
SAMEN VOOR
STEENOKKERZEEL, PERK EN 
MELSBROEK

CD&V Steenokkerzeel is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober en dit met een sterke lijst, die een combinatie vormt van ervaren rotten 
en jonge krachten! Op onze lijst vindt u geen roepers, relschoppers of starre 
ideologen, maar wel stuk voor stuk pragmatische mensen die met beide benen 
op de Steenokkerzeelse, Perkse en Melsbroekse grond staan.

ENKELE SPEERPUNTEN VAN ONS 
VERHAAL VOOR STEENOKKERZEEL, 
PERK EN MELSBROEK

Een mobiliteitsbeleid op maat van voetgangers 
en fietsers

We staan maar al te vaak in de file. De 
mobiliteitsknoop is een ramp voor onze 
leefomgeving. CD&V Steenokkerzeel kiest daarom 
radicaal voor het alternatief: Koning Fiets. CD&V 
wil een echte Fietsdeal voor Steenokkerzeel. 
Onder begeleiding van deskundigen moet het 
volgende gemeentebestuur in samenspraak 
met de inwoners een plan opstellen om van 
Steenokkerzeel een echte fietsgemeente te maken.

We vergeten ook de voetgangers niet. Goede 
voetpaden maken dat zowel jong als oud op een 
veilige en comfortabele wijze buiten kan komen.

Er wordt verder werk gemaakt van het behoud en 
herstel van buurt- en voetwegen.

Sociale gemeente

Het OCMW wordt vanaf 2019 verplicht 
“ingekanteld” in het gemeentebestuur. De 
uitdaging zal zijn om de typische manier van 
werken van het OCMW (op een praktische en 
discrete manier een oplossing bieden aan mensen 
die zich in een vaak delicate positie bevinden) 
niet verloren te laten gaan. De sociale focus moet 
behouden blijven. De lokale overheid staat het 
dichtste bij de mensen en kan en moet kort op de 
bal spelen wanneer inwoners hulp nodig hebben.

Wonen voor iedereen

Steenokkerzeel moet een thuis bieden aan 
mensen van verschillende leeftijd, voor gezinnen 
met uiteenlopende samenstelling en met diverse 
economische draagkracht. Het woonpatrimonium 
is vaak onaangepast aan de noden van vandaag. 
Jongeren vinden geen instapappartement. 
Ouderen vinden geen kleiner huis of appartement 
dat ze ook kunnen bewonen nadat ze wat minder 
mobiel zijn geworden. Gezinnen met een klein tot 
middelgroot inkomen worden door de prijsdruk 
gedwongen te verhuizen naar een andere 
gemeente.

Extra inspanningen zijn nodig. Met de bouwsector 
en de socialehuisvestingmaatschappijen als 
partners, stimuleren we de uitbouw van een 
woonaanbod met ruimte voor verschillende 
woontypen: open woningen, halfopen woningen, 
gesloten bebouwing, appartementen, sociale 
woningen, woningen voor starters, woningen voor 
ouderen, assistentiewoningen enzovoort.

De pastorie van Perk herbestemmen we met het 
oog op cohousing voor jongeren uit de gemeente.
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V.U.: Sam Wynant, Franz Merjaystraat 73, 1050 Elsene

Bezoek onze website www.steenokkerzeel.cdenv.be of vind ons op            cdenvSteenokkerzeel



1 CHRIS BOEYKENS

2 LIEVE CROON

3 PAMELA COLOGNE-SELLESLACH

4 GILBERTE WITTEBROOD

5 GILBERT JASPERS

6 CHRISTOPHE PONSARD

7 NATALIE BOEYKENS

8 JASPER JASPERS

9 GERDA SALENS-DESMET

10 ETIENNE VAN DEN STEEN

11 STONNE JASPERS
12 IVO MARIEN

13 SONJA DE COSTER

14 STEFAN VANHOOF

15 LISETTE DEWINTER

16 WIM SELLESLACH

17 KATLEEN DE PRINS

18 REMI CRESENS
19 LIEVE LOTENS

20 DORIS DE BOLSTER

21 AGNES MAFRANCKX

22 MADELEINE BLOCKMANS

23 WILLY GRYSEELS
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