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Elke generatie heeft zijn eigenheid. De 
‘alphakids’ geboren vanaf  2000 zullen 
opgroeien in een hoog technologi-
sche wereld waar alles tegen een nooit 
geziene snelheid zal evolueren. Hou-
den wij daar vandaag al rekening mee? 
Ook zij zullen zich vragen stellen. Wat 
wil ik worden? Wil ik kinderen? Waar 
wil ik wonen? Wat is belangrijk voor 
onze gemeente? 

Het zijn de kinderen van vandaag 
die de toekomst van morgen zullen 
maken. Maar wel op basis van de 
voorbeelden die ze vandaag krijgen 
aangereikt. CD&V wil weten hoe de 
kinderen de toekomst zien, om te 
leren, om te luisteren, om te kunnen 
vooruitzien. 
Ben je jonger dan 12, maak dan je 
tekening, schrijf  je visie, bezorg 
ons jouw beeld op de toekomst van 
Boortmeerbeek. Misschien wordt 
jouw idee straks wel waarheid op de 
gemeenteraad… Lees er meer over op 
de achterflap: “Als ik één dag burge-
meester zou zijn…”
De toekomst zit niet alleen bij kinde-
ren en jongeren, maar ook bij onze 
ondernemers, bij mensen die willen in-
noveren en bij mensen die inspireren. 
CD&V gelooft dat élke inwoner kan 
inspireren door wat hij goed kan en 

wat hij graag wil. Wij willen dit jaar-
einde aangrijpen om te beluisteren wat 
jou inspireert, wat jou doet nadenken 
over de toekomst. Want die toekomst 
doet ertoe! Heb je een gedachte die je 
met ons wil delen, laat het ons weten! 

Drop je ideeën en gedachten in de 
brievenbus van onze voorzitter of  
mail: An Degryse, Bieststraat 158 A, 
3191 Hever-Boortmeerbeek, of  per 
email adegryse@cdenv.be.

Bert Meulemans
1ste schepen

Het jaareinde. Een periode 
waar mensen stil worden, 
achteruit kijken en plannen 
maken voor het nieuwe jaar. 
CD&V wil vooral luisteren naar 
kinderen en jongeren. Maak 
een tekening, schrijf jouw 
idee, bezorg ons jouw beeld 
op de toekomst van Boort-
meerbeek en misschien win jij 
straks wel de hoofdprijs. 

CD&V Boortmeerbeek luistert naar de toekomst. 
Welkom 2012!

Verder in deze editie
- Heraanleg sporthalomgeving 
- Uitbreiding bejaardenvoorzieningen
- Habobib: Steven blikt vooruit
- Als ik één dag burgemeester zou zijn…
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Heraanleg van de 
sporthalomgeving gestart

In de eerste fase wordt de huidige 
speeltuin volledig in een nieuw 
kleedje gestopt. Concreet worden 
alle speeltoestellen vervangen en 
wordt de speeltuin sterk uitgebreid. 
De speeltuin zal uit 3 zones bestaan. 
Er komt een zone speciaal gericht 
op de allerkleinsten waar zij zich 
onbezorgd en vrij kunnen uitleven. 
Zij kunnen schommelen, glijden, 
zich verstoppen in de schuilhuisjes 
of  kapitein worden van een groot 
schip. De groteren krijgen een 
avonturenpark met klimtoestellen, 
evenwichtstoestellen, een hang- en 
een kettingbrug, balanceerbollen 
en een elektrisch speeltoestel 
waarop je allerhande ‘games’ kan op 
spelen. De plus-12 jarigen worden 
uitgedaagd door een grote klimspin 
en een kabelbaan. 
Naast de speeltuin voorziet de 
1se fase ook in de aanleg van een 
Finse piste. Dit is een speciaal 
parcours voor joggers en lopers. 

Om het loopcomfort te verbeteren 
en blessures te voorkomen 
wordt een verende bovenlaag 
voorzien. In tegenstelling tot 
vele atletiekpistes is deze piste 
bovendien gratis toegankelijk, zodat 
iedereen op een verkeersveilige en 
medisch verantwoorde wijze aan 
lichaamsbeweging kan doen. 
In de tweede fase krijgt het 
huidige basketterrein een nieuwe 
bestemming. Op de ene helft wordt 
een omheind pleintje voorzien 
waar kinderen vrij kunnen voetbal 
en basketbal spelen. Op de andere 
helft kunnen jongeren laten zien 
wat ze allemaal kunnen met hun 
skateboard op een quaterpipe, 
handrail en andere toestellen. 
Niet alleen kinderen en jongeren 
krijgen hun eigen plaats, ook aan 
ouderen is gedacht. In het bestaand 
bos naast de parking zal er plaats 
worden gemaakt voor speciale 
fitnesstoestellen om de conditie 

op peil te houden en voor een 
10-tal petanquebanen. 
Na het beëindigen van de werken 
zal omgeving rond de sporthal – 
en dat is een bewuste beleidskeuze – 
een zeer open, zeer toegankelijk en 
uitnodigend sportdomein zijn.

Meer info? Anne Cleiren, schepen 
van sport, 0478/36.16.25 en 
Steven Pype, schepen van jeugd 
0486/24.42.79.

SPORT – Vaak en dikwijls besproken, maar nu is het ein-
delijk zo ver. Graafmachines en bulldozers nemen – tijde-
lijk – de plaats in van zandbakken en speeltoestellen. De 
heraanleg van de sporthalomgeving (fase 1) wordt uitge-
voerd! De werken zijn half november gestart en worden 
normaal voor het einde van dit jaar beëindigd.
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BEJAARDEN – CD&V heeft 
steeds mee aan de kar ge-
duwd om een nieuw rust-
huis te realiseren en bepleit 
nu een verdere uitbreiding. 

Momenteel is er voor de opname 
in het Woon- en Zorgcentrum 
De Ravestein een wachtlijst met 
209 aanvragen van inwoners uit 
Boortmeerbeek en 41 aanvragen 
van niet-inwoners. Bij de bouw van 
het nieuwe woon- en zorgcentrum 
werd de realisatie van een dertig-

tal bijkomende serviceflats in het 
vooruitzicht gesteld. In het verle-
den stootte het project op bezwa-
ren van stedenbouw. Nu lijkt een 
doorbraak niet veraf  meer. Tussen 
de Stationsstraat, de Bovylaan en 
de Ravesteinstraat kunnen hope-
lijk drie nieuwe gebouwen worden 

opgetrokken. Bovendien kunnen de 
bestaande ‘huisjes’ bewaard blijven. 
Anne Cleiren, schepen van sociale 
zaken, en de OCMW-raadsleden 
stellen samen met onze coalitiepart-
ner alles in het werk om de bijko-
mende serviceflats te realiseren.

Uitbreiding bejaardenvoorzieningen: 
een dringende noodzaak

Habobib bestaat vijf jaar. Steven blikt vooruit.

Heel wat studenten denken dat over 
vijf  jaar de tablet het papieren boek 
compleet verdrongen zal hebben. 
Persoonlijk geloof  ik sterk in de 
toekomst van het papieren boek. 
Zo’n boek in je handen houden en 
nieuwsgierig doorbladeren is toch 
een heel andere beleving dan het be-
dienen van een elektronisch toestel. 
Dat neemt niet weg dat de op-
dracht van bibliotheken in onze snel 
veranderende maatschappij mee 
zal moeten evolueren. Onze biblio-
theek HaBoBIB is het stadium van 
een stoffige boekerij gelukkig allang 

ontgroeid. Dat hebben we te dan-
ken aan een hele equipe gedreven 
mensen die jarenlang aan de weg ge-
timmerd hebben. We mogen samen 
met hen trots zijn op het resultaat. 
Maar hoe ziet de toekomst van ónze 
bib eruit?
HaBoBIB is op weg om veel meer 
te worden dan een opslagplaats van 
boeken, of  zelfs van cd’s en dvd’s. 
HaBoBIB wilt een portaal zijn naar 
alle informatie die iedereen, jong 
of  oud, man of  vrouw, rijk of  arm, 
nodig heeft voor hobby’s of  vrije-
tijdsbesteding, voor studies of  voor 

werk. Een waar informatiecentrum 
dus. Nog belangrijker hierin zal de 
rol van het bibliotheekpersoneel 
zijn. Zij zijn vandaag al onmisbaar, 
maar zij zullen in de toekomst 
uitgroeien tot heuse ‘informatie-
adviseurs’ waarvan je als bezoeker 
nóg meer steun, hulp en advies mag 
verwachten om wegwijs te geraken 
in die veelheid aan informatie. 
Om deze droom te realiseren heb-
ben we samen met het personeel 
een heleboel acties op stapel gezet. 
Eén bijzondere actie wil ik wel extra 
in de kijker zetten: de overstap naar 
RFID, of  radiofrequentie-identifi-
catie. Vorig jaar hebben we besloten 
een groot deel van het baliewerk 
te automatiseren met deze nieuwe 
technologie. Daardoor komt er tijd 
vrij voor het personeel om bezoe-
kers te helpen in hun zoektocht naar 
die spannende roman of  dat boeien-
de artikel, voor het organiseren van 
activiteiten en voor het opzetten van 
samenwerking met onze scholen, 
met de Centra voor Basiseducatie en 
Volwassenenonderwijs en met onze 
eigen culturele verenigingen.

BIBLIOTHEEK – De media en technologie rondom de 
bib evolueren razendsnel. N.a.v. het vijfjarig bestaan van 
onze bibliotheek blikt Steven Pype – schepen van cultuur 
– vooruit. 
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hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggevers ter plaatse:  
Jos De Wachter 
fotografie: Daniël Rys
verantwoordelijke uitgever:  
Jonathan Cardoen
Re(d)actieadres:  
cd&v-Direct, Wetstraat 89
1040 Brussel  
e-mail: direct@cdenv.be

WEDSTRIJD – Van oud naar 
nieuw is het niet alleen 
voor de volwassenen tijd 
om wensen en verwachtin-
gen voor het nieuwe jaar 
uit te spreken. Ook kinde-
ren hebben hun wensen! 
Het CD&V-bestuur nodigt 
kinderen van 4 tot en met 
12 jaar uit om te antwoor-
den om de vraag: “Als ik 
één dag burgemeester zou 
zijn, dan zou ik … veran-
deren in onze gemeente.” 
Wij hopen jouw kinder-
burgemeesterdroom of 
-idee voor te leggen aan de 
gemeenteraad van Boort-
meerbeek.

Laat je inspiratie de vrije loop en 
maak kans op een mooie prijs. Maak 
een mooie tekening, een knutsel-
werk of  schrijf  een mooi verhaal 
en misschien maken wij jouw als 
kinderburgemeestersdroom waar. 
Voor kinderen tot en met 6 jaar is 
de eerste prijs een waardebon van 
€ 75. Deelnemers van 7 tot en met 
12 jaar maken kans op een I-PAD te 
winnen. 

Een onafhankelijke jury zal uit alle 
inzendingen van de beide catego-
rieën één winnaar kiezen. In de 
loop van januari 2012 worden de 
winnaars officieel bekend gemaakt. 
Vergeet zeker niet je familienaam, 
voornaam, adres, telefoon- of  gsm-
nummer, e-mailadres en natuurlijk je 
geboortedatum te vermelden.
Je kan jouw droom persoonlijk 
komen afgeven tijdens het koeken 
zingen op het Kerkplein van Boort-
meerbeek. Op 31.12 2011 trakteren 

wij immers opnieuw alle zangertjes 
en hun volwassen begeleiders op 
een drankje op het kerkplein te 
Boortmeerbeek van 10 tot 12 uur. 
De zangertjes krijgen ter plaatse nog 
een extra attentie. 

Jouw droom moet uiterlijk op 
31.12.2011 de CD&V-voorzitter be-
reiken: An Degryse, Bieststraat 158 
A, 3191 Hever-Boortmeerbeek, of  
per email adegryse@cdenv.be. 

Als ik één dag burgemeester zou zijn…

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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