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Lokale CD&V–mandatarissen fluiten N-VA terug 

Onder druk van N-VA in het Vlaams parlement werd een “boskaart” 

opgesteld ter bescherming van meer dan 12.000 hectare bos. Het 

Agentschap Natuur en Bos startte vervolgens het openbaar 

onderzoek omtrent deze Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen 

(MKWB). 

Schepen van ruimtelijke ordening Marc Vangrunderbeeck (CD&V) 

was niet te spreken over deze draconische regelgeving en trok in 

de aanval. Alleen al in Keerbergen vielen 982 kadastrale percelen 

waarvan 765 voornamelijk in de woonparkzone onder de nieuwe 

regeling van het verbod tot ontbossen.  

Evenveel eige- 

naars werden 

getroffen en ris- 

keerden hun 

bouwgrond te 

verliezen wanneer 

de speciale 

afwijkings- 

procedure een 

negatief antwoord 

op zou leveren.  

De ruimtelijke en burgerrechtelijke gevolgen van dit systeem waren 

dan ook desastreus. Vele jonge gezinnen verloren in één klap hun 

bouwrecht en hun spaarcenten. In alle Vlaamse gemeenten 

kwamen de lokale CD&V-mandatarissen in het verzet samen met 

de talrijke grondeigenaars. Onder deze massale druk capituleerde 

Geert Bourgeois. 

Marc Vangrunderbeeck: “In Keerbergen blijven we zorgen voor een 

groene gemeente. Zo kocht de gemeente in het verleden al 

gronden die intussen natuurgebied of bosgebied werden. Met het 

laatste GRUP werd het enige woonuitbreidingsgebied ook omgezet 

in natuur. Het gemeentelijk Piervensbos, de terreinen van de 

scouts of een reeds bebost perceel landbouwgrond zijn perfect om 

omgezet te worden in een MKWB. Vlaanderen zou beter de 

gemeenten zelf hiervoor bevoegd maken.” 

Woord vd voorzitter 

 

 

 

 

 

De laatste gemeenteraad van 19 juni 

leverde chaotische taferelen op. De 

voorgestelde belastingverlaging van 

900 opcentiemen roerende voorhef-

fing van N-VA haalde het uiteindelijk 

niet maar wel het compromisvoorstel 

van CD&V en Open VLD van 917. 

Wat leert ons dat: dat je in de politiek 

bereid moet zijn om compromissen te 

sluiten anders krijg je wel eens het 

deksel op je neus. 

Na 4 jaar was er dus ruimte om de 

belastingen te verlagen. De uitgaven 

zijn onder controle, de uitstaande 

schuld is gedaald van 23 naar 17 mil-

joen euro. De inkomsten dalen wel 

maar de schulden worden ook 

afgebouwd én we kunnen blijven 

investeren. CD&V staat voor correct 

financieel besturen en maakt u geen 

blaasjes wijs. 

En met OCMW-voorzitter Liliane Goy-

vaerts leggen we de nodige sociale 

accenten. In onze gemeente slaat de 

vergrijzing hard toe en om tegemoet 

te komen aan de vraag naar kleine, 

betaalbare woningen komt er aan het 

Voorbroek  in het centrum op een per-

ceel van 24 are een nieuw project van 

een 10-tal woningen. Het zal een in-

novatief project worden waarbij de 

nieuwste energievriendelijke tech-

nieken toegepast zullen worden. 

 
Liesbeth Claesen 

Gemeenteraadslid 

Woord van de voorzitter Bouwgrond werd bos … 
en dan toch weer niet. 



Platte daken die hier en daar  

gebr ek en  beg onnen  t e 

vertonen, de erkers die al jaren 

een doorn in het oog zijn van de 

huurders, problemen met de 

aansluit ing in de muur, 

condensatie tussen het glas en 

waterinsijpeling: Tijd voor een 

een grondige aanpak.  

 

Grondige aanpak! 

Na een degelijk advies door het  

studiebureau, gaan we voor de 

grondige aanpak.  

De daken zullen een extra 

isolatielaag en een nieuwe 

dakdichting krijgen. De huisjes 

waren al vrij goed geïsoleerd 

maar we willen van de 

gelegenheid gebruik maken om 

dit nog te verbeteren.  

De erkers zullen helemaal 

vernieuwd worden, zodat de 

ramen weer voor jaren het licht 

kunnen binnenlaten. In totaal 

orden de werken geraamd op 

meer dan 300.000 euro . 

 

Ook nog wat kleur en 

gezelligheid? 

De woningen zijn gelegen in 

een groen parkje maar de 

woningen zijn grijs. Een beetje 

kleur is welkom en daarom werd 

beslist om drie felgekleurde 

bloembakken met planten per 

woning aan te kopen. 

Voorwaarde is wel dat 

de huurders de plant-

jes zelf verzorgen en 

water geven. Bij een 

kleine rond- vraag 

vorig jaar is verder 

gebleken dat de 

meerderheid van de 

bewoners wel wat 

meer contact wil met 

elkaar. Daarom is op- 

OCMW-raadslid Bas Absillis 

OCMW Keerbergen krijgt pluim OCMW Keerbergen krijgt pluim OCMW Keerbergen krijgt pluim 
voor welzijn op het werkvoor welzijn op het werkvoor welzijn op het werk   
De resultaten van de doorlichting ‘psychosociaal welzijn’  van het 

OCMW van Keerbergen waren uitstekend. Het bestuur en de 

leidinggevenden krijgen een dikke pluim van de onderzoekers. 

De OCMW-woningen 

in het Voorbroek 

werden in 1988 in 

gebruik genomen. 

Zo’n 30 jaar later wil 

de OCMW-voorzitter  

twee dingen grondig 

aanpakken. 

Dat werd door de medewerker van 

Premed op een 

personeelsvergadering uitvoerig 

uit de doeken gedaan.  94,2 % 

van de medewerkers hebben  

plezier of veel  plezier in hun werk 

en dat is beter dan de 

referentiegroep.  De collega’s, het 

werktempo en de arbeidsinhoud 

spelen hierin een belangrijke rol.    

2 op 3 werknemers 

voelen zich ook 

geapprecieerd in hun 

job.   82 % van de 

personeelsleden 

vinden dat hun werk   

voldoende afwisselend  

is. Op gebied van steun 

door collega’s en 

directe leiding is 70 % 

van de bevraagden  

  OCMW-voorzitter Liliane Goyvaerts  

Renovatie van senioren-
woningen in het Voorbroek  

 

dracht gegeven om een tafel met 

twee banken en een pergola te 

plaatsen in het midden van het 

park. We hopen daarmee het 

contact tussen de bewoners te 

bevorderen. Een potje kaarten of 

een gezellige babbel is dan veel 

makkelijker. 

tevreden tot zeer tevreden.  

Bas: “Als verpleger hecht ik veel 

belang aan het welzijn van het 

personeel. Teambuilding en  het 

promoten van een gezonde 

levensstijl kan de sfeer wellicht 

nog verbeteren”.   

Een dikke proficiat aan het bestuur 

en de leidinggevenden! 



Nieuw project in het Voorbroek 

Succesvolle Cado  

Cado (Collectieve Autonome 

Dag Opvang) ‘De Pastorie’ in 

Keerbergen bestaat 3 jaar! De 

dagopvang voor ouderen in de 

pastorij van Keerbergen begon 

heel bescheiden maar  is 

vandaag één van de meest 

succesvolle van de streek.  

Dagopvang is vaak een 

tussenschakel tussen thuiszorg 

en het woonzorgcentrum en 

staat voor een warme 

huiselijkheid. 

Vier begeleidsters bieden 

aangepaste zorg aan maximaal 

10 mensen tegelijk. Er zijn in 

totaal meer dan 20 regelmatige 

gebruikers maar elk op een an-

der openingsuur.  

De begeleiders  knutselen, 

lezen, koken, spelen bingo of 

een gezelschapsspel. Door 

regelmatig naar de dagopvang 

te komen zorgen de sociale 

contacten voor meer prikkels en 

stimulansen wat de senioren 

zeker ten goede komt.  

Ook verwennerij staat boven 

aan het verlanglijstje; 

haarverzorging, pedicure en 

manicure en zelfs een douche 

kunnen allemaal.   

De Cado is de beste remedie  

tegen vereenzaming! 

  

OCMW Keerbergen wil kleine en betaalbare woningen bouwen 

Naast de bestaande 30 

seniorenwoningen is het de  

bedoeling om een 10-tal kleine 

betaalbare huurwoningen bij te 

bouwen aan de seniorenwijk  

‘Het Voorbroek’.  

Een stuk grond van ongeveer 24 

are ligt nog braak en geeft het 

OCMW en de gemeente de 

mogelijkheid om een nieuw 

project op te starten. 

Op de OCMW-raad werd 

h iervoor  een exc lus ieve 

samenwerking met Interleuven 

goedgekeurd. Als vennoot van 

Interleuven kan het OCMW 

beroep doen op hun diensten. 

Net zoals in andere gemeenten 

groeit het aantal alleenstanden 

en is de woningmarkt hiervoor 

niet aangepast. In Keerbergen 

zouden er meer dan 1000 

alleenstaanden zijn en om niet in 

armoede terecht te komen is het 

noodzakelijk om een betaalbare 

woning te kunnen huren of  

kopen. 

Het nieuwe project zal innovatief 

zijn, nieuwe energievriendelijke 

technieken  zullen toegepast 

worden en een belangrijk 

aandachtspunt zal er zijn voor 

het  educatieve aspect. Hiervoor 

wordt een samenwerking 

opgestart  met het  GO! 

Technisch Atheneum Gitbo 

Keerbergen. Leerlingen zullen in 

het kader van duaal leren bij de 

bouw betrokken worden en één 

woning zou kunnen fungeren als 

modelwoning.   

Voor subsidies en extra 

technische kennis zal er beroep 

gedaan worden op instellingen 

zoals het RTC (Regionaal 

Technologisch Centrum) en het , 

FVB (Fonds voor Vakopleiding 

in de Bouw). 

De komende maanden zullen 

verdere details bekend raken. 

Inhuldiging “muur van cultuur” in GC Den Bussel 

Op 27 juni huldigde schepen van cultuur Wouter Boncquet, de 'muur van 

cultuur' in in aanwezigheid van alle 11 laureaten die in het verleden de 

cultuurprijs hebben 

gewonnen. Elke 

winnaar werd 

vereeuwigd met een 

glazen tegel en 

toekomstige winnaars 

van de cultuurprijs 

zullen aan de muur 

toegevoegd worden.  
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De afgelopen weken was de belastingverlaging 

hét gespreksonderwerp in onze gemeente. Het 

opbod van de politieke partijen, hoe lager hoe 

sympathieker, ging voorbij aan de essentie: een 

correct financieel beleid voeren. 

 

CD&V heeft vanaf september 2010 altijd 

gehamerd op een daling van onze schuld. Dit is 

belangrijk voor onze huidige inwoners maar ook 

voor de volgende generatie. 

 

Daarom stelde CD&V in het 

verkiezingsprogramma van 2012 dat gezocht 

diende te worden naar een nieuw evenwicht 

tussen inkomsten en uitgaven. De lage 

belastingen waren onhoudbaar geworden 

rekening houdend met de stijgende uitgaven, 

samen met de nieuwe taken die de gemeente 

toegeschoven kreeg en de zich snel 

ontwikkelende schuld.  

 

Grootste pijnpunt bij het begin van deze 

legislatuur in 2013 was de hoogte van de schuld.  

Daarom werd het voorstel van N-VA toen gevolgd 

om de opcentiemen gelijk te schakelen met 

Bonheiden. 

 

Ondertussen blijkt uit de cijfers van de rekening 

van 2016 dat er ruimte was voor een 

belastingverlaging. Dankzij besparingen en 

doelgerichte investeringen is de schuldgraad 

intussen onder controle.  

De opbrengsten bedragen meer dan de uitgaven 

en met dit overschot werden investeringen 

gefinancierd zonder bijkomende leningen te 

moeten aangaan en werd in onze gemeente voor 

bijna 4,4 miljoen euro geïnvesteerd.  

 

Het voorstel van CD&V was om de opcentiemen 

onroerende voorheffing te verlagen tot het 

evenwichtige voorstel van 935 waardoor we tegelijk 

de belastingen verlagen maar ook de schuld 

afbouwen.  

 

Onze coalitiepartner N-VA kwam zelf met een 

voorstel namelijk 900 opcentiemen. Daar konden we 

ons echter niet in vinden omdat in hun voorstel 2 

miljoen euro meer schuld wordt gecreëerd maar zij 

weigerden om hierover tot een compromis te 

komen. 

 

Op de laatste gemeenteraad van 19/06 bleef N-VA 

bij hun standpunt van 900.  

CD&V probeerde contructief naar een oplossing te 

zoeken en dit werd gevonden in een 

belastingverlaging tot 917 opcentiemen waar wij ons 

samen met Open VLD in kunnen vinden. Dit werd 

goedgekeurd door Open VLD en CD&V doch niet 

door de N-VA.  

De halsstarrige houding van de N-VA leverde alleen 

chaotische taferelen op en tot 3 keer toe moest de 

vergadering worden geschorst.  

Uiteindelijk gaf N-VA toe en werd dan toch unaniem 

het cijfer van 917 opcentiemen gestemd. 

 
 

 

 
CD&V nodigt u uit op haar BARBECUECD&V nodigt u uit op haar BARBECUE  

zaterdag 26 augustus van 17u tot 20u in GC Den Busselzaterdag 26 augustus van 17u tot 20u in GC Den Bussel  
Kaarten te verkrijgen bij de mandatarissen en bestuursledenKaarten te verkrijgen bij de mandatarissen en bestuursleden  

VVK: volw. 16 EURVVK: volw. 16 EUR——  66--12j. 8 EUR12j. 8 EUR——kind. tot 6j. gratiskind. tot 6j. gratis  

CD&V = Correct financieel besturenCD&V = Correct financieel besturenCD&V = Correct financieel besturen   


