
Beste Grimbergenaar,

We hebben al een lange weg 
afgelegd naar ‘het rijk der vrijheid’. 
En persoonlijk vind ik dat we daar 
goed in geslaagd zijn. Zeker nu de 
vaccinaties ook in onze zone goed 
verlopen, krijgen we stilaan onze 
vrijheid terug.

Onze mandatarissen hebben 
ondertussen ook niet stilgeze-
ten. Naast alle lopende dossiers 
werden initiatieven opgestart om 
de inwoners te bevragen en hen zo 
te betrekken bij de accenten van 
het beleid. We werken ook verder 
aan grote dossiers zoals de nieuwe 
zijvleugel aan het gemeentehuis en 
de ondergrondse parkings, werkten 
beheersplannen voor het Prinsen-
bos en de Lier- en Tommenmolen 
af, versterkten de wifi  op vele 
plaatsen en legden aan Ter Borre 
een nieuwe petanquebaan aan. 

Bezoek zeker onze nieuwe gemeen-
telijke website en Facebookpagina 
om te kijken welke activiteiten 
en evenementen er deze zomer 
gepland zijn. Ik hoop u daar te 
ontmoeten. 

Maak er een fi jne zomer van!

Brigitte De Decker
Voorzitter N-VA Grimbergen

Gemeenschapswachten 
werken mee aan een 
veilig Grimbergen
Recent wierf de gemeente een diensthoofd 
handhaving en twee gemeenschapswachten 
aan. “Samen met de politie zullen zij sterk 
inzetten op handhaving, om zo de leef-
baarheid van onze gemeente te verbeteren”, 
aldus eerste schepen Philip Roosen.

Buurtinformatienetwerken (BIN’s) uitgebreid
De twee bestaande BIN-gebieden, Abtsdal en Pierewacht, werden 
uitgebreid tot BIN Grimbergen-Centrum en BIN Strombeek-Bever. De 
uitgebreide BIN’s dekken nu 58 procent van het grondgebied in plaats 
van de vroegere 14 procent. Later zullen we nog twee bijkomende BIN’s 
oprichten: BIN Humbeek-Beigem en BIN Grimbergen-Borcht. Zo zal 
er overal in Grimbergen een BIN actief zijn.

In een BIN werken buurtbewoners en de politie samen aan een veiligere buurt. 

N-VA investeert in een sportieve gemeente
De gemeenteraad keurde een gloednieuw sportbeleidsplan goed voor de komende tien jaar. 
“Hiermee willen we niet alleen meer Grimbergenaren aan het sporten krijgen, we optimali-
seren ook onze sportinfrastructuur”, zegt fractievoorzitter Rudi Van Hove, die het plan mee 
vormgaf. “Concreet verbeteren we de bestaande infrastructuur én investeren we in nieuwe. 
We vertrekken daarbij van een efficiënt, veilig en duurzaam gebruik, met aandacht voor de 
responsabilisering van alle gebruikers. Bovendien zetten we maximaal in op het verwerven 
van extra fondsen en subsidies.” 

“We willen alle 
Grimbergenaren aan 
het bewegen krijgen”, 
zegt fractievoorzitter 
Rudi Van Hove.

Grimbergen
grimbergen@n-va.be N-VA Grimbergenwww.n-va.be/grimbergen
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Gemeente biedt verenigingen veilige buitenlocaties aan
Omdat buitenactiviteiten in deze fase 
van de pandemie erg gewild zijn, heeft 
de gemeente vier buitenlocaties voorzien 
voor verenigingen. Zo werd het Kerkplein 
in Grimbergen ingericht als een veilige 
buitenlocatie voor Grimbergse verenigin-
gen. Ook het buitenpodium aan het Cul-
tuurcentrum Strombeek (Koer 1853) kan 
door verenigingen gebruikt worden op 
momenten dat er geen voorstellingen zijn. 
Bijkomend kunnen verenigingen voor 

hun activiteiten ook gebruik maken van 
de parking aan het Parochiaal Centrum 
in Beigem en het POC in Humbeek. 

Het interessante (buiten)zomerprogramma 
van het Cultuurcentrum vindt u op 
www.ccstrombeek.be. 

Grimbergen neemt deel aan grootschalige corona-enquête
Grimbergen nam deel aan de ‘Corona Impact Monitor’, een grootschalige enquête in samenwerking met de UHasselt over 
de impact van de pandemie op onze inwoners en over hun wensen. Eerste schepen Philip Roosen vat enkele conclusies 
samen:

  De Grimbergse corona-initiatieven waren voldoende gekend en ongeveer de helft vindt dat de communicatie over de 
coronamaatregelen door Grimbergen correct, betrouwbaar en gemakkelijk terug te vinden was. 
  Meer dan de helft geeft een tevredenheidsscore van 7/10 of meer voor de manier waarop Grimbergen 
de pandemie heeft aangepakt.

  De Grimbergenaar scoort 7,3 op de geluksschaal, dat is beter dan het Vlaamse gemiddelde. 
  Meer dan negen op de tien Grimbergenaren willen zich laten vaccineren.

  Een op de vier inwoners neemt vaker de fi ets. Meer dan drie op de tien geven aan ook na de pandemie 
meer te blijven fietsen. 

  Benieuwd naar meer resultaten? Lees de volledige samenvatting op www.n-va.be/grimbergen.

Jean-Paul Windelen, schepen van Dierenwelzijn

Onder meer op het Kerkplein in Grimbergen 
kunnen onze verenigingen terecht.

Philip Roosen, 
eerste schepen

Avontuurlijke hondenlosloopweide 
op de Verbrande Brug
Hondeneigenaars gaan steeds vaker naar hondenweides waar honden vrij 
kunnen loslopen en ravotten onder toezicht van hun baasje. Ze zien dat hun 
viervoeter daar gelukkig van wordt. Om de hondenweide op de Verbrande Brug 
nog interessanter te maken voor de viervoeters, plaatste de gemeente er zes 
speeltoestellen. Laat uw huisdier de wip, tunnel, hordes, brug, trap en paaltjes 
zeker ontdekken. Onze schrijnwerkers van de dienst Gebouwen vervaardig-
den de speeltoestellen en zorgden voor een knap staaltje vakmanschap.

Grimbergen denkt mee
De gemeente investeerde in het participatieplatform ‘Grimbergen denkt mee’. 
Hiermee kunnen we u nog beter informeren, maar het platform is in de eerste plaats 
bedoeld om nog meer naar u te luisteren. Elke Grimbergenaar kan er zijn mening 
delen over een specifieke vraag of probleemstelling. Zo maken we van onze gemeente 
een communicatieve organisatie die luistert naar wat er leeft bij haar inwoners en 
actief de participatie van de burgers stimuleert.

  Neem zeker een kijkje op Grimbergendenktmee.be.

grimbergen@n-va.be
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Laadpalen en deelauto’s
Grimbergen telt momenteel achttien publieke laadpalen die samen goed zijn voor dertig 
wagens. U vindt ze op www.chargemap.com. Dit aantal zal in de toekomst nog sterk moeten 
toenemen. Ondertussen duiken de eerste twee elektrische deelwagens op in het straatbeeld, 
aan het gemeentehuis in Grimbergen. Ook dat aantal willen we verder uitbreiden, zeker in 
Strombeek-Bever, maar hier wachten we nog op subsidiemogelijkheden. In het najaar orga-
niseren we alvast een informatiesessie over deelwagens. 

De gezondste wandeling
De fysieke en mentale gezondheid van al onze inwoners is 
voor ons belangrijk. Daar willen we via verschillende wegen 
op inzetten, onder meer met ‘De gezondste wandeling’, een 
interactieve wandeling met zeven haltes. 

Bij elke halte vindt u 
een QR-code met tips, 
informatie, geluids- of 
videofragmenten over 
een preventief gezond-
heidsthema. ‘De ge-
zondste wandeling’ is 
hiervoor ideaal. Naast 
al de voordelen van 
het wandelen, krijgt u 

eveneens op een ontspannen wijze informatie over verschillende 
gezondheidsthema’s. En we grijpen de gelegenheid aan om 
onze mooie Grimbergse wandelingen in de kijker te zetten. 

Wilt u er meer over weten? Kijk dan op 
www.grimbergen.be/de-gezondste-wandeling.

Gascentrale in Vilvoorde? 
Grimbergen geeft negatief advies
Electrabel NV wil in Vilvoorde een stoom- en gasturbine 
(STEG-centrale) bouwen. “Omdat deze centrale te dicht bij het 
natuurgebied Dorent-Nelebroek, bij het domein Ter Tommen 
en bij enkele woonwijken ligt, heeft de gemeente Grimbergen 
een negatief advies gegeven”, zegt schepen Jean-Paul Windelen. 
“Bovendien heeft een dergelijke centrale een enorme CO2-uit-
stoot, waarvan de afvang niet gegarandeerd kan worden. Een 
gascentrale heeft trouwens nog tal van andere nadelen, zoals 
veel stikstofuitstoot, extra geluid, veel waterverbruik en opslag 
van chemicaliën.”

Leuke zomeractiviteiten
De organisatie Opendoek heeft twee coronaproof activiteiten 
uitgewerkt voor gezinsbubbels. U kan eraan deelnemen op een 
vrij te kiezen moment tijdens de zomermaanden juli, augustus 
en september.

• Het Bankje: Via QR-codes op bankjes beluistert u een podcast. 
Tijdens een wandeling of fietstocht bent u zo getuige van een 
dialoog die zich misschien heeft afgespeeld op de plek waar u zit.

• Theaterzoekspel ‘Het genootschap van de vreemde vogels’: 
Een theatraal verhaal 
wordt uitgewerkt tot 
een locatie-gebaseerd 
smartphonespel. U wordt 
meegenomen op een zoek-
tocht via chatberichten, 
videoboodschappen en 
tekstfragmenten.

De Beiaardvrienden 
Grimbergen werkten 
bovendien met steun 
van de gemeente een muzikale wandeling uit via QR-codes op 
veertien zitbanken in en rond het centrum van Grimbergen. Als 
u zo’n QR-code scant, kan u een stukje van de geschiedenis van 
Grimbergen bekijken en beluisteren.

Wegenwerken
In 2021 starten nog de volgende 
werken op: Dr. Carlierstraat, 
Lakensestraat, Diegemput en 
Guldendal. Het betreft hier 
telkens nieuwe nutsleidingen, 
gescheiden riolering en een 
nieuwe bovenbouw. 

Schepen van Mobiliteit Philip Roosen wil het 
aantal laadpalen in onze gemeente nog uitbreiden. 

Denk mee na over het mobiliteitsplan
Vanaf september start een grootschalige oefening om het bestaande mobiliteitsplan te herzien. U krijgt daarbij als inwoner 
zeker voldoende kans om mee te denken. Hou dus de gemeentelijke informatiekanalen in de gaten. Ondertussen werken we 
aan een globale visie over de zones 30 en aan een duidelijke signalisatie van de schoolomgevingen.

www.n-va.be/grimbergen
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 68 
nieuwe bossen in
Vlaams-Brabant.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


