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Wij wensen je prettige eindejaarsfeesten 
en een gelukkig nieuwjaar.

GRIMBERGEN

De huidige bestuursperiode is 
halfweg. De mentaliteit van de 
Grimbergse politiek is er een 
van meerderheid tegen opposi-
tie. In meer en meer gemeentes 
gaat de meerderheid een con-
structieve dialoog aan met de 
oppositie om zo tot een breed 
gedragen consensus te komen 
waar de burger beter van wordt. 

Mocht de N-VA aan de macht zijn 
in Grimbergen dan zou dergelijke 
constructieve aanpak zeker onze 
voorkeur wegdragen. 

We moeten echter wel vaststellen 
dat de OCMW-raad een waarde-
volle poging doet om gezamenlijk 
binnen de ganse raad tot beslui-
ten te komen. Het verschil in 
werking en aansturing tussen de 
gemeenteraad en de OCMW-raad 
is dan ook gigantisch. 

En dit zorgt er net voor dat de 
voorbereiding van de integratie 

van het OCMW in de gemeente-
raad (voorzien tegen de volgende 
bestuursperiode) nog nergens 
staat. 

Onze N-VA-fractie zal echter 
blijven aansturen op het opstarten 
van de nodige gesprekken over 
deze integratie en op het door-
voeren van een interne audit. 

Dit kadert volledig in de princi-
piele goedkeuring die de Vlaamse 
Regering reeds gaf aan drie 
voorontwerpen van decreet die 
in het komende werkjaar naar het 
Vlaams Parlement kunnen gezon-
den worden. 

Het betreft hier vooral het decreet 
waarbij lokale besturen veel meer 
beslissingsruimte krijgen op het 
vlak van hun interne organisatie 

en personeelsmanagement en het 
decreet waarbij de gemeenten 
meer mogelijkheden krijgen op 
het vlak van hun intergemeente-
lijke samenwerking. Dergelijke 
samenwerkingen waar Grimber-
gen deel van uit maakt zijn zeer 
schaars. 

De N-VA blijft de actuele dossiers 
(zoals Parking C, de asfaltcen-
trale, het masterplan voor Strom-
beek, het woonbeleid edm…) zeer 
goed opvolgen. 

We hebben met betrekking tot de 
afgelopen drie jaren de kritiek ge-
kregen dat we de resultaten van 
ons harde werk te weinig ken-
baar maken aan de Grimbergse 
bevolking. Deze feedback zullen 
we in de komende drie jaren 
ombuigen tot een sterk punt van 
onze fractie. 

Tot slot wensen wij jou en je fami-
lie prettige eindejaarsfeesten en 
een gelukkig nieuwjaar.

Het Grimbergse N-VA-bestuur

www.n-va.be/grimbergen

V.
U.

: P
hi

lip
 R

oo
se

n 
- 

Si
nt

 R
um

ol
du

ss
tr

aa
t 2

3 
- 

18
51

 H
um

be
ek

Beste Grimbergenaar,



grimbergen@n-va.be

De kanaalzone van Grimber-
gen (nieuwe Borgt en de buurt 
van de verbrande brug) werd de 
laatste maanden geteisterd door 
extreme geurhinder. Het staat 
vast dat dit een gevolg is van de 
asfaltfabriek (Viabuild). 

Er zijn reeds enkele overlegmo-
menten geweest met de betrokke-
nen, waar de N-VA steeds aan-
wezig was. Hierbij werden door 
Viabuild zelf een aantal voorstel-
len gedaan om de geurhinder op 
te lossen. 

Namelijk het verhogen van de 
schouw en het toevoegen van een 
product aan het verwerkingspro-
ces om de geur te neutraliseren. 
Net zoals in alle dossiers die wij 

opvolgen willen we eerst duide-
lijk geinformeerd worden door 
experts ter zake. 

Wij willen een antwoord op twee 
essentiele vragen: 

1/ Is het toevoegen van de geurabsor-
berende stof niet schadelijker voor de 
omgeving omdat men dan de geur niet 
meer ruikt terwijl de schadelijke en 
kankerverwekkende stoffen toch wel 
blijvend uitgestoten worden? 

2/ In welke mate gaat het enkel en al-
leen om geurhinder en ook niet om de 
permanente uitstoot van gevaarlijke 
stoffen? 

Voordat we verdere acties onder-
nemen, willen we op deze twee 
vragen een antwoord. Het staat 
voor N-VA Grimbergen nu al vast 
dat een verhoging van de schouw 
noch het toevoegen van een 
geurabsorberend product of een 
combinatie hiervan toereikende 
maatregelen zijn. 

Veeleer dan de vervuiling te 
maskeren, moet de vervuiling aan 
de bron vermeden worden. Dit 
houdt in dat het productieproces 
grondig zal moeten bijgestuurd 
worden en derhalve zijn ingrij-
pende aanpassingswerken aan de 
infrastructuur noodzakelijk.

We zullen in dit dossier dan ook 
zeer waakzaam blijven en zullen 
de meerderheid aanzetten om in 
de toekomst strenger op te treden 
bij het afleveren van milieuver-
gunningen.

De meerderheid en de schepen van Sport hebben de afgelopen drie jaren nagelaten om de Week van de Sport te or-
ganiseren in Grimbergen. We zijn hiermee een van de weinige gemeentes in Vlaams-Brabant die niet hebben deelge-
nomen. Dergelijk initiatief (hetgeen dit jaar trouwens werd uitgebreid tot de Europese week van de sport) is nochtans 
zuurstof voor de lokale sportclubs. Meer sporten betekent een betere gezondheid, meer kansen tot integratie en lokaal 
ondernemerschap. De N-VA heeft tijdens de gemeenteraad van oktober zijn diensten aangeboden om dit vanaf vol-
gend jaar samen met de bevoegde schepen te organiseren.

Wist je dat…
Wist je dat er enkele wissels zullen plaats vinden vanaf januari? De schepen van Sport (Open Vld), de schepen van 
Financieën (Open Vld) en de gemeenteraadsvoorzitter (CD&V) zullen vervangen worden. Voor onze eigen partij komt 
Ingrid Van Grembergen Philippe Decrock versterken in de OCMW-raad. Wij wensen de nieuwkomers veel succes.

N-VA-raadslid Philip 
Roosen interpelleerde de 
Grimbergse meerderheid 
over de kwaliteitsbewa-
king van het woonbeleid. 

“Kwaliteitsbewaking 
van het vastgoed is een 
taak van elke stad of 
gemeente. Leegstand 
zet aan tot verloedering 
van de buurt. Verwaar-
loosde gebouwen jagen 
zowel winkeliers als 
hun klanten weg uit de 

dorpskernen en creëren 
een onveiligheidsgevoel. 
Speculatie vergroot nog 
de nood aan kwaliteits-
volle woningen”, aldus 
Philip.

Reden genoeg om de 
kwaliteitsbewaking 
van de gebouwen hoog 
op de agenda van het 
Grimbergse beleid te 
plaatsen. Om verkrot-
ting en leegstand aan 
te pakken voorziet de 

wetgeving bovendien 
een aantal verschillende 
procedures, waarmee 
eigenaars kunnen worden 
aangespoord om hun 
panden te herstellen 
en terug in de markt te 
brengen. Wij hopen dat 
het college het woonbe-
leid terdege opvolgt en 
van deze mogelijkheden 
gebruikt zal maken.

N-VA Grimbergen is van bij de 
aanvang van het dossier rond het 
nieuwe nationale stadion zeer 
kritisch geweest over de keuze 
die het Brusselse gewest aan 
Vlaanderen opdringt. Dit hebben 

wij op elke gemeenteraad dan 
ook sterk beargumenteerd, on-
danks de tweeslachtige houding 
die de Grimbergse meerderheid 
blijft aannemen. 

N-VA Grimbergen heeft dan ook 
onze nationale partijtop con-
stant geinformeerd in dit dossier, 
waarbij N-VA nationaal in de pers 
kenbaar gemaakt heeft dat de 
renovatie van het koning Bou-
dewijnstadion de beste en meest 
haalbare optie is om in 2020 enkele 
wedstrijden te kunnen organiseren 
voor Euro 2020. 

Wij zijn vooral bezorgd over de 
mobiliteit, de milieuvervuiling, 
de ruimtelijke ordening en niet in 

het minst de bedreiging van het 
Vlaamse karakter van dit stukje 
Grimbergen.

Er werd onlangs een Milieu Ef-
fectenrapport (MER)-procedure 
opgestart waarbij men in totaal 86 
reacties ontving waarvan 51 van 
individuen. Ook vanuit Grimbergen 
werden bezorgdheden geuit die 
gebaseerd zijn op reacties in de be-
voegde commissies en raden. Ook de 
N-VA liet zijn kritische stem horen in 
deze procedure. 

Het is nu afwachten wat de initia-
tiefnemers en Ghelamco met deze 
richtlijnen zullen doen. Wij houden 
alvast de kritische vinger aan de 
pols.

Eerstdaags zal minister Galant 
proberen om een vliegwet te 
laten goedkeuren waardoor de 
hele Vlaamse Rand rond Brussel 
opgezadeld zal worden met alle 
lawaaihinder en luchtvervuiling 
van de luchthaven. Het is dus van 

kapitaal belang dat wij er nu in 
slagen om een eerlijke spreiding 
van alle lasten van de luchthaven 
af te dwingen. Slechte vluchtroutes 
zullen het klimaatactieplan van 
Grimbergen zo sterk afzwakken dat 
we onze doelstellingen niet zullen 
halen. De N-VA zal zijn stem laten 
horen in dit dossier!

Op 29 juni 2015 keurde het Vlaams 
Parlement het ontwerp van decreet 
goed waardoor de verschillende 
subsidies voortaan ‘ingekanteld’ 
worden in het Gemeentefonds. Dat 
betekent dat de gemeente de subsi-
die die ze bijvoorbeeld krijgt voor 
het lokale jeugd- of sportbeleid, 
niet langer (verplicht) voor jeugd of 
sport moet gebruiken. De gemeente 
mag de subsidie besteden voor de 
beleidsdomeinen waarop ze prio-
ritair wil inzetten. Bovendien moet 
de besteding van die subsidies niet 

meer verantwoord worden aan de 
Vlaamse overheid. 

Hierdoor wordt de gemeentelijke 
autonomie versterkt. Op die manier 
kunnen de gemeenten eigen klem-
tonen leggen in de uitbouw van het 
lokale beleid.  

Een gemeente met visie betrekt 
sowieso haar burgers bij de opmaak 
van haar beleid. Adviesraden en 
andere inspraakorganen moeten 
dan ook voluit hun rol spelen, net 

als de po-
litici van 
zowel de 
meerder-
heid als de 
oppo-
sitie. Heel wat gemeenten slaan 
bovendien de handen in elkaar 
om gezamenlijke projecten uit te 
werken in regionale verbanden. Een 
evolutie die we sterk toejuichen. De 
N-VA wil de meerderheid ervan te 
overtuigen om van deze buitenkans 
gebruik te maken.

N-VA vraagt aanpak geurhinder asfaltcentrale Al drie jaar geen Week van de Sport

N-VA wil beter woonbeleid in Grimbergen

Parking C

Spreidingsplan luchthaven moet eerlijk

Meer financiële zelfstandigheid voor gemeenten

www.n-va.be/grimbergen

Jean-Paul Windelen 
Fractieleider

Philip Roosen




