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Samen voor een beter Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek 
 

Speerpunten: 
 
1. Een mobiliteitsbeleid dat voetgangers en fietsers centraal stelt 

 
We staan maar al te vaak in de file. Dat is niet alleen een probleem van de grote steden, maar ook 
van onze eigen dorpskernen. De mobiliteitsknoop kost handenvol geld, legt beslag op onze vrije tijd 
en is een ramp voor onze leefomgeving. CD&V Steenokkerzeel kiest daarom radicaal voor het 
alternatief: Koning Fiets. Goedkoop, snel, gezond, klimaatvriendelijk en bevorderend voor het 
sociaal contact. Geen enkel ander vervoermiddel bundelt al deze voordelen. 
 
Maak kennis met 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. Deze wegen 
kunnen immers zeer geschikt zijn voor verplaatsingen per fiets of te voet. 
 
2. Wonen voor iedereen 
 
Steenokkerzeel moet een thuis bieden aan mensen van verschillende leeftijd, voor gezinnen met 
uiteenlopende samenstelling en met diverse economische draagkracht.  
 
Het private woonpatrimonium is vaak onaangepast aan de noden van vandaag. Jongeren die in 
Steenokkerzeel opgegroeid zijn, vinden geen instapappartement. Ouderen van wie het huis te groot 
is geworden, 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 private bouwsector en de socialehuisvestingsmaatschappijen 
als partners, stimuleren we de uitbouw van een divers woonaanbod met ruimte voor verschillende 
woontypen: open woningen, halfopen woningen, gesloten bebouwing, appartementen, sociale 
woningen, woningen voor starters, woningen voor ouderen, assistentiewoningen enzovoort. De 
ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten dit mogelijk maken.  
 
De pastorie van Perk herbestemmen we met het oog op cohousing. Jongeren, die aan het begin 
staan van hun professionele loopbaan, zoeken vaak een plaats om zich voorlopig te vestigen, zonder 
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dat ze zich een hoge huurprijs kunnen veroorloven. Zij zouden dan ook terecht moeten kunnen in 
de pastorie van Perk, die wordt onderverdeeld in kleine wooneenheden, met gemeenschappelijke 
infrastructuur en tuin.  
 
De gemeente moet vooruitlopen op de “betonstop”. Steenokkerzeel moet een landelijke en groene 
gemeente zijn en blijven. Door wonen in de dorpscentra te stimuleren, verdedigen we de open 
ruimte. Dat we compacter en hoger zullen gaan wonen, hoeft geen probleem te zijn. Woonprojecten 
met appartementen en kleinere huizen kunnen worden gecombineerd met ruime 
groenvoorzieningen, wat de levenskwaliteit ten goede komt.  
 
3. Sociale gemeente 
 
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (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 in de nieuwe structuur. CD&V 
Steenokkerzeel heeft in het verleden veel aandacht besteed aan het sociale beleid in het OCMW en 
wil er alles aan doen die focus in de toekomst te behouden. De lokale overheid staat het dichtste bij 
de mensen en kan en moet kort op de bal spelen wanneer inwoners hulp nodig hebben.   

 

Uitgebreide programma:  
 
1. Mobiliteit 
 
Maak kennis met Koning Fiets  
 
We staan maar al te vaak in de file. Dat is niet alleen een probleem van de grote steden, maar ook van 
onze eigen dorpskernen. De mobiliteitsknoop kost handenvol geld, legt beslag op onze vrije tijd en is 
een ramp voor onze leefomgeving. CD&V Steenokkerzeel kiest daarom radicaal voor het alternatief: 
Koning Fiets. Goedkoop, snel, gezond, klimaatvriendelijk en bevorderend voor het sociaal contact. 
Geen enkel ander vervoermiddel bundelt al deze voordelen. 
 
Het is aan de overheid om de ruimte te creëren om het fietscomfort te verhogen voor onder andere 
woon-werkverkeer.  
 
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. De Fietsdeal steunt op tien principes: 
- Fietsdialoog 

We betrekken zoveel mogelijk inwoners bij een fietsdialoog om tot de juiste fietskeuzes te komen.  
- Fietsbril 
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We bekijken alle toekomstige beslissingen door een fietsbril. Op die manier houden we al van bij 
de voorbereiding rekening met de fietser.  

- Fietscenten 
Boter bij de vis. Geen fietsbeleid zonder een transparant fietsbudget.  

- Fietsverbinding 
We zorgen voor optimale fietsverbindingen tussen de woonkernen onderling en de belangrijkste 
voorzieningen in de gemeente (bv. de bibliotheek, de gemeenschapscentra, de sporthal, het 
gemeentehuis, het woonzorgcentrum, …).  

- Fiets-minder-hinder 
We nemen specifieke minderhindermaatregelen op maat van fietsers en voetgangers bij 
wegenwerken.  

- Fietsenstalling 
We zorgen ervoor dat fietsen veilig en comfortabel kunnen worden gestald bij onze voorzieningen 
en ontmoetingsplaatsen.  

- Fietspad 
We streven naar fietsinfrastructuur van topkwaliteit.  

- Fietsschool  
Door prioriteit te maken van fietsveilige schoolomgevingen en samen met onze scholen de fiets te 
promoten, leren we onze kinderen te genieten van de fiets.  

- Fietsactie 
We starten campagnes om steeds meer inwoners te verleiden de keuze voor de fiets te maken op 
weg naar een sport-, jeugd- of culturele activiteit, om boodschappen te doen, naar het werk te 
gaan, familie en vrienden te bezoeken, …  

- Fietsvoorbeeld 
De CD&V-kandidaten proberen zich zoveel mogelijk te verplaatsen met de fiets.  

 
We vergeten ook de voetgangers niet 
 
Goede voetpaden maken dat zowel jong als oud op een veilige en comfortabele wijze buiten kan 
komen. Omdat de middelen beperkt zijn, zijn het aanleggen van voetpaden in de dorpskernen en van 
voetpaden die vertrekken aan de scholen prioritair.  
 
Een voetpad mag geen hindernissentraject zijn, dit wil zeggen dat bomen, verlichtingspalen en 
dergelijke op een doordachte manier moeten worden geplaatst. Een voetpad moet zo worden 
aangelegd dat het vlot toegankelijk is voor rollators, rolstoelen en kinderwagens. Hier wordt rekening 
mee gehouden bij herinrichtingen.  
 
Dat laatste geldt niet alleen voor voetpaden: het is vandaag bijvoorbeeld allesbehalve gemakkelijk zich 
met een rollator of een rolstoel naar de zondagsmarkt te begeven of een winkel te betreden. Daarom 
moedigen we het aanpassen van ingangen en doorgangen aan, eventueel door middel van subsidies.   
 
Meer aandacht voor de trage wegen 
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Het uittredende gemeentebestuur heeft al aandacht besteed aan het behoud en herstel van bestaande 
buurt- en voetwegen. Er moet echter meer gebeuren. De talrijke buurt- en voetwegen zijn, indien ze 
goed worden aangelegd, zeer geschikt voor verplaatsingen per fiets of te voet.  
 
Dat betekent niet dat onbezonnen te werk mag worden gegaan. Heel wat buurt- en voetwegen zijn 
overwoekerd geraakt en zelfs onzichtbaar geworden. Er moet van geval tot geval worden bekeken of 
een bepaalde buurt- of voetweg een meerwaarde biedt. Om verbrokkeling van eigendommen (en van 
het landbouwareaal) te vermijden, wordt voor de heropening van oude buurt- en voetwegen nauw 
overlegd met de eigenaars van de percelen waar een weg doorheen loopt.  
 
Out of the box-denken  
 
Prioriteit geven aan voetgangers en fietsers is haalbaar, maar neemt niet weg dat we ook moeten 
nadenken over oplossingen om de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Steenokkerzeel 
is geen eiland. Onze gemeente is het slachtoffer van haar ligging en aantrekkelijkheid.  
 
Kan de uitbreiding van eenrichtingsverkeer in sommige straten een oplossing bieden? Is het nuttig om 
te investeren in ruime parkings, die soms net buiten het centrum van de gemeente liggen, waardoor 
minder auto’s zich langsheen de straat moeten parkeren? Kan het centrum van Steenokkerzeel 
worden ontlast door bijvoorbeeld een nieuwe verbinding aan te leggen tussen de Mulslaan en de 
ringweg? Is het mogelijk om sommige dorpscentra deels verkeersluw te maken?  
 
In nauw overleg met de Vlaamse overheid moet worden gewerkt aan alternatieven voor het 
autoverkeer naar de luchthaven. Vandaag verplaatst 70 % van de passagiers zich met de wagen naar 
de luchthaven, wat de mobiliteit in Steenokkerzeel bemoeilijkt. Een alternatief kan bestaan uit 
shuttleparkings die verder van de luchthaven gelegen zijn. Verder moet worden bekeken hoe de 
negatieve impact van werken in de omgeving (bijvoorbeeld aan de ring rond Brussel) op de mobiliteit 
in onze gemeente kan worden verminderd.   
 
We hebben geen pasklare antwoorden op deze vragen, maar ze verdienen ten minste met een open 
geest grondig te worden onderzocht.  
 
2. Leefomgeving  

 
Omdat ruimte schaars is, moet er zorgvuldig mee worden omgegaan. Ruimtelijke ordening gaat over 
evenwichten: voldoende ruimte bieden om te wonen, te werken en te ontspannen.   
 
Wonen voor iedereen 
 
Steenokkerzeel moet een thuis bieden aan mensen van verschillende leeftijd, voor gezinnen met 
uiteenlopende samenstelling en met diverse economische draagkracht.  
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Het private woonpatrimonium is vaak onaangepast aan de noden van vandaag. Jongeren die in 
Steenokkerzeel opgegroeid zijn, vinden geen instapappartement. Ouderen van wie het huis te groot is 
geworden, 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 private bouwsector en de socialehuisvestingsmaatschappijen als 
partners, stimuleren we de uitbouw van een divers woonaanbod met ruimte voor verschillende 
woontypen: open woningen, halfopen woningen, gesloten bebouwing, appartementen, sociale 
woningen, woningen voor starters, woningen voor ouderen, assistentiewoningen enzovoort. De 
ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten dit mogelijk maken.  
 
De pastorie van Perk herbestemmen we met het oog op cohousing. Jongeren, die aan het begin staan 
van hun professionele loopbaan, zoeken vaak een plaats om zich voorlopig te vestigen, zonder dat ze 
zich een hoge huurprijs kunnen veroorloven. Zij zouden dan ook terecht moeten kunnen in de pastorie 
van Perk, die wordt onderverdeeld in kleine wooneenheden, met gemeenschappelijke infrastructuur 
en tuin.  
 
Op het vlak van sociale huisvesting geven we de voorkeur aan kleine projecten. Grootschalige 
projecten zoals de geplande verkaveling Den Achtergael aan de Lijsterlaan in Melsbroek zijn niet meer 
van deze tijd.  
 
We moedigen inwoners aan om niet alleen energievriendelijk maar ook ouderenvriendelijk te bouwen. 
Huizen zouden moeten worden ingericht met deuren die breed genoeg zijn voor rolstoelen en met een 
inloopdouche op de benedenverdieping enzovoort. Appartementsgebouwen moeten maximaal 
toegankelijk zijn voor wie slecht te been is, met brede toegangen zonder dorpels, en met liften waar 
dat haalbaar is.    
 
Behoud van de open ruimte 

 
De Vlaamse regering heeft deze zomer het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goedgekeurd. In 2018 
wordt in Vlaanderen dagelijks 6 hectare aan open ruime ingenomen, waarvan 2,5 hectare wordt 
verhard. Dat is niet houdbaar. Een verdere inkrimping van de open ruimte leidt onder andere tot 
bijkomende mobiliteitsproblemen, stijgende kosten voor de aanleg en het onderhoud van 
nutsvoorzieningen en toenemende risico’s op wateroverlast. En dan zwijgen we nog over de verdere 
teloorgang van het groene uitzicht en landelijke karakter van de omgeving die delen van Vlaanderen 
(waaronder Steenokkerzeel) vandaag kenmerken.    
 
Door de zogenaamde “betonstop” mag tegen 2025 nog slechts 3 hectare ruimte per dag worden 
ingenomen. Tegen 2040 moet de inname van openbare ruimte tot 0 hectare per dag worden 
teruggebracht. De verharde oppervlakten moeten tegen 2050 buiten de steden met minstens 20 % 
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dalen, door bijvoorbeeld oude sites af te breken en te vervangen door natuur. Er komen compensaties 
voor eigenaars die hun grond als gevolg van de nieuwe regels niet meer zullen kunnen bebouwen.  
 
Het gemeentebestuur moet reeds op de nieuwe regels anticiperen en hen kracht bijzetten. We hoeven 
niet en mogen niet wachten om de daad bij het woord te voegen. 
 
Door wonen in de dorpscentra te stimuleren, verdedigen we de open ruimte. Dat we compacter en 
hoger (verspreid over meer bouwlagen) zullen gaan wonen, hoeft geen probleem te zijn. 
Woonprojecten met appartementen en kleinere huizen kunnen worden gecombineerd met ruime 
groenvoorzieningen, wat de levenskwaliteit ten goede komt.  
 
Het aansnijden van nieuwe verkavelingen of zich laten voortzetten van de lintbebouwing, zijn 
daarentegen een slecht idee omdat ze de vrije ruimte verder doen krimpen en onder andere op het 
vlak van mobiliteit grote problemen veroorzaken.  
 
Luchthaven 
 
Steenokkerzeel is een luchthavengemeente. Brussels Airport is een pijler van onze welvaart, maar er 
moet een beter evenwicht worden gevonden tussen de economische belangen en de leefbaarheid van 
onze gemeente. Dat bijkomende delen van Steenokkerzeel (en meer bepaald van Humelgem) zouden 
worden opgeslokt door de luchthaven, is onaanvaardbaar. 
 
Erfgoed en architectuur  
 
De gemeente moet het historische erfgoed in eer houden. De vier kerken van Steenokkerzeel behoren 
ertoe. De komende jaren moet verder worden nagedacht over de functie van de kerken (de 
zogenaamde kerkenbeleidsplannen), waarbij aan (sommige van) die kerken een andere 
nevenbestemming wordt gegeven. De kerken behouden dan hun religieuze functie, maar kunnen 
bijkomend voor andere gepaste activiteiten worden gebruikt.     
 
Op het vlak van de architectuur van nieuwe gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte is 
meer ambitie op zijn plaats. De gemeente moet zelf kiezen voor kwaliteitsvolle vooruitstrevende 
architectuur en die ook aanmoedigen in het raam van haar vergunningenbeleid. De eigentijdse en 
duurzame architectuur van vandaag kan het historische erfgoed van de toekomst worden.  
 
Ondernemen  
 
De internationale luchthaven mag niet de enige economische pool van de gemeente zijn. De gemeente 
moet er zorg voor dragen dat ook kmo’s die in andere domeinen actief zijn zich in onze gemeente 
kunnen vestigen. De ontwikkeling van nieuwe kmo-zones kan een optie zijn.   
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Aan zonevreemde bedrijven moet rechtszekerheid worden geboden. Als zij hun huidige locatie niet 
kunnen behouden, staat het aan het gemeentebestuur hen actief te begeleiden in hun zoektocht naar 
een nieuwe inplantingsplaats, bij voorkeur binnen de gemeente.  
 
Verder wordt voldoende plaats behouden voor onze land- en tuinbouwbedrijven.  
 
De gemeente stimuleert de aanbieding van toeristische arrangementen. Landbouwbedrijven worden 
mee ingeschakeld als verblijfplaats voor toeristen of als kijkboerderij. Een samenwerking met de 
buurgemeenten moet toelaten onze gemeente verder in de kijker te zetten als een deel van de 
witloofstreek. 
 
3. Samen leven  
 
Voor CD&V is Steenokkerzeel geen verzameling consumenten, maar een gemeenschap waar mensen 
zich thuis voelen en zorg dragen voor elkaar. Mensen zijn geen eilanden. We zijn allemaal ingebed in 
een lokale gemeenschap en vaak in een vereniging.  
 
Beter “samen leven” is een rode draad in onze visie op de gemeente en moet de doelstelling zijn van 
de beleidsplannen.    
 
Openbare ruimte 
 
Integratie en sociale samenhang starten met het stimuleren van ontmoetingen. Soms formeel, maar 
nog liever toevallig. Daarom maakt de gemeente werk van buurtparkjes, speelpleinen en 
ontmoetingsruimtes, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. 
 
In dat verband wordt blijvende aandacht besteed aan de plaatsing en het onderhoud van zitbanken in 
de publieke ruimte. Bij de herinrichting van bestaande of inplanting van nieuwe speel- en 
ontmoetingspleinen, wordt de buurt actief geraadpleegd. 
 
Ouderen 
 
Dagdagelijkse verplaatsingen zijn voor ouderen vaak een hele klus. De gemeente heeft hier een rol te 
vervullen, als coördinator van activiteiten van socioculturele verenigingen en via haar eigen diensten. 
Door middel van bijvoorbeeld taxicheques, poetshulp, de Minder Mobielen Centrale (MMC), het 
aanbieden van warme maaltijden, het in kaart brengen van plaatselijke handelaars die aan huis willen 
leveren, helpen we onze inwoners om zich te blijven verplaatsen en zorgen we ervoor dat ze voor 
sommige diensten niet meer het huis uit moeten.  
 
Mantelzorgers verdienen meer waardering en steun. De mantelzorgpremies, die door de uittredende 
meerderheid werden teruggeschroefd, moeten worden uitgebreid en verhoogd.  
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Kinderen en jongeren 
 
De gemeente moet erover waken dat voldoende kinderopvangmogelijkheden voorhanden zijn. Dat 
doet ze niet door zelf een kinderdagverblijf uit te baten, maar wel door private initiatieven beter te 
coördineren en te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door subsidies toe te kennen aan onthaalmoeders 
voor de aanpassing van hun woning aan de hedendaagse normen, door een gebouw ter beschikking 
te stellen aan een privépartner, door (financiële en andere) ondersteuning te bieden aan 
ondernemingen die kinderopvang willen organiseren ten behoeve van hun personeelsleden. De 
gemeente brengt daarenboven de kinderopvang in kaart en communiceert hierover met de inwoners. 
 
De gemeente blijft een trouwe partner van onze jeugdverenigingen.  
 
Onderwijs  
 
Het aanslepende dossier van het afgeleefde en onveilige gebouw van de lagere school van de Sint-
Cajetanusschool aan de Tervuursesteenweg te Perk kende eerder dit jaar eindelijk een doorbraak, met 
dank aan CD&V, dat vanuit de oppositie een wisselmeerderheid heeft geboden. De werken werden 
gestart en eisen een goede opvolging door het gemeentebestuur. Op die manier krijgen de kinderen 
van Perk waar ze recht op hebben: een kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur.  
 
In het algemeen vindt CD&V dat onze scholen hun eigenheid mogen en moeten bewaren. De Sint-
Cajetanusschool blijft best een vrije katholieke school. De gemeentelijke overheid moet zowel het 
gemeentelijke als het vrije onderwijs alle kansen bieden. Beide hebben hun rol te spelen in onze lokale 
gemeenschap en verdienen onze inzet en bekommernis, zodat ouders en hun kinderen een keuze 
kunnen maken tussen de verschillende scholen. De scholen van beide netten kunnen ook van elkaar 
bijleren en zo de kwaliteit van hun onderwijs verder verhogen.  
 
Onze scholen kunnen overigens een motor zijn van integratie van nieuwe inwoners. De gemeente 
moet zowel in de gemeentescholen als in de vrije scholen aanvullende taallessen promoten. 
Anderstalige leerlingen kunnen zo hun kennis van het Nederlands verbeteren, Nederlandstalige 
leerlingen kunnen bijvoorbeeld Franse lessen krijgen.  
 
In het algemeen mogen scholen geen gesloten burchten zijn. Schoolgebouwen kunnen na de 
schooluren worden gebruikt voor andere activiteiten. Sportverenigingen en muziekscholen kunnen er 
onderdak vinden. Zo worden de scholen levende centra midden in een buurt, ontmoetingsplekken 
voor mensen die anders misschien nooit een schoolpoort zouden binnenlopen. 
 
Sport 
 
De gemeente staat sportverenigingen bij op het vlak van hun infrastructuur.  
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Het zwembad Hofstade-Heide van Sport Vlaanderen sluit binnen enkele maanden definitief de deuren. 
Er bestaan echter plannen om op de locatie van de witloofveiling in Kampenhout-Sas een zwembad te 
bouwen. Dat nieuwe zwembad kan een intergemeentelijk project worden waar Steenokkerzeel bij 
aansluit.  
 
Verenigingen  
 
De gemeente ondersteunt waar mogelijk de talrijke verenigingen die Steenokkerzeel rijk is. Wanneer 
hun infrastructuur ontoereikend is, zoekt de gemeente mee naar oplossingen.  
 
Integratie van nieuwe inwoners 
 
De gemeente moet verder werk maken van de integratie van nieuwe inwoners, door hen wegwijs te 
maken in de werking van het gemeentebestuur en kennis te laten maken met de buurt, de scholen en 
het verenigingsleven. Kennis van het Nederlands is noodzakelijk voor integratie. Het aanbieden van 
voldoende lessen Nederlands voor anderstaligen is en blijft dan ook een aandachtspunt.  
 
4. BESTUUR  
 
Geen roepers, maar doeners 
 
CD&V is geen partij van roepers, maar van doeners. Dat hebben we bewezen in vorige 
bestuursperiodes (2001-2012) en willen we opnieuw doen in de volgende. Tijdens de afgelopen zes 
jaar heeft CD&V zich vanuit de oppositie constructief opgesteld door voorstellen (ook al kwamen ze 
van de meerderheid) op hun waarde te beoordelen en indien nodig de helpende hand aan te reiken 
om projecten te realiseren. 
 
Als partij van het midden zullen wij steeds op een praktische manier naar oplossingen zoeken die zo 
veel mogelijk inwoners ten goede komen.  
 
Integratie OCMW in gemeentebestuur 
 
Vanaf de volgende bestuursperiode, wordt het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
(OCMW) “ingekanteld” in het gemeentebestuur. Formeel-juridisch gezien blijven de oude OCMW- en 
gemeentebesturen afzonderlijk bestaan, maar in de praktijk zullen ze samenvallen. De 
gemeenteraadsleden zullen concreet ook OCMW-raadslid zijn, het college van burgemeester en 
schepenen zal de rol van vast bureau van het OCMW vervullen. Het zullen voortaan dus de verkozen 
gemeenteraadsleden zijn die beslissen over het te voeren lokaal sociaal beleid. Alle betrokken diensten 
worden daartoe samengevoegd. Deze hervorming werd door de Vlaamse overheid beslist om een 
beter en efficiënter lokaal sociaal beleid mogelijk te maken.  
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De integratie van het OCMW in het gemeentebestuur werd de laatste jaren voorbereid, maar moet 
vanaf 2019 in de praktijk worden toegepast. Het OCMW en het gemeentebestuur hebben van oudsher 
hun eigen manier van werken. Terwijl in het gemeentebestuur het publieke politieke debat centraal 
staat, bespreekt het OCMW op een discrete manier dossiers en problemen van mensen die zich vaak 
in een erg delicate situatie bevinden. CD&V Steenokkerzeel heeft in vorige bestuursperiodes veel 
aandacht besteed aan het sociale beleid in het OCMW en wil er alles aan doen die focus tijdens de 
volgende bestuursperiode te behouden. De lokale overheid staat het dichtste bij de mensen en kan en 
moet kort op de bal spelen wanneer inwoners hulp nodig hebben. De uitdaging van de volgende jaren 
is ervoor zorgen dat de constructieve en pragmatische manier waarmee het OCMW beslissingen nam, 
wordt behouden en niet verwatert door de vaak meer op confrontatie gerichte politiek in de 
gemeenteraad. Beslissingen van het OCMW gaan over mensen die het dikwijls al moeilijk hebben en 
niet het slachtoffer mogen worden van het politieke spel.     
 
Dienstverlening  
 
De gemeente heeft de voorbije jaren al geïnvesteerd in een nieuwe website en in een digitaal loket. 
Die inspanningen moeten worden voortgezet, door de dienstverlening via digitale weg verder uit te 
bouwen.  
 
Toch mag ook de klassieke dienstverlening in het gemeentehuis niet worden vergeten. De inwoners 
moeten de mogelijkheid blijven hebben om hun dossier of probleem persoonlijk voor te leggen aan 
een ambtenaar van de gemeente.  
 
Communicatie 
 
Wegenwerken en werken aan nutsleidingen zorgen voor heel wat hinder. De inwoners moeten niet 
alleen waar mogelijk inspraak krijgen in de voorbereidende fase, ze moeten ook onmiddellijk vóór de 
start van de werken en tijdens de uitvoering ervan op de hoogte worden gehouden. De gemeente kan 
op dit vlak meer doen. De verbetering van de communicatie kan onder meer gebeuren door het 
aanstellen van een “minderhinderambtenaar” die instaat voor de contacten met de inwoners. De 
minderhinderambtenaar heeft ook een rol bij werken die door de hogere overheid worden uitgevoerd.  
 
En de toekomst van de gemeente? 
 
De huidige gemeente Steenokkerzeel is in 1977 ontstaan door de fusie van de toenmalige gemeenten 
Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek.  
 
De hogere overheid moedigt nieuwe gemeentelijke fusies aan. Het is mogelijk dat die aanmoedigingen 
in de toekomst zullen evolueren naar verplichtingen. Hoewel CD&V Steenokkerzeel niet staat te 
springen om de gemeente op mensenmaat die Steenokkerzeel vandaag is te doen opgaan in een groter 
geheel, mag een fusie geen taboe zijn. De taken die van gemeenten worden verwacht, worden 
complexer en moeilijker te vervullen door kleine gemeenten.  
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Steenokkerzeel doet er goed aan hier nu al over na te denken. Is een fusie met een of meerdere 
omliggende gemeenten een goed idee? Welke buurgemeenten komen het best in aanmerking? Zijn er 
alternatieve samenwerkingen mogelijk die maken dat een fusie kan worden vermeden?   
  
 
 
 


