhoogt. Maar zij die beloven om de belastingen te verlagen,
kunnen dat niet garanderen. Bepaalde beslissingen van de hogere overheid hebben een invloed op de gemeentekas, waardoor
er soms minder leuke beslissingen moeten genomen worden op
budgettair vlak. En er zijn alternatieven om op zoek te gaan naar
budget, voor KLAVER-N-VA is een belastingverhoging steeds de
allerlaatste optie. We hebben ook een aantal opbrengstmogelijkheden gecreëerd. Van zodra de Chiro van Perk verhuisd is naar
het nieuwe lokaal aan de voetbalvelden, kan de verkoop van de
pastorij van Perk bekeken worden. De taxshift zal pas tegen 2020
volledig voelbaar zijn.

SPORT
De sportzalen in de gemeentelijke scholen hebben nood aan
een opwaardering. Dat is nodig,
vermits in de sporthal de vraag
groter is dan de beschikbare
uren. Een nieuwe vloer in Tilia
en nieuwe inkleding in Piramide
zijn mooie voorbeelden. De in-

COMMUNICATIE & INFORMATIE
Een goed geleide gemeente heeft nood aan een democratisch bestuur dat
op een open en eerlijke manier communiceert. Zo kan je een klantvriendelijke dienstverlening aanbieden. Met recht voor ieder zijn mening. Inspraak
staat voorop. Daarom dat we veel tijd investeren in infomomenten, waar
burgers hun mening kunnen ventileren. Ook de adviesraden spelen hier
een belangrijke rol, naar hun advies zal steeds geluisterd worden. Op
termijn zullen we het e-loket integreren, zodat je bepaalde zaken online kan

regelen en niet meer naar het gemeentehuis moet komen. Naar de
toekomst toe zijn er nog tal van
mogelijkheden om de communicatie te verbeteren. Infoportieken
vervangen door lichtkranten, bekijken we wat we met WhatsApp
kunnen, invoeren van een snelloket, … stilstaan is achteruit
gaan, wij willen vooruit !

JEUGD
De start van de bouw van de nieuwe chiro- en speelpleinlokalen in Perk is
voorzien. De scoutslokalen van Perk verdienen nieuwe ramen en verwarming. Ook in de volgende legislatuur maken we werk van de verdere
vernieuwing van speelpleintjes. We bekijken hoe we meer jeugdfaciliteiten kunnen creëren. Een studieruimte in De Camme in de blokperiode
is een optie. En hoe kunnen we de jeugd warm maken voor cultuur? KLAVER-N-VA vindt dat het Free Podium zeker moet blijven bestaan, al dan
niet in zijn huidige vorm.

TOERISME
Er liggen tal van toeristische opportuniteiten op de plank. Onze
dorpen staan vol met mooie kerken, kastelen en andere gebouwen, je kan er uren wandelen en
fietsen door de velden en de weides, gaan luisteren naar de beiaard,
een tentoonstelling meepikken in
De Camme, … We maken werk
om dit op een gepaste manier te
promoten en zo ook onze lokale
handelaars een graantje te laten meepikken van de toeristen
die onze gemeente bezoeken.
De toeristische promofilm die we
samen met de provincie hebben
gemaakt, zal hier ook tot bijdragen. En waarom maken we geen
B&B-pakket met als titel “Ontdek
Steenokkerzeel !” ? Een ambitieus
project is de digitale ontsluiting
van ons erfgoed, in samenwerking
met de heemkring. Via een app zal
je de gebouwen virtueel kunnen
bezoeken, ook al zijn ze gesloten.

ONDERWIJS
Het grootste project van deze legislatuur was natuurlijk de school van
Perk. Van zodra de Perkse kinderen verhuisd zijn naar de nieuwbouw, planning is september 2019, zal de inrichtende macht (KOPS) met de renovatie van de oude gebouwen starten zodat we tegen 2020 een vernieuwde
school hebben die terug voor jaren bruikbaar is. Het feit dat de gemeente
dit project mee begeleidt, ondersteunt en financiert, past in het beleid van
KLAVER-N-VA, waar schoolgaande jeugd in onze dorpen op een gelijke manier behandeld worden. De omgeving van Tilia in Melsbroek zal
een nieuwe en veiligere indeling krijgen. Het gebruik van het Sociaal Huis
als schoolgebouw voor Piramide, ter vervanging van de containerklassen,
is een snelle en budgetvriendelijke oplossing. Ook het blijven promoten
van het Nederlands via onze scholen
blijft belangrijk.

“Vlaanderen
wees wijs,
investeer meer
in het basis
onderwijs!”

FUSIES
Een opgelegde fusie komt naar
onze mening onze dorpen niet
ten goede. Dorpspolitiek staat
dicht bij de bevolking en zorgt
ervoor dat je kort op de bal kan
spelen. Dit heeft niets te maken
met “postjes” pakken. Indien de
gemeente te groot wordt, verlies je dit persoonlijke contact,
de gezellige babbel tussen pot
en pint. Wel zijn we voorstander
van een samenwerking over de
gemeentegrenzen heen zoals
we nu al doen voor de politiezone KASTZE, de sportregio,
de noodplanambtenaar of het
woonloket. Dat werkt goed,
mits duidelijke afspraken én is
kostenbesparend.
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HANG DEZE AFFICHE GERUST VOOR JE RAAM EN STEUN ONZE 23 KANDIDATEN OP 14 OKOTBER!

VLAAMSE AANGELEDENHEDEN

Steenokkerzeel is een Vlaamse gemeente. Dat moeten we ook zo
houden. Daarom is het belangrijk dat anderstaligen zo snel mogelijk
het Nederlands onder de knie hebben, zodat ze zich goed kunnen integreren in het dorpsleven. Op de praattafels kan iedereen zijn Nederlands oefenen. Dit werd extra gepromoot door het aanbod te communiceren via communicatie op 10.000 broodzakken die door onze lokale
bakkers verdeeld werden. Ook de Nederlandse lessen zorgen ervoor dat
jaarlijks een aantal inwoners een getuigschrift Nederlands bekomen.
Naast het gebruik van het Nederlands in gemeentelijke gebouwen en
scholen, wordt het gebruik van het Nederlands ook gepromoot via
spandoeken in de sporthal en bij verschillende sportclubs met de slogan “Ik sport, Jij sport, Wij sporten in het Nederlands”. De stickers “Alleen Nederlandstalig drukwerk aub” werden opnieuw rond gedeeld. En
natuurlijk zijn we zeer fier op de jaarlijkse organisatie van Steenokkerzeel Zingt, waar elke editie honderden inwoners de klassiekers komen
meezingen om de Vlaamse Feestdag in Steenokkerzeel te vieren.
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MIDDENSTAND

De raad voor lokale economie
kreeg een nieuwe boost en dat vertaalde zich in de organisatie van
een kerstmarkt en Steenokkerzeel
Zomert. Net als initiatieven zoals
“Strap mee naar de winkel” extra volk
naar onze lokale winkels brengt. Ook
de KMO’s uit onze gemeente boden
we een extra opportuniteit door de
opening van de KMO-zone Steen III
langsheen de Haachtsesteenweg.
Bij diverse activiteiten in het dorp
werden de verschillende horecazaken die ons dorp rijk zijn, betrokken.

FINANCIËN

We verhoogden, maar verlaagden ook de belastingen. De opcentiemen werden verhoogd van 900 naar 1050, dit was nodig om het budget in evenwicht te
houden. Opcentiemen zijn een belasting die je betaalt op eigendommen, dus
eigenaars van vastgoed, maar ook de bedrijven zoals bv BAC (de luchthaven)
dragen bij aan de gemeentekas. De personenbelasting, die elke inwoner moet
betalen, werd verlaagd van 7% naar 6.7%. Dit was een bewuste keuze. Mensen
met eigendom betalen meer opcentiemen, alle inwoners betalen minder personenbelasting.
De schuldenberg is afgebouwd met 9 miljoen euro. Een budgettaire oefening
die ons op termijn zal opbrengen en waardoor we terug mogen lenen indien
nodig. En we zijn er – na jaren van juridisch getouwtrek – in geslaagd om de vereffening van TGEK tot een goed einde te brengen, wat ook een extra opbrengst
voor de gemeente was. Een nieuwe retributie die we hebben ingevoerd is een
belasting op het openen en uitbaten van nachtwinkels.

RUIMTELIJKE
ORDENING&
WOONBELEID

In samenspraak met de dienst Ruimtelijke Ordening gaven we op vraag van
de overheid onze visie op de betonstop, door het inkleuren van zones waar
niet meer gebouwd mag worden en het nemen van maatregelen rond
versterking van de dorpskernen om zo de open ruimtes in ons dorp te
vrijwaren. Bij nieuwe bouwaanvragen is er een verplichting om 2 parkeerplaatsen per woonentiteit te voorzien. De auto’s weg houden van de straat
zal een positief effect hebben op de mobiliteit. Met de nieuwe invulling
van de MS kliniek, zijn er maatregelen qua mobiliteit besproken en onderzocht, zodat het effect hiervan op de verkeersstromen in Melsbroek
minimaal is. Het kasteel Ter Ham kreeg een nieuwe invulling met een
opleiding- en expertisecentrum voor ouderenzorg. Dit in combinatie
met de bouw van 20 assistentiewoningen, inclusief een cafetaria met
terras dat ook kan dienen als spottersplatform voor de vliegtuigen.
.We zorgden ook voor het vastleggen van de invulling van een aantal zones via Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Zo zorgde het RUP Den
Dam dat voetbal, tennis en petanque nu zeker zijn van hun locatie
als recreatiezone. De aanvraag voor een RUP in Perk en voor de
omgeving Lijsterlaan ligt op tafel, om ook daar de nodige open
ruimtes te bewaren.
Via het woonbeleid werden leegstand en verkrotting intenser opgevolgd en stelden we een woonconsulent aan waar de inwoners terecht kunnen om hun woonkwaliteit te verhogen.

SPORT

In samenwerking met de sportraad werd het subsidiereglement aangepast, zodat dit nog meer gericht is op een eerlijke verdeling tussen de
verschillende clubs. Het aanbod van sportkampen werd aangevuld
met een extra aanbod van Sportlief, zodat elke vakantieweek gevuld
was met een kamp voor een bepaalde leeftijd. Steenokkerzeel Wandelt
kreeg een culinaire tint. Ook de lopers vinden hun gading op de nieuwe
loopomloop in Melsbroek. Qua infrastructuur namen we een aantal belangrijke beslissingen: KSVO kreeg – in afwachting van nieuwe kleedkamers – een kunstgrasveld. FC Melsbroek verhuisde naar een nieuwe infrastructuur en FC Perk speelt onder ledverlichting op zijn terreinen. LED
werd ook geïnstalleerd in de sporthal, waardoor we een besparing van
meer dan 50% realiseerden op het verbruik. In samenwerking met
de sportraad organiseerden we 40 jaar Sportraad met een sportbeurs.

MILIEU

KLAVER-N-VA ruimt jaarlijks het
zwerfvuil op in delen van het
dorp in combinatie met de jaarlijkse lenteschoonmaak, waar
inwoners en vooral jeugdverenigingen ons dorp zwerfvuilvrij maken. Ook het wagenpark
van de gemeente werd “vergroend” met de aankoop van
verschillende CNG-wagens. De
sporthal kreeg ledverlichting,
wat leidde tot een verlaging
van 50% van het verbruik. Talrijke laanbomen werden aangeplant en in de zone tussen Perk
en Melsbroek plantten we 2500
bomen (50 kloempen) waarbij
we geholpen werden door talrijke inwoners en verenigingen.
De sterrenweide in Steenokkerzeel is een groen rustpunt dat
op ecologische wijze gebouwd
en onderhouden wordt. Daarnaast schreven we ons in op het
burgmeestersconvenant, waar
we via verschillende initiatieven
zorgen dat onze maatschappij
minder milieubelastend wordt.
We zijn er in geslaagd om 10%
minder afval te produceren en
de PMD-zakken wegen 20%
zwaarder. Initiatieven als “Strap
mee naar de Winkel” en infoavonden maakten de bevolking warm om mee te werken
aan onze opdracht. En natuurlijk worstelt ook onze gemeente met de bestrijding van het
onkruid. De aankoop van een
“Wave”, waarmee we het onkruid behandelen met stomend
water, en een nieuwe veegwagen zijn eerste stappen. We blijven zoeken naar goede alternatieven.

VEILIGHEID

Veiligheid is en blijft belangrijk, zeker met de nabijheid
van Brussel. Er werden 2 BIN’s
(Buurt Informatie Netwerken) opgestart, in Melsbroek
en het Zonnebos. Samen met
het jaarlijks uitrollen van de
DARK-acties door de politie en
de installatie van camera’s met
nummerplaatherkenning, proberen we zo inbraken tegen te
gaan. Ook de verkeersveiligheid
kreeg de nodige aandacht door
de aankoop van 8 nieuwe informatieborden, waarmee de
politie het aantal verkeersovertredingen naar beneden wil
krijgen. Daarnaast kwamen er
verkeerslichten op de Haachtse steenweg ter hoogte van de
Geerensstraat in Melsbroek.
Fietsstraten, gecombineerd met
veilige fietspaden, octopuspalen en een knuffelzone aan
school Ter Ham vervolledigen
het plaatje. Paaltjes op uiteinde
van padjes zorgen ervoor dat
fietsers niet op volle snelheid de
straat komen opgevlogen.

de nodige maatregelen genomen tegen het sluipverkeer. En
in Perk en Melsbroek kwamen
er verkeersdrempels. Ook het
aanleggen van extra zebrapaden en veilige fiets- en voetpaden, … verhogen de veiligheid
van onze zachte weggebruikers.
In Steenokkerzeel werden enkele proefopstellingen gezet om
snelheid en sluikverkeer naar
beneden te halen.

SENIOREN

KLAVER-N-VA verwent de senioren jaarlijks met het seniorenontbijt, betaald met een deel
van de opbrengst van Nacht
van de Burger. De mandatarissen gaan ook steeds vol enthousiasme helpen op de afsluitfeesten van de seniorenweek
in De Corren, waar ze iedereen
voorzien van koffie en gebak.
Daarnaast is het aanbod aan
seniorenactiviteiten zeer uitgebreid in Steenokkerzeel. Uitstappen naar Blankenberge en
Durbuy, fietstochten en andere
sportactiviteiten of seniorenfeesten brengen onze
ouderen samen om
gezellige momenten
te beleven en vereenzaming tegen te
gaan.

TOERISME

MOBILITEIT

Grootste verandering was de
invoering van een zone 30 in
Melsbroek, waardoor we de
veiligheid in de smalle straten
en aan de scholen verhogen,
maar ook het sluipverkeer proberen tegen te houden. Dit in
combinatie met de aanleg van
een parkeerstrook in de Vereeckenstraat ter hoogte van
de kleuterschool. In de Lesagestraat en de Damlaan werden

Toeristen zijn mensen
die naar hier komen
om onze mooie gemeente te bezoeken.
Beste voorbeeld zijn
de vliegtuigspotters die we verwenden door het openen van
een spottersplatform, inclusief
een parking, in samenwerking
met Brussels Airport Company.
Alle toeristische troeven kan je
bekijken in een promotiefilmpje, gemaakt in samenwerking
met de provincie en Ring-tv, een
handig middel om nog meer
toeristen naar Steenokkerzeel
te lokken, zodat ook onze lokale
economie hier een graantje van
kan meepikken.

OPENBARE
WERKEN

De verschillende dorpen kregen nieuwe straten met een
gescheiden riolering. Nieuwe
fiets-en /of voetpaden werden
aangelegd en straten kregen
een verse laag asfalt, nieuwe
goten en rioolkolken. In Melsbroek werd de Wylder verbreed,
zodat iedereen op een veilige
manier naar voetbal en jeugd-

huis kan. En via de pers heb je
de genomen maatregelen in de
Lesagestraat kunnen volgen. De
kerkhofmuur in Steenokkerzeel
is hersteld, deze van Perk staat
op de planning. Na de werken
op de Tervuursesteenweg in
Boekt, zal in het najaar ook gestart worden met de aanleg
van een vrijliggend fietspad
tussen Perk en Elewijt. Tevens
zal er op de Van Frachenlaan,
ter hoogte van het kerkhof, een
nieuwe parking aangelegd worden. Aan school Piramide maakten we ook werk van een broodnodige brandweg.

Met ons
grondwitloof,
& de

de kastelen

luchthaven
hebben we
toeristische
troeven die we
moeten benutten!

COMMUNICATIE &
INFORMATICA
Een nieuwe website en een optimalisatie van de sociale media maakt de
communicatie naar de inwoners duidelijker en efficiënter. De communicatiekanalen kregen een mooie kleurinvulling, gebaseerd op het nieuwe
gemeentelijke logo, aangevuld met de
slogan “Steenokkerzeel Steengoed”,
bedacht door één van onze inwoners.
Den Beiaard, het gemeentelijke infoblad, kreeg een grafische upgrade,
zodat het meer een magazine is, met
extra foto’s en luchtigere artikels. Maar
we luisteren ook graag naar wat onze
inwoners te vertellen hebben. Informatie- en participatieavonden kregen hun plaats in de gemeentelijke
werking, zodat iedereen zijn zeg kon
doen. En via “mijngedacht.steenokkerzeel.be” kunnen inwoners hun mening kwijt. Ook de adviesraden zijn belangrijk in het bepalen van het beleid.

(DIEREN)WELZIJN

Het welzijn van onze inwoners is
belangrijk. Via onze verkozenen in
de gemeente-, OCMW-raad en adviesraden volgen wij sociale projecten
nauwgezet op. We ondertekenden het
“Charter voor een gezonde gemeente”, waar de belofte werd gemaakt
om gezondheid te integreren in het
gemeentelijke meerjarenplan. Met
de verbouwing van de strijkwinkel
naar een doorgangswoning kunnen
inwoners die nood hebben aan een
tijdelijke woonst hier terecht voor een
gelimiteerde periode. De nieuwe kinderopvang, opgestart door schepen
Clemence Maes, zal het tekort aan
plaatsen deels oplossen. We zorgden
er voor dat er op cruciale plaatsen
AED-toestellen (defibrillators) werden gehangen, zodat deze kunnen
gebruikt worden indien er zich een
noodgeval voordoet.
Verenigingen kregen een AED-opleiding, zodat ze deze toestellen correct
kunnen gebruiken. En de blaffende
viervoeters kregen een hondenweide in Melsbroek, die gerealiseerd
werd in samenwerking met Natuur en
Bos.

CULTUUR

Vlaanderen Zingt, Open Monumentendag of de Week van de Amateurkunsten kleurden de culturele kalender. De cultuurraad, de Heemkring
en de cultuurdienst zorgden telkens voor een vlotte organisatie, de Digivrienden leggen onze bruisende gemeente op foto vast. De Corren
bruist, door evenementen van onze verenigingen én door de programmatie van de cultuurdienst, met grote namen op het podium.
De Corren werd trouwens extra geaccentueerd door een prachtig
kunstwerk op de buitengevel. De Camme was gastheer voor kwalitatieve tentoonstellingen. Onze bibliotheek werd verkozen tot de beste van Vlaams-Brabant. Met een nieuwe inrichting, inclusief mooie
kleuren en gezellige leeshoekjes, maakten we het nog gezelliger om
langs te komen. De aangekochte e-readers zijn een groot succes en de
digitale workshops voor de jeugd konden steeds op veel belangstelling
rekenen. Ook de lancering van de jaarlijkse boekenzoektocht, gestart
door Herman Laureys, is een groot succes.
Ook bij cultuur is een goede subsidiëring belangrijk. Naast straatfeesten en projectsubsidies, hebben de grote dorpsfeesten zoals Wintervuur in Perk, de lichtstoet in Melsbroek of de rommelmarkt in Humelgem nu ook recht op € 500 subsidie.

GROTE
PROJECTEN
Een nieuwe school en geplande chiro- en speelpleinlokalen
in Perk, voetbal en jeugdhuis in
Melsbroek, inclusief parking en
de verbreding van de Wylder,
het nieuwe gemeentelijke kinderdagverblijf dat in de steigers
staat. Projecten waar we trots op
zijn ! Via een jaarlijkse investering van € 60.000 werden trage
wegen heropend of opgewaardeerd, zodat je kan genieten
van het vele groen en de open
ruimtes die onze gemeente rijk
is, extra in de verf gezet door
de jaarlijkse deelname aan de
Dag van de Trage Wegen. Dit in
samenwerking met inwoners
die via participatie-avonden
hun mening konden ventileren.
Open ruimtes die we ook in
Melsbroek proberen te behouden door het ijveren voor een
kleinschaliger sociaal woonproject Den Achtergael in combinatie met een alternatieve recreatieve bestemming.

PERSONEEL
De voorbije legislatuur hebben
we het personeelskader geoptimaliseerd. Er werd ook een
evaluatiecyclus ingevoerd, met
functionerings- en evaluatiegesprekken, zodat we personeel
op een constructieve manier
kunnen opvolgen, bijsturen of
nieuwe uitdagingen geven.

JEUGD

Naast de start van de bouw van
chiro- en speelpleinlokalen in
Perk en het jeugdhuis in Melsbroek, voorzag de gemeente
ook een subsidie van € 60.000
per jeugdvereniging die niet in
een gemeentelijk gebouw zitten, om te renoveren of om het
opfrissen van hun lokalen. Het
skatepark en de speeltoestellen op de speelpleintjes werden
vernieuwd. Met als bekendste
project de installatie van de
BEBAT-speeltuin in Perk. De
buiten- en binnenspeeldagen
en paaseierenraap lokten vele
bezoekers. De jeugdraad sloot
een overeenkomst met Ecover,
zodat de verenigingen
gebruik kunnen maken
van ecologische producten. En elk jaar organiseert de gemeente
een EHBO-cursus voor
de leiding. Het organiseren van een opleiding tot fuifcoach en
een veiligheidssubsidie
voor fuiven, waarmee
de organisatoren kunnen investeren in extra
veiligheidsmaatregelen, is een meerwaarde
voor de jeugdwerking.

ONDERWIJS
De start van de bouw van de lagere school in Perk is natuurlijk
het grootste project. Maar daar
stopte onze inspanning niet.
De oude locatie van jeugdhuis
Blizzard in Melsbroek werd omgetoverd tot een refter voor Tilia. School Ter Ham in Steenokkerzeel kreeg een knuffelzone
en op de Van Frachenlaan kom
je Octopuspalen tegen, zodat
iedereen op een veilige manier de steenweg kan oversteken. Daarnaast deelden de
N-VA mandatarissen fluohesjes
uit aan de schoolgaande jeugd
in Steenokkerzeel, die ze over
de rugzak of boekentas kunnen hangen. Zichtbaarheid is
belangrijk! Ook de jaarlijkse bezoeken van de 4de leerjaren aan
het gemeentehuis en de organisatie van het kindercollege worden door iedereen zeer positief
onthaald. Via de vaste bordjes
van het fietsexamen kunnen
jongeren oefenen wanneer ze
willen. Ook op het verkeerspark
krijgt onze schoolgaande jeugd
de nodige verkeerstips.

“De jeugd
is de

toekomst,
geef de
toekomst een
kans! “
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WE GEDAAN DE
VOORBIJE
6 JAAR?
(zonder te overdrijven!)
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