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N-VA is de enige oplossing voor Grimbergen
Na alweer een bestuursperiode van visieloos beleid is het in Grimbergen meer dan ooit tijd voor verandering. Sinds de N-VA in 2013, 
als aparte fractie, haar intrede deed in de gemeenteraad, werd nog duidelijker wat voor een puinhoop het gemeentebestuur er de 
voorbije decennia van gemaakt heeft. En de interne afrekeningen binnen de huidige meerderheid zorgen voor een pijnlijke kille sfeer. 
Alle leden van de huidige meerderheid hebben hier schuld aan. Niemand heeft de juiste leiderschapsstijl kunnen aanwenden om 
gemeentelijke belangen boven politieke belangen te stellen. U bent daar, als Grimbergenaar, het slachtoffer van.

Constructieve oppositie
We hebben de afgelopen legislatuur harde, maar tegelijkertijd constructieve oppositie gevoerd. Denk maar aan  
het dossier van Parking C waar de N-VA een sterke invloed heeft uitgeoefend op de uiteindelijke beslissing. 
Maar ook in het dossier van de asfaltcentrale, het masterplan van Strombeek-Bever, de mobiliteitsproblematiek 
in Grimbergen, de inschrijvingen in de scholen enzovoort is de N-VA de trigger geweest om verandering te 
creëren. Ook in de verkaveling Beigemveld en in de omzetting van de woonuitbreidingsgebieden naar open 
ruimte was N-VA Grimbergen een voorbeeld van behoorlijk bestuur.

Hechte ploeg
Daarom is het hoog tijd voor échte Verandering. Als lijsttrekker neem ik graag die handschoen op. 
Ik weet dat ik gesteund word door een hechte ploeg van kandidaten, bestuursleden, leden en  
sympathisanten. Zij zetten zich in voor dat ene doel: Grimbergen moet veranderen. 

Veilig thuis in een welvarend Grimbergen. Daarmee komen we naar u toe. Daarvoor  
trek ik samen met onze sterke Grimbergse ploeg naar de verkiezingen. Als kandidaat- 
burgemeester hoop ik daarbij op uw steun.

N-VA-quiz
Onze lokale afdeling organiseert op 21 september voor de 
zesde keer de Grimquiz in het Fenikshof. Alle info vindt u op 
onze website www.n-va.be/grimbergen. Inschrijven kan nu al 
via grimquiz@telenet.be

  Philip Roosen, kandidaat-burgemeester

Aperitiefgesprek  
met Jan Jambon
17 juni, 11 uur

Gemeentelijke basisschool ‘De Mozaïek’
Nachtegaallaan 5
Humbeek

Nieuwe 

datum!

Geef mee vorm aan een beter Grimbergen
Wilt u meewerken aan ons politiek project voor Grimbergen? Hebt u plaats 
voor een campagnebord? Contacteer ons via grimbergen@n-va.be
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Mobiliteits- en parkeerproblemen in Strombeek-Bever aanpakken
Na het voltooien van de wegenwerken in de Meisestraat in Strombeek-Bever liet de verkeerssignalisatie op zich wachten.  
Aan één kant van deze mooi opgewaardeerde straat zijn parkeerstroken voorzien. De rest van de rijbaan is volledig voorzien 
voor het doorgaand verkeer. Maar omdat de signalisatie ontbreekt, wordt nu ook aan de overkant geparkeerd.

De politie kan hiertegen niet optreden, aangezien men geen inbreuk tegen de  
verkeersregeling maakt. Een gevolg is wel dat het doorgaand verkeer amper of niet 
kan kruisen. Bovendien is er geen fietspad noch fietsstrook voorzien. 

Ook in tal van andere straten is de verkeerssituatie in Stombeek-Bever erg moeilijk 
door een gebrek aan parkeerplaatsen. Vooral ten gevolge van de werken in  
Strombeek-Bever is er nu een bijkomend tekort, waardoor wildparkeren en verkeerd 
parkeren schering en inslag zijn. 

Helaas lost de huidige meerderheid deze problemen niet op. 
“Een goed gemeentebestuur moet hier meteen ingrijpen”, aldus 
Rudi Van Hove, ondervoorzitter N-VA Grimbergen.

Lokale handel moet weer een feest worden
Als zelfstandig uitbater van Brasserie ’s Gravenmolen heeft bestuurslid Bruno Spaens oog voor handel, 
het verenigingsleven, toerisme en feesten. Hij heeft een duidelijke visie op horeca en lokaal ondernemer- 
schap. “We hebben nood aan een lokale handelsnota waarin staat op welke locatie welk soort handel 
kan worden uitgeoefend”, zegt Bruno.

“Hyper- en andere markten, winkelketens en grote toonzalen moeten hun plaats vinden op  
de grote verbindingsassen en lokale handel hoort thuis in de dorpskernen”, vindt Bruno.  
“Een toeristische trekpleister als Grimbergen heeft tevens nood aan een horecaplan voor een 
eerlijke horeca. Om dit alles te realiseren zijn stedenbouwkundige aanpassingen nodig, net als 
een vlotte mobiliteit.” 

Centrummanager
Een autonoom ‘centrummanagement Grimbergen’ is hiervoor de oplossing, beheerd door vertegenwoordigers 
uit diverse sectoren en dagelijks aangestuurd door een professionele centrummanager. Want een slimme  
gemeente shopt lokaal, een slimme handel speelt daarop in. En een goed gemeentebestuur creëert een  
kader om die handel te stimuleren. “Samen met de N-VA-ploeg wil ik onze handelaars helpen om de klant  
te verrassen met kwaliteit, zorg en specialiteiten van bij ons”, besluit Bruno.

Leuven Vlaams: de wortels van de Vlaamse identiteit van Grimbergen
Bestuurslid Emiel Haverhals liep als jonge puber school in het college in Vilvoorde toen in Leuven de studentenopstand los-
barstte. “Die sloeg vrij snel over naar de overige universiteiten en naar het middelbaar onderwijs”, vertelt Emiel. “Deze periode 
heeft een sterke indruk op mij gemaakt en heeft mij tot op de dag van vandaag sterk geïnspireerd. Leuven Vlaams maakte 
namelijk een einde aan de Vlaamse immobiliteit en was voor mij zonder twijfel een scharniermoment in onze geschiedenis.” 

“Het zijn tevens de wortels van het succes dat wij momenteel met de N-VA boeken”, gaat Emiel verder. “Integratie 
blijft een van de grootste uitdagingen waarvoor wij komen te staan, ook in Grimbergen. Daarom heb ik mij dan 
ook geëngageerd om dit gedachtengoed te bewaken in onze gemeente. Wij stellen als Grimbergse N-VA  
de Vlaamse identiteit voorop. We moeten trots zijn op Vlaanderen en iedereen die tot onze gemeenschap wil 
behoren, alle kansen geven tot ontplooiing als mens en als burger.”

De N-VA wil een gemeentebestuur dat 
handel stimuleert.

Bruno Spaens, bestuurslid

Emiel Haverhals, bestuurslid

Rudi Van Hove, ondervoorzitter
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Grimbergen heeft nood aan plan voor zwerfkatten
De Vlaamse Regering werkte een nieuwe regelgeving voor verplichte sterilisatie van katten uit. Die trad op 1 april in werking. 
Concreet betekent dit dat alle katten, geboren na september 2014, verplicht gesteriliseerd moeten worden. Wie zich niet aan de 
nieuwe regels houdt, riskeert een boete. De controle gebeurt via een kattendatabank, waarin de dierenarts de dieren registreert. 

“Katten uit het asiel zullen enkel geadopteerd kunnen worden als ze gesteriliseerd of gecastreerd zijn”, legt bestuurslid Monique 
Moyson uit. “Alle Vlaamse steden en gemeenten moeten dus lokaal een degelijk en diervriendelijk kattenplan opstellen. 

Hoe langer gewacht wordt om het zwerfkattenprobleem op  
een efficiënte manier aan te pakken, hoe meer het de gemeente 
Grimbergen zal kosten.” N-VA Grimbergen zal de bevoegde 
schepen vragen om snel een kattenplan op te stellen en de nodige 
begrotingsaanpassingen te doen.

Omzetting woonuitbreidingsgebieden

Meerderheid zadelt Grimbergen op met financiële kater
Moedige beslissing
Het lijkt een rare beslissing, maar op de gemeenteraad van 
april stemde de N-VA tegen de omzetting van de woon- 
uitbreidingsgebieden in Beigem en Humbeek naar open 
ruimte. De N-VA is wel degelijk voor een groen en landelijk 
karakter, maar de manier en snelheid waarop CD&V, Groen 
en sp.a deze omzetting hebben goedgekeurd, stoot ons zwaar 
tegen de borst. Bovendien zijn de gronden per definitie 
bestemd om eventueel pas op zeer lange termijn aangesneden 
te worden en had men ze, volgens ons, gewoon moeten laten 
liggen zonder omzetting naar open ruimte.

Slechts tien procent van de eigenaars vergoed
Door de omzetting nu snel door te voeren voor de nieuwe regel-
geving zal slechts tien procent van de eigenaars worden vergoed. 
Voor Groen primeert de open ruimte dogmatisch, zelfs ten koste 
van de Grimbergse belastingbetaler en met een verlies aan 
waarde van de gronden van de individuele eigenaars. Schepen 
Boelens (Groen) kon, samen met de andere voorstanders, geen 
antwoord formuleren op de vraag wat deze omzetting aan de 
Grimbergse burger uiteindelijk zal kosten. Men heeft dus een 
blanco cheque getekend. Volgens de N-VA gaat het minstens 
over 3 miljoen euro en dit kan nog sterk oplopen.

Opportunistisch gedrag van Vernieuwing
Het gedrag van de partij Vernieuwing van Bart Laeremans is 
opvallend en niet in het minst opportunistisch te noemen in 
dit dossier. Deze partij is steeds voor de omzetting geweest, 
omdat dit voor hen een essentieel programmapunt is. Op 
de gemeenteraad van 26 april diende de partij een motie in, 
die exact hetzelfde zegt als de herhaalde vraag tot uitstel van 
de N-VA. Maar als het erop aan kwam, heeft de partij zich 
onthouden waardoor ze indirect steun verleenden aan CD&V, 
Groen en sp.a om de omzetting goed te keuren.

Wel een sociale verkaveling
En om het nog minder begrijpbaar te maken: de huidige 
meerderheid zal in twee van de vier omgezette open ruimtes 
wel een inplanting van grote bouwinfrastructuurwerken 
voorzien, waaronder een grote sociale verkaveling. Dat zal de 
lintbebouwing tussen Beigem en Humbeek doen toenemen. 
Dit staat haaks op de aanbevelingen van de Vlaamse bouw-
meester en van de betonstop 2040.

Recht op planschadevergoeding
Wij zullen dit dossier van zeer dichtbij opvolgen en blijven 
vechten voor alle inwoners die schade ondervinden. We 
roepen dan ook alle eigenaars op om gebruik te maken van 
hun recht op planschadevergoeding. Neem contact op met de 
dienst stedenbouw van de gemeente aan het loket ‘planschade’ 
of met N-VA Grimbergen (grimbergen@n-va.be) om u verder 
te helpen.

Monique Moyson, bestuurslid

Gemeenteraadslid Philip Roosen: “Door de omzetting van 
de woonuitbreidingsgebieden nu snel door te voeren, zal 
slechts tien procent van de eigenaars worden vergoed.”



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Van de wijnranken in het Hageland tot het witloof en 
de trekpaarden in de groene Rand. Van de feestelijke weide van Werchter tot de bruisende 
studentenkoten in de vindingrijke Dijlestad. Vlaams-Brabant is levenslust geworteld in traditie. 
Met de N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


