
Beste inwoner

Vooreerst mijn hartverwarmende wensen 
voor het nieuwe jaar. Samen met onze 
ganse N-VA-afdeling wens ik u eerst 
en vooral een goede gezondheid, want 
dat is de belangrijkste voorwaarde voor 
ons geluk en welzijn. Daarnaast wens ik 
u succes in alles wat u doet en onder-
neemt.

2022 was een turbulent politiek jaar in 
Grimbergen. Maar wel een jaar dat op 
een fantastische manier werd afgesloten. 
De hartelijke warmte van de kerstmarkt 
verdrong de klimatologische koude. 
Talrijke aanwezigen genoten van de 
warme sfeer, lekkernijen en randanima-
ties. De kerstloop en kerstwandeling op 
vrijdagavond waren een geslaagd begin 
van de kerstmarkt. En ook de oeroude 
sterretjesworp viel in de smaak.

Maar nu kijken we naar de toekomst. 
2022 maakte plaats voor 2023. En zoals 
altijd ligt er veel politiek werk op de 
plank. Met onze ganse ploeg en samen 
met onze zeer collegiale en construc-
tieve coalitiepartners gaan we er met 
veel moed tegenaan. Voor een beter 
Grimbergen, voor u, voor ons allemaal. 
Dit huis-aan-huisblad, onze website en 
Facebookpagina houden u op de hoogte. 
Neem dus regelmatig een kijkje.

Ik nodig u uit voor onze nieuwjaars-
receptie die plaatsvindt op 29 januari in 
de Humbeekse Eldorado vanaf 11 uur. 
Gastspreker is Vlaams Parlementslid 
en burgemeester van Zemst Veerle 
Geerinckx. Met heel veel plezier hef ik 
daar samen met u het glas om te klinken 
op een spetterend 2023.

Rudi Van Hove
Voorzitter 

N-VA Grimbergen

Denkt u mee na over publieke laadpalen?
Grimbergen wil samen met de Vlaamse overheid inzetten op publieke laadpalen. 
We kunnen in onze gemeente 274 laadequivalenten plaatsen. Waar die zullen 
komen, kan u als inwoner mee bepalen. Neem deel aan ons participatietraject en 
laat uw stem horen.

Laat uw stem horen
Via het participatieplatform 
grimbergendenktmee.be/laadpalen 
willen we de stem van de burger 
horen. Via dat platform kan u de 
locaties zien die de gemeente wil 
doorgeven als strategische locaties 
voor publieke laadpalen én de locaties 
die andere inwoners voorgesteld 
hebben. U kan aangeven of u de voor-
gestelde locaties een goed idee vindt 
en u kan zelf nieuwe locaties voorstellen. Hou er wel rekening mee dat de locaties 
aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Die voorwaarden vindt u op het plat-
form. Laat dus zeker uw stem horen!

Laadpaal aanvragen
Via vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen kan u een publiek toegankelijke 
laadpaal aanvragen indien er zich geen laadpaal bevindt op maximaal 250 meter 
van uw woning. Ook ondernemingen en taxi- en deelwagenbedrijven kunnen via 
die weg aanvragen indienen. Verder zullen er automatisch publieke laadpunten 
bijgeplaatst worden wanneer bestaande laadpalen heel frequent gebruikt worden.

Digitalisering in Grimbergen (p. 2) Geef uw mening over ons nieuwe mobiliteitsplan (p. 3)

Philip Roosen

NIEUWJAARSRECEPTIE 

29 januari 2023 
Van 11 tot 13 uur

Café Eldorado, Kerkstraat 25, Humbeek

Iedereen welkom

Grimbergen
grimbergen@n-va.be N-VA Grimbergenwww.n-va.be/grimbergen
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Digitalisering: 
veilige en betere 
dienstverlening 
voor iedereen
Koploper in Vlaanderen
“De gemeente heeft het voorbije jaar sterk 
ingezet op digitale veiligheid. We zijn 
zelfs een van de koplopers in Vlaanderen. 
De implementatie van ‘multifactor-
authenticatie’ is een grote vooruitgang”, 
vertelt schepen van Digitalisering Philip 
Roosen. Omdat Grimbergen op dat vlak 
voortrekker is, verscheen recent een 
artikel over het werk van onze schepen 
in het veel gelezen tijdschrift ‘Lokaal’
voor lokale besturen in Vlaanderen. Hij 
is daarmee de eerste Grimbergse schepen 
met een artikel in een tijdschrift voor 
overheidsinstellingen.

Betere dienstverlening
Digitalisering leidt vaak tot een betere 
dienstverlening. Alles gaat eenvoudiger 
en vlotter en onze inwoners plukken 
daarvan de vruchten. Enkele voor-
beelden.

•    Het nieuwe systeem Topdesk (voor 
klachten en meldingen van burgers) 
draait op kruissnelheid. Dankzij die 
software worden uw meldingen en 
klachten beter opgevolgd en kunnen 
we u gemakkelijk op de hoogte houden. 

•    Via het digitale loket op de gemeente-
lijke website kan u allerhande aan-
vragen doen en via ‘mijn burgerprofiel’ 
kan u documenten downloaden zonder 
u naar het gemeentehuis te verplaatsen.

•    U kan via de website een afspraak 
maken bij de dienst burgerzaken en bij 
het sociaal huis.

•    De eerste versie van onze gemeente-
lijke app werd al vaak gedownload.

•    We zetten in Grimbergen sterk in op 
de versnelde uitrol van fiber (glas-
vezelkabel) en het 5G-netwerk.

Voor iedereen
We laten uiteraard de inwoners die nog 
niet digitaal onderlegd zijn, zeker niet in 
de kou. We proberen hen voldoende 
kansen te bieden om bij te benen. 
Inwoners die geen computer hebben, 
kunnen in de bibliotheek terecht of 
kunnen via een telefonische afspraak 
het gemeentehuis bereiken. 

Heeft u vragen over het gebruik van uw 
computer, tablet of smartphone? Of over 
het zoeken op het internet, het installeren 
van apps of het werken met de online 
catalogus van de bibliotheek? Dan zijn 
volgende initiatieven zeker iets voor u.

Digidokter
Onze Digidokter staat in 2023 maan-
delijks klaar om u te helpen tijdens een 
persoonlijke consultatie in de bibliotheek. 
Zo’n consultatie is gratis. U vindt meer 
informatie daarover op grimbergen.
bibliotheek.be of via 02 267 56 61.

Smart Café
Smart Café is geen cursus, maar een 
gezellig en leerrijk moment. U leert 
samen met anderen de uitgebreide 
mogelijkheden van uw toestel kennen en 
toepassen en u kan ervaringen uitwisselen. 
Elke sessie gaat over een ander onderwerp. 
Er zit een ‘specialist’ klaar om te antwoor-
den op uw vragen. De sessies gaan telkens 
door van 9.30 tot 12.30 uur en kosten 5 
euro per sessie. Meer info op grimbergen.
bibliotheek.be of via 02 267 56 61.

Wifi club Ter Borre
U vindt de wificlub elke maandagvoor-
middag in het computerlokaal van Ter 
Borre. Een ervaren begeleider geeft er de 
nodige uitleg en beantwoordt uw vragen. 
We zoeken nog vrijwillige lesgevers voor 
onze wificlub. Heeft u interesse als vrij-
williger of wilt u participeren, stuur dan 
een e-mail naar terborre@grimbergen.be
of bel naar 02 272 72 72.

Nieuw bestuurslid: 
EWOUD DE MEYER
Ons nieuwste bestuurslid Ewoud De Meyer is 24 jaar. 
Hij is geboren en getogen in Grimbergen. Deze gedreven 
kanjer werkt als stuurman in de baggerindustrie en houdt 
van sporten en reizen. “Ik dacht er al lang aan om mij te 
engageren voor N-VA Grimbergen. Ik ben heel blij dat 
ik de stap gezet heb. Ik ben heel warm onthaald in het 
bestuur en bij Jong N-VA.”

Welkom in 
onze N-VA-

familie Ewoud!

Grimbergen zet in op 
digitalisering. Voor hen die 
nog niet volledig ‘mee’ zijn, 
organiseren we tal 
van activiteiten en 
leermomenten.”

Philip Roosen
Schepen van 
Digitalisering

grimbergen@n-va.be
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Dier in nood?
Tijdens de donkere maanden krijgt onze schepen van 
Dierenwelzijn talrijke meldingen over mogelijke gevallen 
van dierenverwaarlozing. Bij elke melding gaat de 
schepen persoonlijk in dialoog met de eigenaar en 
meestal komen ze tot een bevredigende oplossing voor 
mens en dier. Soms lukt dat niet. Omdat een schepen 
geen politionele bevoegdheid heeft, is het in zo’n geval 
aangeraden om de klacht aan de politie te melden via 
PZ.grimbergen@police.belgium.eu of via 02 272 72 72. 

Grimbergen is een erkende diervriendelijke gemeente en 
ons politiekorps heeft twee inspecteurs 
in dienst die voor dierenwelzijn 
opgeleid zijn en klachten opvolgen.

Jean-Paul Windelen
Schepen van Dierenwelzijn

Inhuldiging vernieuwd 
dienstencentrum ‘Ter Borre’ 
Eind november werd het vernieuwde lokale diensten-
centrum ‘Ter Borre’ in Strombeek ingehuldigd. Schepen 
van Welzijn Jean-Paul Windelen en de Grimbergse senio-
ren zijn bijzonder in hun nopjes nu de verbouwingswerken 
succesvol voltooid werden.  

We legden een extra evacuatieweg aan en verbeterden de 
brandveiligheid van de vijfentwintig assistentiewoningen. 
De veranda werd afgebroken en we realiseerden een nieuwe 
schelpvormige uitbouw. Er kwam ook een energiezuinige 
uitbreiding van de cafetaria en de zaal. Het resultaat is de 
moeite waard!

Investeren in onderwijs
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts 
investeert tijdens de huidige regeerperiode in 
totaal drie miljard euro in schoolinfrastructuur. 
Dat is nog eens vij� onderd miljoen euro meer 
dan in de vorige regeerperiode. Die � nanciële 
steun kunnen schoolbesturen gebruiken voor 
bouw- of verbouwingswerken.

Deze investeringsgolf komt ook Grimbergen ten 
goede. Er wordt de komende twee jaar maar liefst 
5.155.941 euro geïnvesteerd in 180 extra school-
banken. De Vrije Kleuterschool Prinsenhof krijgt 
van het Agentschap voor Infrastructuur in het 
Onderwijs (AGION) nog een extra duwtje in de 
rug (17.083 euro). We blijven onze schoolgebouwen 
vernieuwen en moderniseren zodat we letterlijk 
blijven bouwen aan de toekomst.

Elke Wouters, Gemeenteraadslid

Mobiliteitsplan bijna klaar
De opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan zit bijna in de laatste 
fase. Alle puzzelstukjes passen stilaan in elkaar. Ook in die laatste 
fase zijn we nieuwsgierig naar de mening van onze inwoners. 
Kom naar onze infomarkt en laat uw stem horen!

Bezoek onze infomarkten en laat uw stem horen
Om u de nieuwste scenario’s van het mobiliteitsplan voor te stellen, 
organiseren we enkele infomarkten. Tijdens die momenten kan u 
nog een laatste keer uw bevindingen en bedenkingen achterlaten. 
De infomarkten gaan door in het gemeentehuis in Grimbergen 
en in de bibliotheek in Strombeek-Bever van woensdag 25 januari 
2023 tot en met woensdag 8 februari 2023. 

Extra woordje uitleg
Voor beide locaties wordt een dag voorzien waarop bijkomende 
toelichting gegeven wordt. Op onderstaande momenten zullen het 
studiebureau en onze schepen van Mobiliteit aanwezig zijn om te 
antwoorden op uw vragen:

•    Gemeentehuis Grimbergen: 
woensdag 25 januari 2023 van 14 tot 21 uur.

•    Bibliotheek Strombeek-Bever: 
vrijdag 3 februari 2023 van 14 tot 21 uur.

U bent van harte welkom!
Philip Roosen

Schepen van Mobiliteit

www.n-va.be/grimbergen
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


