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Meerjarenplanning 
financieel in  
evenwicht.

Gemeente- 
belastingen  
blijven laag!
Lees het hier, 
op pagina 4!

Meest tevreden 
over onze  
burgemeester!

In de enquête van Het 
Nieuwsblad scoort burge-
meester Johan Vanhulst met 7,05/10 het best van 
alle 33 geëvalueerde burgemeesters. Een mooie 
opsteker na één jaar hard werken. Een duidelijke vi-
sie, enthousiast, respectvol naar anderen én steeds 
zoekend naar samenwerking kenmerken onze bur-
gervader. Zijn geheim? “Gewoon zijn wie je bent. 
Positief naar het leven kijken en je inzetten voor de 
anderen, samen met anderen. Voor iedereen goed 
doen kan niet, maar je mag daar natuurlijk wel naar 
streven.”  
Proficiat, Johan!

Binnenkort:
Maandag 24 maart 2014 om 20u
‘Vraag het aan Koen Geens’, 
dialoogavond met de minister van 
Financiën in ’t Stichelke Lovenjoel

Wil je een vraag stellen aan  
minister Geens? Dat kan! 

Stuur je  
vraag vóór  
1 maart naar  
info@bierbeek.
cdenv.be. 

HOEVEEL PUNTEN OP 
10 GEEFT U AAN HET 

HUIDIGE BESTUUR VAN 
BIERBEEK?

#goedgezind

Deze vraag werd door de krant Het Nieuwsblad eind 2013 
gesteld aan een representatief aantal Bierbeekse inwo-
ners. De resultaten van deze en heel wat andere vragen 
kon u inmiddels lezen in de krant en op de site. Bierbeek 
haalt met een score van 6,95 op 10 bijna “onderschei-

ding”. In de lijst van de 33 bevraagde gemeenten in regio 
Oost-Brabant, prijkt het gemeentebestuur van Bierbeek op 

de eerste plaats. En die appreciatie doet deugd! Als grootste 
Bierbeekse partij is CD&V-Bierbeek dan ook terecht fier op haar 

mandatarissen in gemeente-, OCMW-raad en schepencollege. CD&V 
hoopt dan ook dat we op deze weg kunnen verder gaan, samen met 

onze coalitiepartners, ten dienste van onze inwoners. En dat met het volle besef dat er nog heel wat werk 
op de plank ligt en dat er voldoende uitdagingen overblijven de volgende jaren. 
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Meerjarenplanning financieel in evenwicht

Gemeentebelastingen blijven laag!
Ondanks de ambitieuze doelstellingen en een indrukwekkend 
investeringsprogramma zal Bierbeek een financieel evenwicht 
kunnen behouden tegen eind 2019. De belangrijkste twee belas-
tingen (aanvullende personenbelasting en onroerende voorhef-
fing) blijven ongewijzigd op 7 % en 1 100 opcentiemen, de op één 
na laagste tarieven in onze streek! 

Tevens blijft Bierbeek duidelijk onder 
het Vlaams gemiddelde van 7,21 % 
aanvullende personenbelasting en 1356 
opcentiemen onroerende voorheffing 
(cijfers 2013), een expliciete doelstelling 
uit het beleidsprogramma 2013-2018. 
De totale fiscale druk van Bierbeek te-
genover alle gemeenten van het Vlaams 
gewest bedraagt slechts 84 % !

Dankzij de beperking van een aantal 
uitgaven en een optimalisatie van enkele 
andere inkomsten wordt financiële 

ruimte gecreëerd om de volgende jaren 
extra te investeren in onze gemeente. 
Bierbeek legt een budget in evenwicht 
voor conform de nieuwe regels van de 
beleids- en beheerscyclus. Een ambiti-
eus maar realistisch doelstellingenkader 
geeft de richting aan die Bierbeek de 
volgende jaren zal volgen. 

Kortom: Bierbeek is klaar voor de 
toekomst! En daar is CD&V- Bierbeek 
fier op.

Aanvullende personenbelasting

Oud-Heverlee 6,5

Bierbeek 7
Holsbeek 7

Lubbeek 7,5

Hoegaarden 7,5

Leuven 7,5

Boutersem 7,9

Tienen 7,9

Opcentiemen onroerende voorheffing

Lubbeek 975

Bierbeek 1100
Oud-Heverlee 1100

Hoegaarden 1250

Boutersem 1290

Holsbeek 1300

Leuven 1400

Tienen 1400

Echte inspraak loont
CD&V-Bierbeek staat dicht bij zijn 
inwoners. De inzet van onze manda-
tarissen bij talloze verenigingen is daar 
het bewijs van. Daarenboven vinden wij 
inspraak van inwoners belangrijk. Bij 
de opmaak van de meerjarenplanning 
voegde het gemeentebestuur de daad 
bij het woord. In het voorjaar konden 
inwoners via dorpsvergaderingen in 
elke deelgemeente hun wensen en be-
kommernissen uiten. Deze informatie 
en de wensen van de adviesraden vorm-

den samen met ons beleidsprogramma 
de basis voor de meerjarenplanning. De 
adviesraden werden ook betrokken bij 
het verdere proces. In november kon 
iedereen zijn mening geven over de 
meerjarenplanning in een overkoepe-
lende adviesraad. Dat dit meer was dan 
een pro forma bijeenkomst, bewijst het 
feit dat nadien nog wijzigingen werden 
aangebracht aan de plannen. Het bewijs 
dat wij inspraak van onze inwoners 
ernstig nemen.

Vrijwilligerswer-
king D’ Eycken 
Brug opgestart
In september 2013 kwamen de eerste 
bewoners in het woonzorgcentrum  
D’ Eycken Brug. Intussen opende ook 
de cafetaria. Vrijwilligers serveren er elke 
namiddag een fris drankje of  een lekker 
kopje koffie aan bewoners en hun familie 
of  andere bezoekers. Een lach, een har-
telijk woordje, troost, begrip en vriend-
schap zijn troeven die deze vrijwilligers 
zo uniek maken. Mia Ombelet, gemeen-
teraadslid voor CD&V, geeft het goede 
voorbeeld. Dank aan allen voor de inzet! 

Marijke Huys nieuw OCMW-raadslid
Eind december legde Marijke Huys uit 
Lovenjoel de eed af  als nieuw OCMW-
raadslid voor CD&V. Marijke vervangt 
Micheline Lefèvre, die na 1 jaar om 
professionele redenen ontslag nam als 
raadslid. CD&V-Bierbeek dankt Miche-
line voor haar constructieve inzet en 
wenst Marijke alle succes toe.
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Kwaliteitsverbetering vakantieopvang 
Bierbeekse kleuters
In 1996 startte, onder impuls van toenmalig schepen van Jeugd 
Johan Vanhulst, ’t Speelkasteel. Sindsdien kunnen meer dan 120 
kinderen zich jaarlijks uitleven op deze speelpleinwerking.

Dit kan natuurlijk enkel door de inzet 
van vele animatoren. De gebrevet-
teerde animatoren worden vanaf  2014 
beloond en gemotiveerd met een betere 
verloning. Op die manier wil het ge-
meentebestuur de kwalitatieve werking 
verzekeren.
De grote verandering komt er voor 
onze kleuters. Vanaf  deze zomer zal de 
vakantieopvang voor kleuters verzorgd 
worden door Stekelbees, in samenwer-
king met de gemeente. Gedurende 4 

weken zullen zij tot 42 kleuters kunnen 
opvangen in de kleutervestiging van 
Lovenjoel. De kleuters krijgen hierdoor 
extra buitenspeelmogelijkheden. De 
begeleiding door professionele kin-
derverzorgsters zal voor een duidelijke 
kwaliteitsverbetering zorgen.
Daarnaast dreigde de buitenschoolse 
kinderopvang van Stekelbees in Kor-
beek-Lo te verdwijnen. Door nauw 
overleg tussen de gemeente, Stekelbees 
en de Sint-Pietersschool hebben we, 

mede dankzij de subsidie voor vakan-
tieopvang, de buitenschoolse kinderop-
vang in Korbeek-Lo kunnen behouden. 
We blijven echter bezorgd over de 
betaalbaarheid van kinderopvang voor 
jonge ouders. CD&V-Bierbeek zal dit, 
binnen zijn mogelijkheden, blijven 
opvolgen.

In de zoektocht naar meer 
efficiëntie en mogelijke bespa-
ringen, beslisten gemeente en 
OCMW hun samenwerking te 
versterken. Mits enkele be-
perkte aanpassingen kan ook de 
OCMW-dienstverlening mee op-
genomen worden in het nieuw 
te bouwen gemeentehuis aan de 
Speelpleinstraat naast de borre.
Dit interbestuurlijk samengaan 
op één locatie en het integreren 

van bepaalde diensten zoals de 
ICT- en de financiële dienst, laat 
zeker nog voldoende ruimte om 
de eigenheid van dienstverlening 
te verzekeren.
Wij zijn ervan overtuigd dat u, 
inwoner van Bierbeek, kwa-
liteitsvolle en toegankelijke 
dienstverlening aangeboden 
krijgt met de nodige privacy 
en respect voor uw vragen en 
noden.

Gemeente- en 
OCMW-diensten 
op één locatie

Vorig najaar lanceerde de Vlaamse 
regering een oproep om een cluster 
van 40 kunstgrasvelden in Vlaanderen 
te subsidiëren. Na overleg met alle 
betrokkenen diende onze schepen 
van Sport Stefaan Van Haegenborgh 
een goed gestoffeerd dossier in bij de 
Vlaamse regering. Hierdoor maakt de 
gemeente een grote kans op een subsi-
die vanuit Vlaanderen. 

Samen met de toegezegde financiële 
bijdrage van KHOS Bierbeek wordt 
dit een haalbaar project. Hierdoor 
kunnen we kwaliteitsvol jeugdvoet-
bal in onze gemeente een toekomst 
geven. Een gemeentelijk kunstgrasveld 
biedt ook extra mogelijkheden voor 
sportweken, schoolsportdagen, andere 
sportclubs, Eurominiemen,… 
De aanleg wordt verwacht in 2016.

Kunstgrasveld voor  
Bierbeeks jeugdvoetbal
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Veerle Scheire
(info@bierbeek.cdenv.be)
www.bierbeek.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Cultuur blijft belangrijk uithangbord
CD&V-Bierbeek is trots op het culturele aanbod en de culturele 
infrastructuur in onze gemeente. De borre heeft een belangrijke 
regionale uitstraling. Naast het jaarlijkse exploitatiebudget wordt 
er in de meerjarenplanning ook een aanzienlijk investeringsbudget 
vrijgemaakt. Het betreft hier zowel investeringen in het Buurthuis, 
De Velpe als de borre.

Vooral de investering voor het verho-
gen van het comfort van de theaterzaal 
van de borre springt in het oog. Deze 
investering beoogt de plaatsing van een 
telescopische zittribune en de vernieu-
wing van de verwarmings- en verluch-
tingsapparatuur. 

Het fiat voor deze investering wordt 
evenwel afhankelijk gesteld van een 
gelijkblijvend cultuurbeleid van de 
Vlaamse Overheid (subsidies) in de ge-
lijklopende periode, waardoor Bierbeek 

haar regiofunctie kan blijven waar-
maken. Volgens de enquête van Het 
Nieuwsblad is maar liefst 86% van onze 
inwoners tevreden met het aanbod van 
sport en cultuur in Bierbeek.

Uit een vergelijkende studie van Bel-
fiusbank blijkt dat de gemeente Bier-
beek € 182 per inwoner spendeert aan 
cultuur. Daarmee scoren we duidelijk 
hoger dan in vergelijkbare gemeenten 
en boven het Vlaamse gemiddelde. Het 
bewijs dat cultuur, in al zijn facetten, 

belangrijk is voor CD&V-Bierbeek.

In het verleden heeft CD&V-Bierbeek 
een belangrijke rol gespeeld bij het ont-
staan en de groei van de borre. Met ons 
jongste gemeenteraadslid Jonah Cockx, 
als ondervoorzitter en Denise Hen-
drickx, Mia Ombelet en Veerle Scheire 
als leden van de Raad van Bestuur van 
VZW Cultuurcentrum Bierbeek, zullen 
we dit in de toekomst ook blijven doen.

Sfeerbeelden van onze nieuwjaarsreceptie
Er was veel volk op de nieuwjaarsreceptie van CD&V-Bier-
beek. Voorzitter Veerle Scheire verwelkomde de opgekomen 
sympathisanten waarna burgemeester Johan Vanhulst het 
jaar 2013 overschouwde en vooruitblikte op 2014. Daarna 
nam 

Europees Parlementslid Marianne Thyssen het woord. Zij 
overliep de belangrijkste verwezenlijkingen van de Vlaamse 
en federale regering en stond stil bij de belangrijke rol van 
Europa.


