
U kent Gilbert Jaspers uit Melsbroek 
waarschijnlijk uit het verenigingsleven of als 
CD&V-gemeenteraadslid. 

Sinds september mag Gilbert zich echter ook 
de Beste Buur noemen.

De prijs voor de Beste Buur wordt uitgereikt 
door het weekblad Dag Allemaal. 

Gibert werd ingeschreven door zijn buren en 
maakte indruk met de zitbank die hij voor zijn 
huis in de Vanheylenstraat plaatste en die is 
uitgegroeid tot de favoriete ontmoetingsplek 
van vele buurtbewoners.  

Onze Beste Buur blijft er zelf bescheiden bij: 
"Dit is een overwinning van de hele wijk", zo 
liet hij weten. 

COLOFON
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 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 contactpersonen:
Voorzitter en gemeenteraadslid:  
chris.boeykens@steenokkerzeel.be
Gemeenteraadsleden: 
gilbert.jaspers@telenet.be en 
christophe.ponsard@hotmail.com
OCMW-raadslid: 
gilberte.wittebrood@telenet.be

in Steenokkerzeel
steenokkerzeel2.cdenv.be
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Schuif mee aan 
tafel op ons 
eetfeest!  
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CD&V Steenokkerzeel nodigt u 
van harte uit op zijn eetfeest

Op het menu staan vol-au-vent, 
stoofvlees en verschillende 
desserten 

Wanneer? Zondag 18 december 
2016, van 11.30 uur tot 19.00

Waar? Parochiezaal te Perk 
(Kampenhoutsesteenweg 1) 

Voor wie? Voor iedereen! 

Woordje van de voorzitter

Sint-Cajetanusschool en Chiro 
Pechies 

Verdwenen fietsoversteekplaats

Beste buur

U zag er weer 
fantastisch uit 
op onze gezinsdag

CD&V-ACTIECBESTE BUUR



Chris Boeykens

Woordje van de voorzitter

Verdwenen fietsoversteekplaats
Bij de vernieuwing van de asfaltlaag op de 
Tervuursesteenweg in Perk, verdween de 
fietsoversteekplaats ter hoogte van ‘t 
Dickt, bij het begin van de 
Perksesteenweg. De Tervuursesteenweg 
valt onder het beheer van het Vlaamse 
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat 
besliste de fietsoversteekplaats niet 
heraan te leggen. De reden is dat fietsers 
door deze wegmarkering zouden denken 
dat ze voorrang hebben, terwijl dit niet zo 
is en dit leidt tot gevaarlijke toestanden. 
CD&V heeft hier ernstige vragen bij.  
Waarom moet de vernieuwing van een 
wegdek leiden tot de wijziging van een 
bestaande en gekende situatie? 

De mooie zomer en nazomer van 2016 
liggen achter ons. De winter staat voor de 
deur, met zijn korte en soms donkere 
dagen, maar ook met ruimte voor 
gezelligheid: de open haard, de 
eindejaarsfeesten en winterpret. 
Op politiek vlak gaat alles in 
Steenokkerzeel rustig zijn gangetje. Veel te 
rustig, volgens CD&V. De agenda’s van de 
gemeenteraden blijven meestal beperkt 
tot zeer eenvoudige dossiers: de plaatsing 
van een of ander verkeersbord, de aanleg 
van een nieuwe verkeersdrempel 
enzovoort. De grotere dossiers blijven 
echter achterwege. Denk maar aan de 
nieuwbouw en renovatie van de Sint-
Cajetanusschool in Perk, de nieuwe 
Chirolokalen in Perk en het 
klimaatactieplan. 
Ondertussen is het einde van de 
regeerperiode in zicht. De krachtige 
verandering die de meerderheid  onder 
leiding van Klaver-N-VA had beloofd, valt 
met geen vergrootglas te bespeuren.
CD&V heeft vragen gesteld bij het 

vooruitschuiven van geplande budgetten, 
maar kreeg als nietszeggende antwoord 
dat er te veel werk is en er geen tijd is om 
al deze projecten uit te voeren. 
CD&V wil graag constructief meewerken 
om onze gemeente verder uit te bouwen, 
maar moet bij de meerderheid 
voortdurend aandringen om een 
versnelling hoger te schakelen. 
Vier jaren zijn verstreken sinds de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2012. De 
volgende verkiezingen (2018) zijn niet 
veraf meer. 
Het is bijzonder jammer dat  zo veel tijd 
werd verspild. 
De  inwoners van Steenokkerzeel 
verdienen beter dan een beleid dat niet 
verder raakt dan wat "pappen en 
nathouden". 

Sint-Cajetanusschool

Een eerste dossier gaat over het gebouw van 
de Sint-Cajetanusschool te Perk. Het 
gebouw van de lagere school aan de 
Tervuursesteenweg (foto boven) voldoet al 
lang niet meer aan de veiligheidsnormen en 
mag maar tot in 2018 in gebruik blijven. 

Tijdens de vorige regeerperiode (2007-2012) 
heeft CD&V samen met Open Vld het 
haalbare plan uitgewerkt om via een lening 
aan het schoolbestuur een nieuw 
schoolgebouw op te richten. Dat plan werd 
toen op een roekeloze en schaamteloze 
manier gekelderd door Klaver-N-VA en SP.A. 

Vandaag verdedigt Klaver-N-VA een plan dat 
lijkt op het oude plan van CD&V. Lijkt, want 
de financiële kant van de zaak is vandaag 
onduidelijk.

Terwijl het CD&V-plan grondig becijferd en 
realistisch was, moeten wij vandaag jammer 
genoeg vaststellen dat de plannen van 
Klaver-N-VA niet uitblinken in duidelijkheid. 
De inwoners van Steenokkerzeel hebben 
recht op een eerlijk antwoord. Indien Klaver-
N-VA en SP.A enkele jaren geleden rekening 
hadden gehouden met de belangen van de 

schoolkinderen in plaats van hun energie te 
besteden aan politieke spelletjes, zou de 
nieuwe school er intussen gestaan hebben...

Chiro Pechies

Ook Chiro Pechies Perk wacht op een 
oplossing voor zijn huisvestingsprobleem.  
De Chiro maakt momenteel tijdelijk gebruik 
van de voormalige pastorie van Perk.

In februari lazen we in de kranten het blijde 
nieuws dat voor de Chiromeisjes nieuwe 
lokalen zouden worden gebouwd achter de 
kerk, naast de voetbalterreinen. Dat is een 
goed plan. 

Toch deed deze aankondiging de 
wenkbrauwen fronsen. Wanneer werd deze 
beslissing goedgekeurd? Op de agenda van 
de gemeenteraad stond de goedkeuring van 
het beleidsplan, maar verder dan “De 
gemeente is momenteel op zoek naar een 
geschikte locatie” komt dit niet. Anders 
gezegd: men staat nog nergens. CD&V vindt 
het niet fair om de Chiromeisjes valse 
beloftes te doen en vraagt aan de gemeente 
om dringend op zoek te gaan naar een 
geschikte locatie en hierover juist te 
communiceren. 

Belangrijker nog: wij zijn er niet van 
overtuigd dat een fietsoversteekplaats 
leidt tot gevaarlijke situaties omdat de 
fietsers daardoor de verkeerde indruk 
krijgen dat ze voorrang hebben. De nieuwe 
situatie lijkt ons veel gevaarlijker. 
Voorheen was het voor de auto’s duidelijk 
dat er fietsers overstaken.  Vandaag is het 
een kamikazewerk om tussen het drukke 
verkeer op het kruispunt de overkant te 
bereiken. Daarom vragen we het college 
van burgemeester en schepenen om 
dringend in overleg te gaan met het AWV.

STEENOKKERZEELGELUKKIG NIEUWJAAR! #IKBENWIJ

ONZE GEMEENTE
START HIER.
BIJ JOU, BIJ MIJ.

NOG STEEDS GEEN OPLOSSING VOOR 
SINT-CAJETANUSSCHOOL EN CHIRO 
PECHIES
In het Woordje van de voorzitter kon u lezen dat de meerderheid geen 
vooruitgang boekt in een aantal belangrijke dossiers.




