
 

 

‘Positief' is het kernwoord van het verhaal dat CD&V-
Keerbergen momenteel aan het schrijven is en de komende 
jaren verder wil schrijven. 
De nieuwe bestuursmeerderheid, waarin we een betrouwbare 
partner hebben gevonden die mee onze projecten wil uitvoe-
ren, is nu ongeveer een jaar aan de slag. 
Dit zijn stuk voor stuk positieve projecten, noodzakelijk voor 
onze mooie gemeente, maar vooral voor al haar fantastische 
inwoners. Laat jullie niets wijsmaken door negativisten: jullie 
belastinggeld wordt echt goed besteed, Keerbergen is in goede 
handen! 
En ook in het intern partijbestuur waait er meer dan ooit een 
positieve wind. Nieuwe ideeën worden verzameld en plannen 
gesmeed om deze de komende jaren ook te realiseren. 
Je hoort het, we zitten niet stil maar zijn druk in de weer voor 
jullie.  
Je zal nog veel positiefs van ons horen! 
Om af te sluiten wil ik jullie allemaal graag een deugddoend 
eindejaar toewensen. 
Een gezellige en vredevolle kerstperiode waarin we allen even 
tot rust kunnen komen om van leuke gezinsmomenten te ge-
nieten. 
En natuurlijk een bruisend begin van het nieuwe jaar 2020 
waarin we volop onze goede en positieve voornemens kunnen 
uitwerken. 
Wij hopen jullie allemaal op 18 januari te 
ontmoeten tijdens “Keerbergen klinkt en 
swingt’, de nieuwjaarsreceptie in GC Den 
Bussel. 
Wij zullen er zijn… hopelijk jullie ook,  dan 
maken we graag even tijd voor een posi-
tief gesprek. 
Tot binnenkort !  



 

 

 

 

 
Sporten zit al jaren in het Keerbergse DNA en daar-
om investeren we er graag in. Sommigen supporte-
ren wel voor sport maar staan aan de zijlijn te roe-
pen zonder het werk te verrichten. CD&V werkt dan 
ook graag samen met de nieuwe schepen van sport 
om heel wat te realiseren. Zo kunnen de beide voet-
balclubs, KSC Keerbergen en KNVLH Keerbergen, re-
kenen op nieuwe verlichting. De terreinen werden 
voorzien van LED-buitenverlichting die voldoet aan 
de KBVB-normen. Aan de sporthal wordt eindelijk 
werk gemaakt van de verdere uitbreiding. Zo zal on-
ze hockeyclub kunnen rekenen op een waterkunst-
grasveld. Daarnaast krijgen de Gympies bijkomende 
turnaccommodatie. Voor deze beide dossiers zijn 
Vlaamse subsidies goedgekeurd. Tot slot zullen meer 
autostaanplaatsen worden gerealiseerd door een 
herinrichting van de bestaande parkeerruimte waar-
bij tegelijkertijd initiatieven worden genomen om te 
komen sporten met de fiets . 

De jaarlijkse herdenking werd dit jaar in een nieuw kleed-
je gestoken. Op onze vernieuwde begraafplaats werd met 
de Last Post op de achtergrond een nieuw kunstwerk in-
gehuldigd van Joke Van Broeckhoven en Annemie Heylen. 
Met brieven in glaswerk en madeliefjes wordt de Belgi-
sche soldaat tijdens de eerste wereldoorlog herdacht. Het 
madeliefje werd immers gedroogd bijgevoegd in heel wat 
brieven die de soldaten schreven aan ouders, vrouw en 
kinderen. Het voordragen van het gedicht van woordkun-
stenaar Gust Van Huyck, geschreven naar aanleiding van 
100 jaar einde WOI, door zijn dochter was een aangrij-
pend moment. 

In de namiddag werd 75 jaar Antwerp X herdacht. In okto-
ber 1944 was in de Grand Veneur het Amerikaans hoofd-
kwartier gevestigd dat de strijd aanging tegen de V1’s die 
gericht waren op de haven van Antwerpen. Meer dan 600 
bezoekers kwamen hierop af. 



 

 

 

De verkoop van “Knollebol”, Putsebaan 58 (vroeger 
Post) is een feit! Reeds onder het vorig bestuur was 
dit een te realiseren project maar NVA liet dit dossier 
gewoon liggen. De nieuwe schepen van woonbeleid 
Liliane Goyvaerts (CD&V) is heel blij dat onder het 
nieuwe bestuur dit dossier gedeblokkeerd wordt. De 
sociale woonmaatschappij SWAL zal er nu 3 betaalba-
re wooneenheden realiseren. Iets wat in onze ge-
meente broodnodig is! 

Er zijn al twee geboortebossen in Keerbergen maar 

daar worden de nieuwgeboren kindjes niet echt meer 

bij betrokken. Daarom wil gemeente Keerbergen de 

ouders van pasgeboren kindjes in de toekomst een 

boom schenken om in hun eigen tuin of om in de tuin 

van familie te planten. 

Op deze manier werkt iedereen een stukje mee aan de 

vergroening van onze gemeente. 

 

 

Na de geboorte- en de adoptiepremie wil de 

gemeente Keerbergen , op voorstel van Liliane 

Goyvaerts , ook een pleegzorgpremie schen-

ken. 

Pleegouders tonen een serieus engagement 

naar kinderen die in hun thuissituatie niet lan-

ger ( tijdelijk) kunnen verblijven. 

De wachtlijst voor deze kinderen is immens en 

daarom willen we als gemeente onze erken-

ning en waardering tonen door vanaf 1 januari 

2020 ook een pleegzorgpremie van 100 euro 

in waardebonnen uit te reiken. 

Meer info kan u vinden op de website van de 

gemeente. 

 



 

 

Sinds dit jaar beschikken 
we over 3 Keerbergse 
straffe-streek-
producenten. Naast Molen-
bergher wijn en Draver bier 
verwelkomen we The Hill 
met wijn, bier en chocolade. 
“Als gemeente zijn we trots op deze Keer-
bergse streekproducten, daarom promo-
ten en verkopen we ze sinds dit jaar in 
Den Bussel”, aldus schepen van toerisme 
Marc Vangrunderbeeck. 

Ter nagedachtenis van oud CD&V 
schepen Karel Van Rompaey werd de 
speelplaats van de Gbs Lozenhoek 
omgedoopt tot het “Meester Karel 
plein.” Een mooi eerbetoon aan een 
bijzonder man die altijd zal herinnerd 
worden als De Meester. 

Dit jaar werd tijdens “den blok“ Den 

Bussel opengesteld voor studenten 

die samen willen studeren. Elke dag 

maakten de jongeren hier gebruik 

van. Dit nieuw initiatief wordt dan 

ook herhaald in januari en in juni  

Bij de laatste zwerfvuilactie 

werd veel minder zwerfvuil 

verzameld door de verenigin-

gen. Dit dankzij een tiental 

mooimakers die zich met regel-

maat vrijwillig inzetten om on-

ze gemeente netjes te houden. 

Wil jij ook mooimaker worden? 

Informeer u bij de milieudienst en maak samen met ons een 

propere vuist tegen zwerfvuil. 

Op 18 januari zal er honderden keren’ gelukkig nieuwjaar ‘ klinken. 
Inderdaad, het evenement nieuw op het plein verandert van locatie en krijgt meteen ook een andere naam. 

Een welkomdrankje staat klaar en in de podiumzaal zal men kunnen swingen terwijl men in de Polyvalente zaal rustig 
kan chillen. Voor een hapje wordt beroep gedaan op lokale traiteurs en horecazaken. U komt toch ook?! 


