
Extra hens aan dek!

Je kon er de voorbije maanden moeilijk naast
kijken: door het erg natte voorjaar en het
verbod op pesticiden sinds vorig jaar, kon
onze groendienst het vele onkruid langs
voet- en fietspaden, op wandelwegen en zelfs
de kerkhoven moeilijk de baas. Op initiatief
van onze burgemeester, bevoegd voor
openbare werken, besliste de gemeenteraad
intussen 25.000 euro extra budget te
voorzien voor de uitbesteding van een deel
van deze werken aan een externe firma.

Nieuwe kleuterschool in
centrum van Bierbeek

De kogel is door de kerk! Nog dit najaar wordt
aan de borre een nieuw kleuterschooltje
gebouwd. De gemeente kocht hiervoor
enkele gronden achter de tuinen van de
Hoogstraat aan. Dankzij de gekozen formule
van modulaire bouw in een publiek-private
samenwerking kan de bouw zeer snel gaan
en wordt deze toch voor 70% gesubsidieerd
door de Vlaamse overheid.
Na de verkoop van  het oude gemeentehuis
kan het kleuterklasje van Bierbeek centrum
wellicht al na de kerstvakantie verhuizen
naar haar nieuwe locatie. Op deze manier
staat de gemeente klaar voor de verwachte
demografische uitbreiding van onze
dorpskern.

Met als thema ‘Breek uit je netwerk’ ging de stuurgroep Lokale Economie op 8
juni in het gloednieuwe gemeentehuis graag de uitdaging aan voor een boeiende
oefening in netwerken. Expert Dimitri Verhoye (Smart A’Dvice) koppelde met z’n
uiteenzetting en de aansluitende oefensessie de theorie aan de praktijk om via
handige tips netwerkverruimend te handelen. Voorzitter Lies Demesmacre
kondigde een nieuwe eindejaarsactie aan en bracht in dit kader een
ontwerpversie voor dé ‘Bierbeekse duurzame boodschappentas’ naar voren. Ze
gaf ook het tussentijdse bilan mee van de
‘Kadoobon’. Eén jaar na de start ervan
kunnen we spreken van een echt succes
met een mooie omzet.

Succesvol moment
We kunnen terugblikken op een zeer geslaagd
treffen met een 115-tal deelnemers. CD&V
Bierbeek en schepen van Lokale Economie Jan
Van der Velpen zijn verheugd dat deze formule
aanslaat en telkens opnieuw bestaande én
recent gevestigde ondernemers aanspreekt om
deel te nemen. Dit netwerkmoment is een
belangrijke pijler in het gemeentelijk econo-
misch beleid, hét forum om mekaar talrijk te
treffen in de eigen gemeente.  Ondertussen is er
goed nieuws! Het dossier 'Ondernemend
Bierbeek Online', dat de gemeente indiende bij
de provincie Vlaams-Brabant in het kader van
de subsidies voor handelskernversterking, werd
goedgekeurd door de Bestendige Deputatie.
Duimen nu voor een goede uitwerking.

DERDE NETWERK-
MOMENT ZELFSTANDIGE
ONDERNEMERS
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Daarnaast is dit veld ook gelegen vlakbij de sporthal, waardoor er ook tijdens de
gemeentelijke sportweken gebruik kan gemaakt worden van het kunstgrasveld.

Hoger Op Bierbeek wordt hoofdgebruiker van het veld. De verhuur van het kunstgrasveld
komt in beheer van de gemeente, die ook eigenaar wordt. Via een reglement hebben we
erop toegezien dat ook de andere Bierbeekse voetbalclubs gebruik kunnen maken van dit
veld. Zo zal Union Lovenjoel dit jaar reeds 3u per week gebruik kunnen maken van dit veld.

Het kunstgrasveld is een kwalitatieve verbetering van de Bierbeekse voetbalinfrastructuur.
Het grote voordeel is vooral dat tijdens de natte periodes de trainingen niet meer afgelast
moeten worden. Jeugdspelers kunnen nu trainen in optimale omstandigheden.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Veerle Scheire
vscheire@cdenv.be
www.bierbeek.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/bierbeekcdenv

in BIERBEEK
Onze website: www.bierbeek.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Bierbeek - september 2016
,,

Scouts De Toekan verhuist!

Na 2 jaar hard labeur lopen de
verbouwingen van de nieuwe scouts-
lokalen op zijn einde. Op 10 september
werden de lokalen officieel ingehuldigd
met een groot LOKAAL feest.

Door deze investering krijgt Scouts De
Toekan de lokalen die ze verdient, aldus
een tevreden schepen van Jeugd
Stefaan Van Haegenborgh.

Lees verder op pagina 3.

Nieuwe lokalen voor
Scouts De Toekan!
“Wij blijven investeren in jeugd-
verenigingen. Investeren in jeugd is
investeren in de toekomst!"

Schepen Stefaan Van Haegenborgh
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Welneen, Bierbeek investeert niet enkel in
een verkiezingsjaar in de wegen. Deze
legislatuur wordt jaarlijks een budget van
100.000 euro vrij gemaakt enkel en alleen
voor de vernieuwing van asfaltverhardingen.

 Zo werden enkele weken geleden in 9 straten
van onze gemeente asfaltwerken uitgevoerd:
Bierbeekstraat, Valleilaan, Kruidlaan
(Korbeek-Lo), Kraaiberg, Ruisbroekstraat
(Bierbeek), Culostraat, Waversesteenweg
(Opvelp), Kerkstraat en Heerbaan
(Lovenjoel). Op de wachtlijst voor volgend
jaar staan al zeker de Bieststraat, Bergenlaan
en Pastoriestraat.

Ook heel wat betonvakken worden nog dit
jaar vernieuwd. Maar ook een nieuw voetpad
in de Keizerstraat en een stukje in de
Schoolstraat werden reeds toegewezen aan
een aannemer.

Tijdens de vorige legislatuur liet Johan
Vanhulst, als schepen van Jeugd, zijn oog
vallen op de oude schoolgebouwen in Ave
Regina. Een kleine groep vrijwilligers van
de scouts hebben 2 jaar lang al hun vrije
tijd opgeofferd om de oude school-
gebouwen om te toveren in prachtige
lokalen. “We willen Alain en Toon zeker een
speciale vermelding geven. Zij hebben hier
echt wonderen verricht”, aldus Andries
Hofkens, voorzitter van RvB De Toekan. De
Toekan kreeg €128.000 subsidie vanuit het
Europese Fonds voor Plattelandsontwik-
keling. De gemeente Bierbeek stelde een
subsidie van €200.000 ter beschikking. De
Toekan zette nog wat geld opzij voor een
tweede fase van de bouwwerken.

Ook Bram De Moor en Elien Hermans (Een-
heidsleiding) zijn bijzonder verheugd met
hun nieuwe lokalen. “Wij zijn blij dat we
eindelijk een definitieve stek gevonden
hebben. De oude lokalen waren echt te
klein geworden voor onze scoutsgroep.
Hier kunnen we vol enthousiasme onze
werking verder uitbouwen.”  Schepen van
Jeugd Stefaan Van Haegenborgh  vindt dat
deze bloeiende jeugdvereniging door deze
investering de lokalen krijgt die ze verdie-
nen. Tijdens de zomervakantie kon de
gemeentelijke speelpleinwerking ’t
Speelkasteel al gebruik maken van de
lokalen. CD&V Bierbeek dankt alle
hardwerkende vrijwilligers en wenst De
Toekan veel mooie jaren.

NIEUW GEMEENTEHUIS
REEDS HALF JAAR TOT UW
DIENST!

Sinds 7 maart 2016 zijn gemeente-
diensten, OCMW en lokale politie
samen gehuisvest in het nieuwe
gemeentehuis naast de borre. CD&V
Bierbeek is erg blij met deze realisatie,
het resultaat van jaren voorbereiding
en overleg.

“Tot de opening was het nieuwe
gemeentehuis een doel, vanaf vandaag is het
een middel. Een middel voor een betere en
efficiëntere dienstverlening aan onze
inwoners, want daar draait het toch om”,
stelde onze burgemeester Johan Vanhulst in
zijn openingstoespraak. Na 6 maanden
stellen we vast dat de formule werkt:
personeel werkt vlotter samen, diensten zijn
toegankelijker.

De investering van ongeveer 6,8 miljoen euro
(bouwkost, erelonen, binneninrichting,
buitenaanleg en BTW inbegrepen) is
natuurlijk niet gering. Toch stellen we vast dat
zowel personenbelasting als onroerende
voorheffing ook de volgende jaren in
Bierbeek op hun lage niveau behouden
kunnen blijven. Bovendien blijft er financiële
ruimte om te investeren in heel wat andere

projecten: fiets- en voetpaden, wegen, sport
en cultuur, jeugdinfrastructuur, milieu,
onderwijs…

Tijdens het openingsweekend van 18 en 19
maart bezochten ongeveer 850 enthousiaste
inwoners onze nieuwe werkplaats en zagen
dat het goed was. “Een goede investering”,
“Daar is over nagedacht”, “Knap!”… waren
veelgehoorde uitspraken!

Op vraag van heel wat inwoners organiseren
we een nieuwe opendeurdag op zaterdag 8
oktober 2016. Kom zeker een kijkje nemen
achter de schermen: een boeiend verhaal van
duurzaamheid, efficiëntie en doordachte
architectuur. Van harte welkom!

Openingsuren gemeentehuis

Alle publieksdiensten (dienst burgerzaken,
dienst omgeving en het OCMW) zijn elke
voormiddag open van 9 u tot 12 u en op
dinsdagavond van 18 tot 20 u.
De dienst burgerzaken is ook op zaterdag-
voormiddag (9-12 uur) open, behalve tijdens
de schoolvakanties.

NIEUW GEMEENTEHUIS
SPEELPLEINSTRAAT 8
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Verkiezingsasfalt?

NIEUW KUNSTGRASVELD IN
BIERBEEK

In augustus was het eindelijk zover! Het
nieuwe kunstgrasveld aan de Wijnenberg
kon in gebruik worden genomen. De
regenperiode van de maand juni heeft de
ingebruikname enkele weken uitgesteld
maar het veld was net op tijd klaar bij de start
van de trainingen van de Bierbeekse
jeugdvoetballers en het Europees
miniementornooi.

De vraag voor een kunstgrasveld in Bierbeek
leefde al langer. CD&V- gemeenteraadslid
Ludo Aerts en CD&V-ondervoorzitter Bert
Kelchtermans zorgden al voor de
verkiezingen van 2012 voor een
voorbereidend dossier. Schepen van Sport
Stefaan Van Haegenborgh was er snel bij
toen de Vlaamse Regering op de proppen
kwam met een nieuwe cluster van 30
kunstgrasvelden. Door hier vlug op in te
tekenen kunnen wij nu rekenen op 30%
subsidies van de Vlaamse Regering. De
overige 70% wordt betaald door de
gemeente Bierbeek (80%) en Hoger Op
Bierbeek (20%).

In 2013 werd ervoor gekozen om het
kunstgrasveld aan te leggen op het eerste
terrein van Hoger Op Bierbeek. De nood was
daar het grootst omdat zij op dat ogenblik de
meeste jeugdspelers hadden.

LEES VERDER PAGINA 4

3

Negen Bierbeekse straten kregen een nieuwe

asfaltlaag
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