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Keerbergen staat voor levenskwaliteit.
Een groene omgeving; volgens de ge-
meenteli jke monitor is Keerbergen,
samen met Tremelo, de enige
gemeente in Vlaanderen, waar alle
inwoners groen in hun eigen
buurt hebben. Keerbergen
staat ook voor sportfacili-
teiten, dagopvang voor
ouderen en kinderen,
een bruisend cultureel
leven en sociale begelei-
ding.

Toch staat de kwaliteit
van ons leven onder druk.
Bijvoorbeeld het drukke door-
gaand verkeer — kom tijdens het
spitsuur maar eens kijken op de
Haachtsebaan — of fietsonveilige
situaties, bijvoorbeeld rond de scho-
len. Of wat te denken van de verbor-
gen armoede in zo'n welvarende ge-
meente?

De oplossing? Veranderingen die klein
beginnen maar een grote impact heb-
ben. Lokaal kan je écht het verschil
maken, op het niveau dat het dichtst

bij de mensen staat. Meer en sneller
zijn daarom niet de oplossing voor
onze problemen. Niet in het verkeer,
niet in zorg, niet in het onderwijs, en
ook niet in de economie. Meer wel-

vaart helpt niet bij eenzaam-
heid, tegenslag, ziekte,
armoede, of ongelijk-
heid.

Welzijn, daar gaat het
om. Laten we de aan-
dacht verleggen van

de kwantiteit naar de
kwaliteit van het leven.

Meer smaak in het leven,
dát is de weg vooruit. Daar

gaan we met CD&V Keerbergen voor.

Want geluk is geen kwestie van geluk.
Het heeft alles met goed beleid te
maken, met beleidsmakers die zoeken
naar een evenwichtige balans.

VOORWOORD >>

Meer smaak
in het leven
2018, het jaar van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. In een reeks van 3
themanummers nemen we je mee naar het verleden, heden en vooral, naar
hoe wij aan de toekomst van onze gemeente willen werken. In dit nummer
gaat het over meer smaak, meer kwaliteit in het leven. Keerbergen is van een
klein dorp uitgegroeid tot een welvarende gemeente, waar het goed leven is
... en dat willen we ook voor iedereen behouden en verbeteren.

Iedere week geven wij via onze Facebookpagina een concrete tip
om het leven hier in Keerbergen meer smaak te geven. Volg ons
op Facebook ( fb.com/keerbergen.cdenv) en doe mee. >>

Liesbeth Claesen
Voorzitter CD&V



BACK TO THE FUTURE >>

Het goede
uit de oude tijd
Keerbergen heeft op nog geen 50 jaar een enorme evolutie doorgemaakt. Het
is van een typisch Kempisch dorp uitgegroeid tot de rijkste gemeente uit de
regio en de op twee na rijkste gemeente in Vlaanderen. Toch denken Keerber-
genaars met enige weemoed terug aan "de goede oude tijd".

Hun ogen beginnen te fonkelen als ze
vertellen hoe de mensen vroeger aan
mekaar hingen en mekaar vooruit
hielpen.

De tijden zijn inderdaad veranderd.
We zijn ook met veel meer inwoners
dan toen. Dat iedereen iedereen kent,
is gewoonweg niet meer mogelijk.

Toch hebben we hier nog veel gemoe-
delijkheid bewaard. Dat hebben we
laten zien in "Fata Morgana" (tien jaar

Over meer smaak gesproken: de Afternoon Tea uit "Fata Morgana" met zelfgemaakte
scones, sandwiches, cake, etc. En of Geena Lisa ervan genoot!
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geleden) en de historische stoet ter
gelegen-heid van 975 jaar Keerbergen
(zeven jaar geleden) .

Wat we toen beleefd hebben, is geen
"optisch bedrog". We moeten er ge-
woon voor zorgen dat de spontane
solidariteit onder de mensen gestimu-
leerd wordt en meer kansen krijgt. Dat
geeft smaak aan het leven.

Dat is de weg vooruit.



Wat we zelf doen
doen we beter
Onder impuls van CD&V-schepenen Liliane Goyvaerts, Marc Vangrunder-
beeck en Wouter Boncquet, heeft Keerbergen enkele bijzondere initiatieven
genomen voor het welzijn van de inwoners.

Een verademing voor de mantelzorger,
een zegen voor bejaarden die de
eenzaamheid van het zelfstandig
wonen willen doorbreken. Dat is CADO
'De Pastorie'.

Op dit moment maken er 20 Keerberge-
naars gebruik van. Dat zijn 20 mensen
die hun oude dag met smaak beleven,
die genieten van de huiseli jke inrichting
en van de activiteiten die door de vier
begeleidsters georganiseerd worden.

Zij profiteren ook van het zorgaanbod:
een warm middagmaal, pedicure, haar-
verzorging, en een heerli jke douche.

Terwijl vele gemeenten hun diensten
uitbesteden, bouwt Keerbergen die zelf
verder uit. De buitenschoolse opvang
'Het Zandjanneke' zorgt voor opvang
van 7 tot 7. Er werd een inschrijvings-
systeem ingevoerd en een beveiligde
toegangsdeur geïnstalleerd. In de zo-
mervakantie werven we jobstudenten
aan om de dienst te verzekeren. De leef-
ti jd voor de speelpleinwerking werd
opgetrokken tot 16 jaar. Voor en na de
activiteiten is er opvang voorzien. Ook
voor ouders met baby's of peuters
zoeken we naar meer opvangmoge-
li jkheden dicht bij huis. We geven een
premie aan startende onthaalouders.

Langer
op eigen benen

Van 's morgens 7
tot 's avonds 7
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OP DE GOEDE WEG >>

We hebben er allemaal mee te maken,
de een al wat vroeger, onverwachter of
dramatischer dan de ander. De dood zit
verpakt in het leven. Toch doet de
maatschappij er alles aan om haar weg
te moffelen. Jammer, want het besef
dat ook wij aan de beurt komen, doet
ons stilstaan bij de vragen van het le-
ven. Daarover nadenken, je eigen ant-
woorden zoeken, dat geeft smaak aan
het leven.

Daarom maken we van onze begraaf-
plaats een park tussen hemel en aarde.
Met een nieuwe afscheidsruimte,
nieuwe urnencolumbaria, een begraaf-
bos (nieuwe vormen van natuurli jk be-
graven) en een sterretjespad voor ou-
ders die een kind — ook ongeboren —
hebben verloren.

Een plek ook om te wandelen, tot rust
te komen, en te genieten van het
prachtig uitzicht over de Dijlevallei.

>>
De zorg voor het welzijn van de mens begint

lokaal, hier in Keerbergen. Dat heb ik als

OCMW-voorzitter en schepen van sociale

zaken heel sterk ervaren.

Je hebt een bestuur nodig dat het heft in

eigen handen durft te nemen. Dat keuzes

durft te maken. Dat heb ik gedaan: kinder-

opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar, een

uitstekende speelpleinwerking, een poets-

en klusjesdienst die prioriteit geeft aan de

meest hulpbehoevenden, een dagbesteding

voor ouderen, enz. Maarwelzijn is zoveel

meer: milieu, vlot én veilig verkeer, betaal-

baarwonen, inbraakpreventie, enz. Daar

zetten wij met CD&Vop in. Meer smaak in

het leven. Dat is de weg vooruit.

Liliane Goyvaerts

Tussen hemel
en aarde



Een toekomst
om in te bijten
Het voetpad voor je deur is niet nationalistisch, socialistisch of liberaal. Als
het maar netjes aangelegd en onderhouden wordt. Jij wil in een gemeente
wonen die zorg draagt voor haar inwoners. Die oog heeft voor de bredere
context. Zodat jij meer smaak hebt in het leven. Daarom kiezen wij resoluut
voor de weg vooruit.



Klimaatverandering, armoede, onge-
li jkheid. De grote wereldproblemen
worden lokaal opgelost. H ier in
Keerbergen, want hier begint het.

Van compostverwerking tot grond-
stoffenbeheer. Van hergebruik van
regenwater tot verantwoord woon-
beleid: dat is de verandering die we
nodig hebben.

Zorg voor mekaar

Meer smaak, vooral ook in het leven
van mensen die uit de boot vallen.
Door ouderdom, ziekte of tegenslag.

De overheid hoeft niet te bemoederen
of te betuttelen. Ze moet je helpen om
de balans tussen job, huishouden en
vrije tijd in evenwicht te houden. Ze
stelt je in staat om zorg te dragen voor
je kinderen, je ouders, of je zieke buur.

Ook als je in armoede belandt, wil je je
leven zelf in handen nemen. Daarom
willen we bijvoorbeeld een sociale
kruidenier in Keerbergen krijgen.

Een groene long

Keerbergen is een groene, residentiële
gemeente. We hebben geen enkele
industriezone. En dat willen we zo
houden.

We zijn niet van plan om de natuur op
te offeren aan grote appartements-
blokken, loodsen of kantoorgebou-
wen. Wij willen zorgzaam met de
ruimte omgaan.

Je hebt recht op plaatsen waar je op
adem kunt komen. Waar je 's avonds
rustig door de straten loopt of fietst,
of van je tuin geniet.

Fluitend door het verkeer

Vliegen we binnenkort met een drone
naar het werk? Misschien.

Maar in afwachting is er een eenvou-
digere en goedkopere oplossing voor

het dreigend verkeersinfarct: de fiets.

We willen er alles aan doen om het
fietsen in Keerbergen veiliger en aan-
genamer te maken. Zodat je bijvoor-
beeld spontaan de fiets neemt bij ver-
plaatsingen van minder dan 5 km.

Een overheid dichtbij jou

Ziekenhuizen, scholen, bedrijven: ze
worden alsmaar groter. Ook voor ge-
meenten denkt men opnieuw aan
fusies. Wij vinden dat eerder een stap
achteruit dan vooruit.

Wij staan 100% achter alle vormen van
samenwerking: voor verkeer, open-
baar vervoer, politie, toerisme, etc.
Maar de kleinste bestuurseenheid is
lokaal. Dichtbij jou.

Een burgemeester en een schepen zijn
aanspreekbaar. Je maakt hen mee in
het verenigingsleven. En de diensten-
centra liggen binnen fietsafstand.

EN AVANT! >>

We zijn nogal doorgeschoten in

het individuele ten nadele van de

gemeenschap. We zijn ergens

onderweg de connectie met

anderen kwijtgespeeld. En dat

hoor ik tegenwoordig toch wel

heel vaak in mijn praktijk: ‘Ik heb

niemand, ik kan nergens terecht’.

Prof. Dirk De Wachter

(KU Leuven)

>>
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