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Lang geleden had de gemeente Bierbeek een droom om voor 
haar zwaar zorgbehoevende ouderen een woonzorgcentrum 
te bouwen. Nu is het zover. Begin september opende d’ Eycken 
Brug in Korbeek-Lo en namen de eerste bewoners hun intrek. 

Lees verder op pagina 4.

Bierbeeks woonzorgcentrum: 
een mooi verhaal

Ondervoorzitter vzw d’Eycken Brug 
Herman Boogaerts en  
OCMW-voorzitter Monda Wuytack
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Onze politici toen waren voldoende 
realistisch: de bouw en exploitatie van 
een residentie voor bejaarden is niet 
voor groentjes. De nodige gesprekken 
mondden uiteindelijk uit in een samen-
werkingsverband tussen gemeente/
OCMW Bierbeek en de groep Zwart-
zusters van Halle.
Deze groep exploiteerde toen samen 4 
woonzorgcentra. Ons geloof  in elkaar, 
hun kennis van zaken en de OCMW-
grond aan de Bergenlaan-Tiensesteen-
weg in Korbeek-Lo maakten de droom 
tot een uitvoerbaar project.
Veel jaren en 120 werfvergaderingen 
verder mogen we trots zijn op de ver-

wezenlijking van d’ Eycken Brug. De 
afwerking is bezig, de eerste bewoners 
hebben op 3 september hun intrek ge-
nomen! Een professionele ploeg (waar-
onder een tiental Bierbeekse inwoners) 
staat klaar om in d’ Eycken Brug aan de 
inwoners de nodige zorg en een warme 
thuis te bieden. De officiële opening is 
voorzien in de lente van 2014.
Een welgemeende dank aan allen die 
het project van bij het begin steunden 
en geloofden in de goede zaak en de 
goede afloop. Een welgemeende dank 
aan allen die zich in de toekomst verder 
bekommeren en mee werken aan dit 
mooie Bierbeekse verhaal…

Nieuwe voorzitter
Begin 2013 werd Veerle Scheire verkozen als nieuwe voorzitter van de Bierbeekse CD&V-afdeling. 

Veerle volgt hiermee na 12 jaar Denise Hendrickx op.

“Denise heeft de partij op een voortreffelijke manier geleid. Het is een hele eer om haar werk verder 
te mogen zetten.” Veerle woont in Korbeek-Lo, is gehuwd en heeft 2 dochters. Ze werkt in Brus-
sel op de dienst communicatie en beweging van het nationaal secretariaat van CD&V. Heeft u een 
vraag voor CD&V-Bierbeek of  wil u ook graag actief  worden binnen onze partij, neem dan zeker 
contact met ons op. 

Veerle Scheire - Voorzitter CD&V Bierbeek - vscheire@cdenv.be
http://bierbeek.cdenv.be

Inwoners Bierbeek 
buurten graag
Een straat- of buurtfeest hou-
den is een heel geliefde zomer-
activiteit in Bierbeek! Sommi-
gen hebben de smaak al lang 
te pakken, anderen starten en 
vragen hun subsidie aan bij de 
gemeente.

CD&V juicht dit enorm toe. Waar men-
sen elkaar ontmoeten en leren kennen 
wordt het aangenamer om te leven. Het 
is thuiskomen in je eigen straat.
De creativiteit die de organisatoren uit 
hun mouw toveren is fantastisch. En 
ook voor de kinderen wordt gezorgd 
met spelletjes, springkastelen, clowns, 
stoepkrijt, ponyrijden…
Uiteraard wordt er ook voldoende 
gezorgd voor de inwendige mens met 
lekker eten en frisse dranken. Weer of  
geen weer, er wordt soms doorgefeest 
tot in de late uurtjes.
Is er nog geen feest in jouw straat of  
buurt? Spreek dan enkele buren aan en 
vier volgend jaar samen ook zo’n gezel-
lig feest in jouw straat. 

Eerste bewoners in d’ Eycken Brug
Lang geleden had de gemeente Bierbeek een droom om voor 
haar zwaar zorgbehoevende ouderen een woonzorgcentrum te 
bouwen. De kans deed zich voor toen UZ Leuven de bouwplan-
nen voor een rusthuis op de site Salve Mater liet varen. UZ Leuven 
wilde zich verder profileren als ziekenhuis en liet de zorg voor 
bejaarden over aan het OCMW.

OCMW-raadsleden Micheline Lefevre en Ludo Aerts, ondervoorzitter vzw 
d’Eycken Brug Herman Boogaerts, gedelegeerd bestuurder d’Eycken Brug 

Martine Engelen en OCMW-voorzitter Monda Wuytack
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Subsidies voor Scouts 
De Toekan
Scoutsvereniging De Toekan uit 
Lovenjoel heeft in ruim 10 jaar tijd een 
bloeiende werking uitgebouwd. Op 
hun huidige locatie zijn er geen uitbrei-
dingsmogelijkheden. Daarom ging de 
gemeente op zoek naar een nieuwe lo-
catie. Deze werd gevonden in het Klein 
Park (Ave Regina). Een oud schoolge-
bouw (De Villa) werd in erfpacht geno-
men. De scouts zullen deze gebouwen 
grondig renoveren. Via het Europees 
Fonds voor Plattelandsontwikkeling 
konden zij €128.839,98 aan subsidies 
binnen halen. De gemeenteraad van 27 
juni kende op zijn beurt een investe-
ringssubsidie van €200.000 toe aan De 
Toekan. Een duidelijk signaal dat we 
geloven in de kracht van de Bierbeekse 
jeugdverenigingen! 

Speelplein, sportweken en 
jeugdkampen succesvol
De gemeentelijke speelpleinwerking ‘t 
Speelkasteel en de gemeentelijke sport-
weken waren opnieuw een schot in de 
roos. Door het overrompelende succes 
bleek een inschrijvingsstop noodzake-
lijk. De kinderen hebben zich fantas-
tisch geamuseerd. CD&V dankt alle 
monitoren en de jeugd- en sportdienst 
voor hun enthousiaste inzet tijdens 

de voorbije vakantie! Evenals de vele 
leiders en leidsters van de Bierbeekse 
jeugdbewegingen die voor hun leden 
een schitterend kamp organiseerden in 
Opglabbeek (Chiro Hiperlie), Blandain 
(Chiro Karoo) en Stavelot (Scouts De 
Toekan). Schepen van Jeugd en Sport 
Stefaan Van Haegenborgh mag fier zijn 
op onze jeugd!

Investeren in jeugdwerking

Op het symposium ‘Gezonde Gemeente’ in het 
Lamot Center in Mechelen ondertekende sche-
pen voor Welzijn Monda Wuytack, samen met Jo 
Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezond-
heid, het gezondheidscharter. 

Met dit charter engageren het OCMW en de gemeente Bier-
beek zich, in samenwerking met het Lokaal Gezondheids-
overleg (LOGO), gezondheidspromotie en ziektepreventie 
verder op te nemen in hun beleid.
‘Uw gezondheid deels in eigen handen.’ Via sensibiliserende 
acties trekken we jullie aandacht. Via verschillende acties 
nodigen we jullie uit om mee te doen.

De doe-acties zoals de bewegingsschool, de gezondheids-
wandelingen, de loopomloop, de Finse piste, fruit op school 
en drink slim zijn ondertussen pareltjes in de gezondheids-
ketting geworden. De sensibiliserende acties zoals valpreven-
tie, borstkankerscreening, geestelijke gezondheid, gezonde 
slaap, stress onder controle, je zenuwen de baas, gezonde 
voeding, gezond bewegen worden regelmatig op het pro-
gramma gezet.
Lees de acties maandelijks in Info-Bierbeek en UIT in Bier-
beek.

Charter gezonde gemeente

Gezondheidswandeling in Bierbeek



CD&V Bierbeek betreurt evenwel de 
plotse wijziging in het standpunt van 
oppositiepartijen Open Vld en N-VA, 
die de voorbije jaren alle voorgaande 
beslissingen mee hebben goedgekeurd. 

Wist je immers dat…
… alle Bierbeekse partijen het eens 
waren en zijn dat het huidige gemeente-
huis te klein is en niet meer voldoet aan 
de hedendaagse normen voor een cor-
recte dienstverlening en een fatsoenlijke 
huisvesting van ons personeel?
… de bouw van een nieuw gemeen-
tehuis niet in vraag werd gesteld in 
de verkiezingsprogramma’s van alle 
partijen in oktober 2012?
… N-VA Bierbeek, sinds januari in 
de oppositie, het project plots te duur 
vindt, terwijl ze (met een schepen in 
het gemeentebestuur) het voorontwerp 
en bijhorende ramingen telkens mee 
goedkeurden?
… ook Open Vld nu van koers wijzigt 
en blindelings N-VA volgt, terwijl 3 van 
de 4 huidige gemeenteraadsleden alle 

voorgaande beslissingen mee goedkeur-
den?

Bij het planningsproces werd sinds 
2009 de oppositie mee betrokken 
bij alle strategische beslissingen. Dit 
project heeft mee vorm gekregen dank 
zij de input van alle partijen. Als de op-
positie vraagt om betrokken te worden 
bij het beleid, dan is dat in dit dossier 
wel zeer degelijk gebeurd. Net daarom 
is het nu zo jammer dat dit gedragen 
project plots wordt afgeschoten. Dit 
getuigt niet van ernstig bestuur, maar 
lijkt meer op goedkope oppositievoe-
ring en profileringsdrang.

Een weloverwogen keuze
Als meerderheid beseffen wij wel dege-
lijk de financiële impact van dit project. 
Net daarom werd in het verleden al een 
investeringsfonds aangelegd, worden 
BTW-voordelen uitgespeeld via het 
Autonoom Gemeentebedrijf  en zal 
de gemeente het huidige gemeente-
huis verkopen. Het politiekantoor zal 

worden verhuurd aan de politiezone 
zodat deze kosten gespreid worden. 
Op energiekosten zal worden bespaard 
door de keuze voor een biomassaketel 
en doorgedreven isolatie. 

Bovendien biedt de integratie van dit 
project met de borre een duidelijke 
meerwaarde voor het vrijetijdscentrum, 
bijvoorbeeld door gemeenschappelijk 
gebruik van vergaderlokalen en per-
soneelsrefter en een efficiëntere inzet 
van personeel. De keuze voor deze 
locatie is tot stand gekomen in een 
brede consensus met alle betrokken 
actoren, met o.a. als voordelen dat de 
grond reeds eigendom van de gemeente 
is, het gemeenschappelijk gebruik van 
de bestaande parking van de borre en 
de goede ontsluiting met het openbaar 
vervoer vanuit alle deelgemeenten. 
Deze nieuwbouw wordt een sober ge-
bouw dat voldoet aan alle voorwaarden 
om op een correcte en efficiënte wijze 
de dienstverlening aan onze inwoners 
te verzorgen.

Als oppositie waarschuwen voor de 
financiële gevolgen is op zich be-
grijpbaar. Van een gemeentebestuur 
wordt echter verwacht dat er bestuurd 
wordt, en dat wil deze meerderheid van 
CD&V, SP.a en Groen dan ook doen!
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Nieuw gemeentehuis 
en politiekantoor aan de borre
Beslissing van vorige legislatuur wordt uitgevoerd

Bij de aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis en politiekan-
toor in september 2012 bleek dat de ontvangen offertes ongeveer 
20% boven de raming lagen. De gemeenteraad besliste eind 2012 
een onderhandelingsprocedure op te starten om de prijs omlaag 
te krijgen. Uiteindelijk leverde dit samen met een beperkte bijstu-
ring van het project een besparing op van ruim €700.000, waar-
door het project nu kan toegewezen worden aan de goedkoopste 
offerte (€5.137.044 incl BTW), en dat is goed nieuws!

Nieuwe klaslokalen 
gemeenteschool in gebruik
Door het sterk toegenomen leerlingenaantal de voorbije jaren besliste de gemeen-
te vier nieuwe klaslokalen te bouwen in de centrale school op de Bremt. Via een 
publiek-private samenwerking hoefden we niet te wachten op subsidies om te star-
ten met de werken. De vier nieuwe klaslokalen werden op 2 september in gebruik 
genomen, net op tijd voor het nieuwe schooljaar. Opdracht geslaagd!


