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Deze vraag krijg ik regelmatig. Telkens neem ik de tijd om uit te leggen dat 
de provincie verrassend veel doet voor Steenokkerzeel. Alleen is dat niet 
altijd even zichtbaar. 

Dat is jammer, want ik zou ook wel willen weten wat er gebeurt met mijn 
155 euro * aan provinciebelasting. 
Vandaar deze folder, met een beknopt overzicht van dingen die de laatste 5 
jaar gerealiseerd werden met steun van de provincie.
Een volledige lijst kun je vinden op mijn website. 

(*) 155 euro is het bedrag dat ik dit jaar, voor mijn gezin van 6, betaald heb aan belastingen voor de provin-

cie. Dit bedrag wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen van mijn woning.

Tom Dehaene

tom.dehaene@vlaamsbrabant.be

“Wat doet de 

provincie voor  

Steenokkerzeel?”



“Om veilig te kunnen fietsen, zijn vrijliggende fietspaden cruciaal. 
Met het nieuwe fietspad langs de Kampenhoutsesteenweg is het 
veilig en comfortabel fietsen van Kampenhout tot het centrum van 
Perk.” Chris Boeykens, voorzitter CD&V Steenokkerzeel & gemeenteraaadslid

Fietspaden langs de Kampenhoutsesteenweg: 
875.494 euro  

De fietspaden hebben een lengte van 2 km, tussen de Tervuurse-
steenweg (N227) in Perk en de gemeentegrens met Kampenhout. 
Ze werden vrijliggend aangelegd, aan beide zijden van de weg, in 
grijze beton (met rode accenten ter hoogte van de kruispunten) en 
hebben een breedte van 1,75 m. De rijbaan werd versmald om de 
snelheid van het verkeer te remmen. 

Opmaak van een 
‘Trage wegen plan’: 4.000 euro

Het biedt voortaan een antwoord op tal van 
vragen: welke voetwegen zijn er in de ge-
meente? Wat is goed, wat kan beter? Hoe 
zien we het gebruik ervan? Welke willen 
we behouden, welke niet? Welke prioritei-
ten stellen we? 

Vrije basisschool Ter Ham: 
4.401 euro 

De school kocht een mini-trainingspar-
cours voor jonge fietsers. Het bevat naast 
verkeersborden enkele uitdagende hin-
dernissen die, aangepast aan de leeftijd, 
overwonnen moeten worden. Op dinsdag-
namiddag krijgen verschillende klassen 
aparte fietstraining.

15.335 euro voor de bibliotheek
Dankzij interbibliothecair leenverkeer kunnen Steenokker-
zeelse lezers boeken ontlenen uit andere bibs. De bib kan zo 
meer aanbieden dan alleen haar eigen collectie. De provincie 
steunde deze dienstverlening met 5.462 euro.
Ook de samenwerking met andere bibs in de Noordrand wordt 
ondersteund. De bib kreeg 9.873 euro subsidie voor het pro-
jecten tijdens de Jeugdboekenweek.



Chris Boeykens, voorzitter CD&V Steenokkerzeel & gemeenteraaadslid

Praattafels Nederlands: 
1.800 euro 

Nederlandstaligen en anderstaligen die 
samen met elkaar in het Nederlands in 
gesprek willen gaan, zijn welkom aan de 
praattafel. Ze praten over allerlei leuke 
onderwerpen. Deze praattafels vinden 
plaats op donderdagavond in de biblio-
theek om de twee weken (niet tijdens 
de schoolvakanties) van 19u30 tot 21u. 
Inschrijven is niet nodig, je mag gewoon 
langskomen.

Nieuws uit Vlaanderen

Natuurproject en gedenkplaats “Sterrenkinderen”: 
9.443 euro 

Een braakliggend perceel naast het kerkhof van Steenokkerzeel veran-
derde in een ecologische gedenkplaats voor te vroeg of ongeboren kin-
deren. Niet alleen brengt deze mooie plek rust voor de nabestaanden, 
die er hun kind herdenken, maar tegelijk zorgt het voor extra natuur.

“Senioren die met steun van de provincie hun woning aanpassen (met 
bijvoorbeeld geautomatiseerde rolluiken), kunnen langer zelfstandig 
thuis blijven wonen. En dat willen we uiteindelijk toch allemaal, niet?”

Gilberte Wittebrood, OCMW-raadslid
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Wat doet de provincie zoal voor Zaventem?

www.tomdehaene.be tom.dehaene @tomdehaene tom.dehaene@vlaamsbrabant.be

De provincie: 
elke dag onopvallend aanwezig

UITNODIGING
WIJ aan tafel 

IEDEREEN WELKOM! 

Zaterdag 16 december 2017, van 17.00 uur tot 
22.00 uur, in de parochiezaal te Perk 
(Kampenhoutsesteenweg 1)
Met zwarte en witte pensen, voor de democratische 
prijs van 7,50 EUR per maaltijd 
Ook taart verkrijgbaar 

STEENOKKERZEEL


