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Afscheid van Frank 
 
Op 5 september heeft ons bestuurslid Frank Van den Eynde (62) op 

veel te jonge leeftijd de strijd tegen een slepende ziekte verloren.  

Pas gepensioneerd wou hij aan zijn volgende levensfase beginnen 

samen met zijn vrouw Greet, zijn kinderen en kleinkinderen. 

Als bestuurslid miste hij zelden of nooit een vergadering en stond hij 

op de eerste rij als er een handje toegestoken moest worden.  

Hij was geliefd in de buurt en zijn hulpvaardige handen stelde hij ter 

beschikking van verenigingen zoals Okra, Ziekenzorg en de 

Oudstrijdersbond. 

Rust nu maar Frank, wij blijven je herinneren als een zacht en 

oprecht persoon, behulpzaam voor ons en anderen. We zullen je 

missen! 

 

 

 
  

 

 

 

 

De begraafplaats, waar we 

traditiegetrouw rond deze tijd van 

het jaar naar toe trekken om onze 

overledenen te herdenken, is klaar 

voor een grote 'make-over'. Het 

plan is er, nu nog de uitvoering. 

Omdat begraven in de 21ste eeuw 

nu eenmaal andere accenten 

vraagt, hebben we gepoogd om er 

een begraafplaats van de toekomst 

van te maken.  

Naast het traditioneel begraven 

trekken we de groene kaart met een 

begraafpark en een begraafbos met 

mogelijkheid tot begraven in 

biologisch afbreekbare urnes. 

Verharde en natuurlijke wandelpa-

den wisselen mekaar af zodat het 

een mooie plaats wordt om sereen 

afscheid te nemen.  

Op pag. 2 en 3 meer hierover. 

Liesbeth Claesen 

Gemeenteraadslid 

 
 
 

 

Het gemeentelijk basisonderwijs is verdeeld over twee 

vestigingen: de 'Lozenhoek' aan de Nieuwstraat en 'Het 

Hinkelpad' aan de Kempenlaan.  

 

Enkele jaren geleden kreeg 'Het Hinkelpad' al een volledige 

nieuwe kleuterschool 

en werden er in het 

o u d e ,  c e n t r a l e 

gedeelte de laatste 

jaren heel wat nieuwe in 

investeringen gedaan:  

twee jaar geleden 

werd er een nieuwe 

verwarming geïnstal-

leerd, deze zomer 

werd het dak geïso-

leerd en vernieuwd, 

het buitenschr i jnwerk vervangen, nieuwe elec -

triciteitsvoorzieningen en branddetectie geplaatst en werden er 

schilderwerken uitgevoerd. 

 

In de 'Lozenhoek' werden vier klaslokalen voorzien van nieuwe 

ramen en deuren en kregen de kleutertjes een nieuwe grasmat 

om op te spelen. 

 

Voor beide vestigingen werd er op de gemeenteraad van 

september de vernieuwing van het sanitair goedgekeurd. Binnen 

enkele maanden zullen dan ook deze werken opstarten. 

Woord van de voorzitter Blijven investeren in onderwijs 



Vergroening, uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats 

Het begraafpark met sterretjespad vormt een 
mooie en geborgen plek om op een 
aangepaste manier in alle rust en sereniteit 
afscheid te kunnen nemen van ongeboren 
leven, kinderen en tieners. 

In dit gedeelte zullen nieuwe moeraseiken 
aangeplant worden tot een kroonbedekking van 
50%. Langs het sterretjespad komt een mooi 
rustpunt met grote zitbank middenin het rustige 
begraafpark.  

Tussen het nieuwe begraafbos en 
begraafpark komt er een nieuwe, moderne 
afscheidsruimte en nieuwe urnencolumbaria 
van waaruit je een prachtig zicht op de 
Dijlevallei hebt. 

De toegankelijkheid van het geheel wordt 
gegarandeerd door overal verharde paden in 
waterdoorlatende materialen aan te leggen. 
Bovendien zullen over de ganse site van de 
begraafplaats voldoende rustpunten gecreëerd 
worden waarbij de focus op de mooie natuur en 
kunst komt te liggen. 

Begin 2018 zal de begraafplaats van Keerbergen een grondige metamorfose 
ondergaan met het oog op de toekomst. Hierbij trekt de bevoegde schepen, 

Wouter Boncquet, volledig de kaart van de vergroening. 

Na deze grondige opwaardering zal onze begraafplaats een mooie site vormen in 
een groene omgeving waar op een respectvolle en intieme manier afscheid kan 
genomen worden. Maar waar men ook op een aangename manier in de natuur 
kan wandelen en verpozen. 



UITNODIGING: 

Op zondag 19/11, om 10u, nodigt CD&V Keerbergen u uit op een geleid 

begraafplaatsbezoek. Tijdens deze wandeling geven we graag een 

antwoord op al jullie vragen omtrent de vernieuwing van onze 

gemeentelijke begraafplaats. 

De begraafplaats wordt uitgebreid met een 

begraafbos om nieuwe vormen van natuurlijk 

begraven, zoals composteerbare urnen en 

asuitstrooiingen in de natuur, zelfs nabij de 

waterkant, mogelijk te maken. 

In dit gedeelte zullen moeraseiken aangeplant 

worden met een kroonbedekking van 100%. 

Vergroening, uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats 

Een honderdtal nieuw aan te planten 
hoogstammige bomen, de talrijke nieuwe 
beplantingszones en de grasstroken bij 
de uniforme, groene begraafperken zullen 
zowel de huidige begraafzone als het 
nieuw aan te leggen gedeelte vergroenen. 
Hierbij heeft men ook aandacht voor 
gemakkelijk groenonderhoud. 
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Werken Putsebaan = 
alle handelaars bereikbaar 

Na zestig jaar dienst wordt een deel van 

de Putsebaan volledig heraangelegd. De 

werken zijn intussen gestart ter hoogte 

van de Raambeek richting centrum. We 

leggen een gescheiden rioleringsstelsel 

aan, en dankzij inspanningen van de 

schepen werden er subsidies verkregen 

van de Vlaamse Milieumaatschappij voor 

1,2 miljoen euro. 

 

De weg wordt volledig vernieuwd, waarbij zo veel mogelijk vrijliggende fietspaden worden voorzien. Deze 

werken zullen een impact hebben op het doorgaand en lokaal verkeer zodat in fases wordt gewerkt om de 

overlast zoveel mogelijk te beperken. Plaatselijke bewoners en handelaars blijven steeds bereikbaar. 

Werken Molenstraat/
Oude Putsebaan / A. 
Cleynenslaan Fase 2 

Marc Vangrunderbeeck: “Vlak na de 

Molenfeesten startte de aannemer de 

werken in de Molenstraat. Ook hier 

wordt een gescheiden rioleringsstelsel 

aangelegd, voorzien we een nieuwe 

wegenis met aparte fietspaden. Deze 

fase zou klaar moeten zijn rond 3 

november 2017.” 

Begin oktober werd gestart in de Oude Putsebaan. Het is belangrijk 

dat dit gebeurt samen met de eerste fase van de Putsebaan. Op die 

manier wordt de noord-zuid verbinding van onze gemeente maar één 

keer onderbroken.  

In het voorjaar van 2018 is er tot slot het deel van de Achiel 

Cleynhenslaan tot voorbij de Keerbergse Heimolen. 

Elektrische wagens zijn de 

toekomst. Groene voertuigen 

beperken de opwarming van de 

aarde en zijn goed voor onze 

lucht- en leefkwaliteit.  

Samen met EANDIS zorgde 

schepen Marc Vangrunderbeeck 

voor de toekomstige installatie 

van laadpalen ter hoogte van het 

Gemeenteplein. 

 

Wij nodigen u graag uit op een geleid Wij nodigen u graag uit op een geleid 
begraafplaatsbezoek waar we uitleg geven over de begraafplaatsbezoek waar we uitleg geven over de 

vernieuwing van de begraafplaats.vernieuwing van de begraafplaats.  

Afspraak op zondag 19 november om 10u aan de Afspraak op zondag 19 november om 10u aan de 
ingang.ingang.  

Schepen Marc Vangrunderbeeck — openbare werken 

Elektrische 

laadpalen op 

gemeenteplein 


