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Woordje van de 
voorzitter

Onze ledenwerving is net achter de 
rug. We zijn fier gedragen te wor-
den door een grote groep leden. 
Dit is immers cruciaal voor onze 
slagkracht, onze vinger aan de 
pols, ons draagvlak en onze eer-
ste ambassadeurs. Toch is CD&V 
Bierbeek ook een open partij die 
luistert naar nieuwe ideeën en verse 
energie graag verwelkomt.

In 2011 gaan we op zoek naar 
geëngageerde mannen en vrouwen. 
We verzamelen nieuwe voorstellen, 
klaren ze uit en komen zo langzaam 
maar zeker tot het schrijven van 
een nieuw verkiezingsprogramma 
voor 2012. 

Wij willen erg graag ons bestuur 
versterken. Ga met ons mee in 
dialoog over ons samenleven in 
Bierbeek. Debatteer mee rond con-
crete dossiers. Neem deel aan onze 
verschillende activiteiten. Bouw 
mee aan een sterk verkiezingspro-
gramma. Geniet van een gezellige 
babbel, een humoristisch debat, een 
frisse pint.

Is dit iets voor u? Laat het ons 
weten of  kom naar onze bestuurs-
vergadering. Deze vindt plaats elke 
derde donderdag van de maand in 
‘t Stichelke van Lovenjoel om 20 
uur. Welkom!

Denise Hendrickx
Voorzitster 

CD&V-Bierbeek

CD&V-Bierbeek, 
uw sterkhouder in de gemeente

Aanwezige mandatarissen op de viering

Schepen Johan Vanhulst 
overhandigt oorkonde 
aan Eugeen Winant

Door verschillende recente 
besluiten van de Vlaamse 
regering kon het gemeente-
bestuur een officiële eretitel 
verlenen aan gewezen sche-
penen en OCMW-voorzitters 
die hun mandaat gedurende 
minimum één legislatuur 
vervuld hebben. Als dank 
voor hun jarenlange inzet 
voor onze gemeente werden 
ze (samen met hun partners) 
op 26 november in de bloe-
metjes gezet. Ook de huidige 
en gewezen OCMW- en ge-
meenteraadsleden vierden 
mee.

In Bierbeek vervult CD&V dankzij de 
steun van al haar kiezers reeds decen-
nialang een prominente rol in het 
opnemen van allerlei mandaatfuncties. 
Er waren dus vele aanwezigen op de 

viering. Van harte proficiat en dank 
aan de ere-schepenen Armand Abts, 
Felix Geysens, Jos Janssens en Pierre 
Steeno en de ere-OCMW-voorzitters. 
Eugeen Winant, Jos Janssens, André 
Meulemans en Winant waren wegens 
ziekte verontschuldigd op de viering 
maar kreeg nadien een aandenken 
overhandigd.
De gevierde ere-mandatarissen hebben 
hun taak steeds met de nodige toewij-
ding en volharding uitgevoerd. Mede 
door de stevige fracties in de gemeen-
teraad en het OCMW en een intense 
bestuurswerking slaagt CD&V erin 
haar stempel op het beleid te druk-
ken waarbij het ploegspel primeert. 
Vele mandatarissen en bestuursleden, 
dikwijls actief  in het verenigingsleven, 
ondervinden wat er zoal leeft in het 
Bierbeeks gemeenschapsleven. Dat 
zijn de beste voelsprieten om allerlei 
problemen te detecteren.
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Nieuw gemeentehuis: 
een degelijk planningsproces

De ingesteldheid en bereidheid van 
de ontwerper om steeds verder te 
streven naar een nog beter ontwerp, 
bewijst dat we een goede architect 
kozen. Het is immers belangrijk 
dat we in deze fase de nodige tijd 
uittrekken om een goede basis te 
leggen, we bouwen immers niet elke 
10 jaar een nieuw gemeentehuis!
In het programma van eisen werden 
ambitieuze doelstellingen vooropge-
steld inzake het duurzaamheids- 
aspect. Momenteel wordt onder-
zocht of  het nieuwe gemeentehuis 
kan verwarmd worden met ‘biomas-
sa’, dit via een houtverbrandings-

installatie (gekend van de toepas-
singen met pellets) op basis van 
gedroogd hakselhout. Het ingeza-
melde snoeihout op het container-
park zou hiervoor kunnen gebruikt 
worden nadat het op de juiste fractie 
gehakseld en vakkundig gedroogd 
wordt. Naast een milieubewuste 
verwarming kunnen we hiermee 
ook het overaanbod snoeihout op 
het containerpark oplossen, m.a.w. 
we vangen twee vliegen in één klap! 
Verder onderzoek zal uitwijzen op 
welke manier dit alles kan gereali-
seerd worden. We houden u op de 
hoogte...

De boerenmarkten die in 2010 
voor het eerst plaatsvonden in 
Bierbeek, trokken veel volk van 
binnen en buiten onze gemeente. 
Een werkgroep met o.m. enkele 
land- en tuinbouwers en personeel 
van de gemeente trof  begin 2010 
de nodige voorbereidingen voor 
de organisatie van de boerenmarkt. 
De formule om producten van 
eigen bodem en fairtradeproducten 
dichter bij onze inwoners te 

brengen, slaat duidelijk aan. 
CD&V-schepen Magda Wits, 
bevoegd voor land- en tuinbouw, 
is heel blij met het succes. 
Proficiat en dank aan iedereen 
die tot het welslagen zijn of  haar 
steentje heeft bijgedragen.

Prik alvast de komende edities van 
de boerenmarkt vast op uw kalen-
der: 21 mei en 8 oktober 2011 op de 
benedenparking van De Borre. 

In mei 2010 werd na een 
architectuurwedstrijd ont-
werpbureau ‘360 Architec-
ten’ uit Gent aangeduid om 
een nieuw gemeentehuis te 
ontwerpen naast De Borre.
Het gekozen ontwerp was 
nog voor verbetering vat-
baar, en zo werd de voor-
bije maanden heel wat 
gesleuteld aan het concept. 
Vooral het aspect duur-
zaamheid werd nauwlet-
tend opgevolgd. 

Boerenmarkt 
slaat aan in Bierbeek
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Sinds 2009 is OCMW  
Bierbeek deelgenoot van 
SOCiAL, de vereniging van 
12 OCMW’s uit Vlaams- 
Brabant. Met deze vereni-
ging bouwen we gemeen-
schappelijke initiatieven 
uit, waarvoor we als afzon-
derlijk OCMW niet de nodi-
ge middelen of mankracht 
hebben. 

De deelnemende OCMW’s vin-
den er partners en een forum om 
initiatieven op vlak van hulp- en 
dienstverlening vorm te geven en 
om actuele problemen i.v.m. welzijn 
te bespreken.

Het aantal inwoners van Bierbeek 
waarbij schuldhulpverlening no-
dig is, stijgt gestaag. Om aan deze 
toegenomen vraag het hoofd te 

kunnen bieden, wil het OCMW zijn 
dienstverlening versterken. Door 
toe te treden tot SOCiAL kan het 
OCMW beroep doen op gespeciali-
seerde juristen die de vereniging in 
dienst heeft. Samen met de sociale 
assistenten van de dienst schuld-
bemiddeling kunnen ze op meer 
vragen een antwoord geven en staan 
ze sterker in onderhandelingen met 
schuldeisers.

De dienst gezins- en bejaarden-
zorg en aanvullende thuishulp van 
OCMW Bierbeek sluit ook aan bij 
de regionale dienst voor gezinszorg 
van SOCiAL en behoudt daardoor 
zijn erkenning en subsidies. Dit jaar 
start het OCMW van Bierbeek ook 
met ondersteuning van een coördi-
nator van SOCiAL met groepswer-
king voor cliënten die beroep doen 
op de schuldhulpverlening.

SOCiAL, samenwerkingsverband van OCMW’s 

In de OCMW-vereniging SOCiAL 
zetelt één raadslid (meestal de 
voorzitter) van elk aangesloten 
OCMW in de raad van bestuur en 
in de algemene vergadering. Het 
voorzitterschap van de vereniging 
wordt momenteel waargenomen 
door de OCMW-voorzitster van 
Bierbeek Monda Wuytack. De 
mandaten in de vereniging zijn 
onbezoldigd. Monda Wuytack is 
ervan overtuigd dat samenwerking 
resulteert in nog betere dienstverle-
ning ten goede van de inwoners.

Monda Wuytack
OCMW-voorzitster 

Geslaagde 
Nieuwjaars- 
receptie en  

gespreksavond 
met Rik Torfs 

Vele aanwezigen op onze nieuw-
jaarsreceptie in januari en onze 
gespreksavond met Rik Torfs in 
februari. 
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Al jaren volgen de studies 
rond de heraanleg van de 
Tiensesteenweg elkaar op. 
Van de ene streefbeeldstu-
die naar de andere. Zonder 
enig concreet engagement. 
CD&V Bierbeek werd dit 
langzaam maar zeker beu. 
Daarom hebben we zelf het 
initiatief genomen om het 
dossier van de Tiensesteen-
weg te deblokkeren.

 Na uitstekend voorbereidend werk 
van Vlaams Volksvertegenwoordi-
ger Karin Brouwers is burgemeester 
Mark Cardoen naar Vlaams minister 
van Openbare Werken Hilde Crevits 
getrokken. Hij kwam terug met een 
positief  resultaat, concrete afspra-
ken en duidelijke verbintenissen. De 
planning, waarvoor reeds de finan-
ciële middelen werden vrijgemaakt, 
voorziet in een volledige aanpak 
in fasen over de hele lengte van de 
Tiensesteenweg op ons grondge-
bied. Onze prognose is dat tegen 
2015 de volledige Tiensesteenweg in 
Bierbeek is heraangelegd.

Eerste fase: verkeersveilig-
heidswerken omgeving Sint-
Pietersschool 
Dit dossier werd reeds in 2003-2004 
voorbereid en krijgt nu eindelijk 
uitvoering. De Tiensesteenweg 
krijgt tussen de kruispunten Koning 
Albertlaan-Bierbeekstraat en Kas-
teelstraat-Pastoriestraat een volledig 
nieuw profiel met voet- en fietspa-
den, reglementaire parkeerplaatsen, 
een vrije busbaan en verkeerslichten 
ter hoogte van de Pastoriestraat.

Tweede fase: vrijliggende 
fietspaden Vonnebroekstraat 
tot grens Boutersem
Minister Crevits heeft voor deze 
werken middelen vrijgemaakt op 
haar budget 2011. Uitvoering is 
voorzien voor 2011-2012. Het dos-

sier is in volle voorbereiding.

Derde fase: volledige heraan-
leg van Vlinderlaan-Uitbrei-
dingslaan tot Koning Albert-
laan en van Kasteelstraat 
tot Vonnebroekstraat
Tussen minister Crevits, de Vlaamse 
administratie Wegen en Verkeer en 
de gemeente werden overeenkom-
sten afgesloten om nog dit jaar een 
studieopdracht te gunnen over de 
grondige heraanleg van de reste-
rende stukken. Vooral het gedeelte 
tussen de Vlinderlaan en de Koning 
Albertlaan is voor CD&V Bierbeek 
hoogdringend. Er moet een oplos-
sing gevonden worden voor het ver-
keersveiliger maken van het lokaal 
commercieel hart in Korbeek-Lo en 
meteen ook voldoende parkeergele-
genheden gecreëerd worden voor de 
plaatselijke handelaars. 

Eerste fase werken Tiensesteenweg
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Restaurant
dag

Zondag 3 april 2011 
van 11.30 tot 19 uur
‘t stichelke, keizerstraat, 
3360 Lovenjoel

Wij nodigen u, uw familie en uw 
vrienden van harte uit op onze 
jaarlijkse restaurantdag. Een gezellig 
etentje uit voor de hele familie.

Volledige heraanleg in meerdere fasen 

Werken Tiensesteenweg gestart
 


