
Vele generaties hebben er bij 
het ravotten nog hun broek ge-
scheurd: de site ‘op den berg’ aan 
de Schoubroekstraat in Boort-
meerbeek. Zowel chiro als scouts 
zijn er gehuisvest en hun werking 
floreert er al tientallen jaren, 
niet het minst omdat er heel wat 
plaats is om te spelen. De troe-
ven van deze site hebben echter 
ook een keerzijde: een groot deel 
ervan – de chirolokalen in het 
bijzonder – is op het gewestplan 
ingekleurd als natuurgebied. 
Lees het hier, op pagina 4!

boortmeerbeek.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

CD&V wil jeugdlokalen  
op den berg houden

“De jeugdverenigingen moeten op den berg 
kunnen blijven ravotten,” meent Steven Pype
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“De tijd dat zonevreemde 
gebouwen met de bulldozer 
werden platgelegd, lijkt nu 
gelukkig voorbij,” aldus Ste-
ven Pype, “maar toch legt dit 
een zware hypotheek op de 
toekomst van de chiro. On-
derhoud kan nog wel, maar 
uitbreiden wordt zo goed als 
onmogelijk.”

Over de regularisering beslist uiteinde-
lijk de Vlaamse minister van ruimtelijke 
ordening (N-VA-minister Muyters). 
De gemeente haalt echter alles uit de 
kast om de jeugdlokalen op den berg te 
behouden. Na een lange aanloop heeft 
een gespecialiseerd bureau een ruimte-
lijk uitvoeringsplan of  RUP opgesteld. 
Steven: “Dat is de enige mogelijkheid 
om dit voor eens en voor altijd recht 
te zetten. Samen met de chirolokalen 
hebben we in één beweging ook de lo-
kalen van de KWB, in hetzelfde groot 
plan opgenomen.”

Begin maart vond er een overleg met 
alle betrokken instanties plaats, de zgn. 

plenaire vergadering. Vooral vanuit 
natuurhoek (Agentschap Natuur en 
Bos) werd het plan bekritiseerd, maar 
zij waren niet aanwezig. Hoe het verder 
moet is onduidelijk. 

Onze visie is echter wel duidelijk: de 
chirolokalen moeten op den berg blij-
ven. “Deze site is ideaal gelegen voor 
ons jeugdwerk: dicht bij het dorps-
centrum, maar toch verkeersluw en 
bovendien met flink wat speelruimte, 
die uitgeeft op de prachtige Dijleval-
lei. Jeugdwerk en natuurgebied gaan 

volgens mij trouwens perfect samen: 
de lokalen zijn kleinschalig en worden 
ook niet elke dag gebruikt; de druk 
op de omgeving blijft dus beperkt. 
Bovendien heeft dat groen voor onze 
jeugd ook educatieve waarde: hoe kan 
je verwachten dat de volwassenen van 
morgen van de natuur genieten en haar 
respecteren, als ze niet in het groen 
mogen spelen?” aldus Steven Pype.

Meer info? Steven Pype,  
Schepen van jeugd en cultuur, 

0486/24.42.79

CD&V wil jeugdlokalen op den berg houden

Boortmeerbeek wil een 
hartveilige gemeente wor-
den. Daarom heeft de ge-
meente op initiatief van 
Anne Cleiren, schepen van 
sport en gezondheid, een 
Automatische Externe Defi-
brillator (AED) aangekocht.

Door het plaatsen van een AED wil 
de gemeente de overlevingskans van 
een slachtoffer bij een hartstilstand 
vergroten. Dit toestel is geplaatst in 
de entree van de sporthal. Op ter-
mijn wil CD&V dit aantal uitbreiden 
en ook een AED voorzien in het 
gemeentehuis, de bibliotheek,…

De AED is een draagbaar toestel 
dat een elektrische schok aan het 
hart toedient bij levensbedreigende 
hartritmestoornissen. 
De AED analyseert het hartritme 
van het slachtoffer en bepaalt au-
tomatisch of  een stroomstoot het 
slachtoffer kan helpen. Het AED-
toestel geeft gesproken instructies. 
Het leidt de leek door de reanima-
tie tot professionele hulpverleners 
het van hem overnemen. Vroeger 
mochten alleen artsen en speciaal 
opgeleide verpleegkundigen een 
defibrillator bedienen. Sinds 2007 
mag iedereen een AED-toestel 
gebruiken.

Meer info? Anne Cleiren,  
Schepen voor sport en gezondheid, 

0478/36 16 25

Boortmeerbeek, een hartveilige gemeente

“Met de AED kunnen we bij een hartstil-
stand mensenlevens redden,” benadrukt 
Anne Cleiren
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De eerste flitspaal in Boortmeerbeek

RUP moet toekomst zone rond Fabrieksweg vastleggen

Precies op de dag dat Bert 
Meulemans, schepen van ver-
keer, 50 jaar werd, startten de 
werken voor de plaatsing van 
de eerste flitspaal in Boort-
meerbeek. Deze flitspaal zal 
het kruispunt Leuvensesteen-
weg – Audenhovelaan – Pont-
straat (in de volksmond ‘Aan 
de Smid’) beschermen.

De flitspaal moet voorkomen dat 
mensen door het rode licht rijden en 
moet snelheidsduivels afschrikken. Op 
dit kruispunt gebeurden in het verleden 
ernstige ongevallen met zwaargewon-
den. Gelukkig bleven de recentere 
ongevallen beperkt tot blikschade. 
“Ik ben nu 10 jaar schepen van verkeer. 
Beleid voeren rond mobiliteit en verkeer 

is altijd een moeilijke afweging tussen 
parkeren en vlotte doorstroming, tussen 
vlot verkeer en snelheid remmen, tussen 
bevorderen van traag verkeer en vol-
doen aan de verzuchtingen van het au-
toverkeer. De voorbije tien jaar hebben 
we als gemeente ingezet op verkeers-
veiligheid en leverden we een enorme 
inspanning door zwaar te investeren 

in fietspaden en de herinrichting van 
dorpskernen. Denk maar aan het fiets-
pad langs de Heverbaan en het Ganzen-
pad en aan de herinrichting van Hever 
en de kernversterking op de Mouterij-
site in Boortmeerbeek. Een van mijn 
grootste frustraties is de tijd die verloopt 
tussen het opmaken van een plan en de 
uitvoering. Zeker wanneer een andere 
gemeente of  het Vlaams gewest erbij 
betrokken zijn, loopt de uitvoeringstijd 
frustrerend lang op. Al sinds de eerste 
flitspalen verschenen in Vlaanderen, 
vroeg Boortmeerbeek een flitspaal aan 
de Smid. En nu is het eindelijk zover.” 

Meer info? Bert Meulemans, 
Schepen van leefmilieu, verkeer, 

infrastructuurwerken en landbouw, 
0473/93.31.31.

Na tien jaar, een eerste flitspaal in 
Boortmeerbeek: “Werken aan verkeers-
veiligheid is een werk van lange adem,” 
verduidelijkt Bert Meulemans

De verkochte zone staat op het 
gewestplan ingekleurd als industrie-
zone, waardoor de Brouwerij Primus 
of  het bedrijf  Haugg die er gevestigd 
zijn, nu al kunnen uitbreiden. De 
nieuwe eigenaar heeft geen onmid-
dellijke plannen voor een verdere 
ontwikkeling. Recent werd gestart 
met het saneren van de historische 
vervuiling, een beperkte hoeveel-
heid stookolie, zink en chloride. Er 
is geen onmiddellijk gevaar voor de 
volksgezondheid. Maar om uitdei-
ning naar de omliggende percelen te 
voorkomen dringt een sanering zich 
toch op. 

Bert Meulemans, schepen voor 
leefmilieu, staat ten volle achter de 
bezorgdheid van de buurtbewoners. 
Hij was wel verrast dat precies de 
voorzitter van Jong Open VLD 
een petitie startte, terwijl net de 
vervuiling werd opgeruimd en de 
bevoegdheid over de toekomstige 

bestemming wordt uitgeoefend door 
een partijgenoot van de Jong Open 
VLD voorzitter. Zowel de schepen 
als de eigenaar gingen onmiddellijk 
akkoord om de toekomst van het ter-
rein nader te onderzoeken en vast te 
leggen in een ruimtelijk uitvoerings-
plan. Dan zal voor iedereen duidelijk 
zijn wat kan en wat niet kan. 

In het verder verloop wil Bert Meu-
lemans verder overleg plegen met de 
buurtbewoners. Algemeen is voor 
CD&V belangrijk dat: (1) vervuilin-
gen zo snel mogelijk worden gesa-
neerd en dat er een goede buffering 
voorzien wordt tussen KMO-indus-
trie en wonen; (2) dat er geluisterd 
wordt naar burgers en dat de politiek 
planmatig en met respect voor ieders 
rechten evenwichtige oplossingen 
uitwerkt; (3) dat vóór er nieuwe open 
ruimte wordt aangesneden de be-
bouwbare ruimte op het gewestplan 
eerst maximaal benut wordt.

Een bestaande industriegrond 
in de Fabrieksweg, die grenst 
aan de Brouwerij Primus, 
werd recent verkocht. De 
nieuwe eigenaar wil de his-
torische vervuiling opruimen. 
De buurt is ongerust over ex-
tra industrie. De schepen van 
leefmilieu Bert Meulemans 
begrijpt de bezorgdheid van 
de buurtbewoners en stelt 
daarom samen met zijn col-
lega schepen bevoegd voor 
ruimtelijke ordening voor om 
een ruimtelijk uitvoeringsplan 
op te stellen. Dat plan moet 
vastleggen wat er in de toe-
komst kan en wat niet.
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Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
An Degryse 
(adegryse@cdenv.be)
www.boortmeerbeek.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Zorg dragen voor elkaar, een stil gebaar

Op de tweede zondag 
van mei vieren we naar 
jaarlijkse gewoonte moe-
derdag. Deze dag is be-
doeld om stil te staan bij 
de bijzondere betekenis 
die moeders hebben voor 
hun gezin. Bij ‘moederdag’ 
denken velen in de eerste 
plaats aan woorden als 
dankbaarheid, warmte, en 
een moeder die haar kinde-
ren omarmt.

Laatst las ik een artikel over het 
ontstaan van moederdag. De eerste 
moeder die als dusdanig gevierd 
werd, in het begin van vorige eeuw, 

was Anne Reeves Jarvis. Zij had 
het geluk van elf  kinderen ge-
kend, maar had zeven van hen zien 
sterven. Verbitterd was ze door 
die zware tegenslagen echter nooit 
geworden. Integendeel, ze was deze 
net te boven gekomen door haar 
leven te wijden aan het voortdurend 
helpen van anderen. Uit bewonde-
ring en dankbaarheid hiervoor heeft 
haar dochter zich ingezet voor een 
jaarlijkse viering van moeders over 
de hele wereld. Of  hoe ook men-
selijk verdriet en leed mee aan de 
basis liggen van het begrip ‘moeder-
dag’.

Daarbij realiseerde ik me dat moe-
derdag bij heel wat mensen ge-
mengde gevoelens moet oproepen. 
We kennen allemaal wel iemand die 
met grote toewijding zorgt voor de 
kinderen van haar partner, of  een 
geëngageerd koppel met een onver-
vulde kinderwens.

Voor deze mensen hebben we geen 
bijzondere dag in het jaar. Ik wil 
dan ook een warme oproep doen 
om moederdag ook aan hen op te 
dragen.

Lies Asselman
secretaris CD&V-Boortmeerbeek
marie-elise.asselman@telenet.be

Een moeke heb je niet voor even,

ik wil je daarom thuis alle zorg 

geven. Ik weet het, het loopt niet 

altijd zo als je wil, het gaat allemaal wat 

trager en dan word je even stil. 

Ook al ben je minder goed te been, 

wij slaan er ons samen heus wel door 

heen. 

Wanneer je even in het ziekenhuis 

bent, om even van een ingreep te 

bekomen,  ben je zo blij en dankbaar 

als wij op bezoek komen.  Steevast stel 

je dan de vraag, “wanneer mag ik naar 

huis?” Want daar voel jij je geborgen 

en thuis.

Ik wil je dat warme nest, dat ik als kind 

kende, ook nu bieden. En hoop dat het, 

als God het wil, zal geschieden.

Want samen kunnen wij het aan

en blijven wij, met de nodige gebor-

genheid en zorgen, er voor gaan!

Een moeke heb je niet voor even

maar voor het leven!


