
 

 

Het fusiedebat woedt volop in Vlaanderen, aangespoord door de 

N-VA. Hun visie bestaat er in uit te leggen dat de Vlaamse 

gemeenten te klein zijn qua inwoners en oppervlakte om alle 

taken naar behoren uit te voeren. Het fusieverhaal wordt dan ook 

onterecht verkocht als een positief verhaal: er wordt vooral 

gegoocheld met woorden zoals “beter kwalitatief en geschoold 

personeel”, “besparingen door gezamenlijke aankopen” en 

“schaalvoordelen”.  

De link met de Keerbergse burger wordt in dit fusieverhaal 

compleet over het hoofd gezien en de voordelen kunnen perfect, 

en worden trouwens nu al, gerealiseerd door intergemeentelijke 

verenigingen. Denk aan afval sorteren en recycleren, beheer van 

het lokale energiebeleid, distributie van electriciteit en aardgas. 

De vorige fusiegolf in 1976 heeft Keerbergen overleefd als 

autonome gemeente. Keerbergen heeft daarvoor ook voldoende 

middelen om dat te blijven in de toekomst. Een gemeente met een 

groen en residentieel karakter. CD&V Keerbergen zal dit 

ondubbelzinnig blijven verdedigen. We zien dan ook geen enkele 

reden om dit N-VA-verhaal te steunen. 

Jaargang 5, editie 1 

CD&V vernam op 3 

februari via de pers 

d a t  o n z e 

coalitiepartner N-VA 

voorstander is van 

een associatie met 

buurgemeente Bon-

heiden. Beide burgemeesters (N-VA) 

wekten hiermee de indruk dat dit 

reeds beslist werd door het 

gemeentebestuur. Niets is minder 

waar.  

Laat u niet in de luren leggen: een 

verregaande associatie is de eerste 

aanzet tot een fusie. En dan liefst met 

een N-VA gemeente waar we geen 

enkel samenwerkingsverband mee 

hebben.  De summiere pogingen tot 

samenwerking met Bonheiden lopen 

nu al op een sisser uit.  Waarom dan 

niet associëren en samenwerken met 

Tremelo? Of met Haacht, waar we 

trouwens een politiezone mee 

vormen?  

De keuze voor Bonheiden is louter 

een politieke keuze van twee N-VA 

burgemeesters. In eigenbelang en 

n iet  in  het  belang van de 

Keerbergenaar. 

Liesbeth Claesen 

Woord van de voorzitter 

Een avond met KOEN GEENS 

WAAR: GC Den Bussel 

WANNEER: 3 MEI 2017 - 20u 

(deuren 19u30) 

IEDEREEN WELKOM! 

GRATIS INKOM, gevolgd door een receptie  
 

Geen fusie met Bonheiden 



Schepen van openbare werken Marc Vangrunderbeeck: “Van heel het 

traject is dit het gevaarlijkste kruispunt. Persoonlijk vind ik het 

jammer dat de fietstunnel-optie niet is weerhouden. Vooral de 

geraamde kostprijs  van 1.000.000 euro en vragen rond sociale 

onveiligheid deden dit voorstel sneuvelen. De basisstructuur van het 

kruispunt werd behouden maar het wordt verhoogd aangelegd in 

beton met printkassei. Ook hier krijgt de fietser zijn eigen rijstroken. 

Nieuw is dat een fietspad wordt aangelegd in het pad tussen de twee 

bestaande woningen.” 

A. CLEYNHENSLAAN: FASE 2

 

 

Hier zetten we het traject van de eerst fase verder. De wegenis is 

4,75 m breed, goot inbegrepen. In deze breedte wordt een 

fietssuggestiestrook van 1,2m voorzien langs elke kant van de 

weg, uitgevoerd in beton. Het middengedeelte van de weg is in 

asfalt. Over het hele traject worden de traditionele 

wegversmallingen voorzien. 

 

 

Uitgangspunt van dit kruispunt is dat de fietsers van de Cleynhenslaan rechtstreeks worden gedropt 

in de schoolomgeving via de Roggestraat. De aanzet van de Molenstraat en de Berkendreef op de 

Cleynhenslaan wordt haakser gemaakt. De fietsers van de Molenstraat en de Cleynhenslaan blijven 

hun voorbehouden fietsrijstrook behouden. Voetgangers krijgen hier voetgangerstroken in gele 

klinkers en een aantal parkeerplaatsen ten voordele van de dokterspraktijk blijven behouden. Over het 

gehele traject worden vrijliggende fietspaden voorzien. 

Kruispunt Molenstraat 

 
 
De wegenis 

wordt 5,2 meter breed goot inbegrepen en uitgevoerd 
in asfalt. Daarnaast komen er verhoogde aanliggende 
fietspaden in beton aan beide kanten van de weg met 
een breedte van 1,75 meter. Het voetpad wordt aan 1 
zijde  verlengd tot aan de kinderopvang. Ook hier 
worden op drie plaatsen wegversmallingen voorzien.  

Wegenis Molenstraat 

- nutsmaatschappijen: 18 april 2017 

- aannemer : 01 augustus 2017 

 - Aanbestedingsbedrag:  € 2.209.012 

Start der werken onder voorbehoud:  



Schepen van openbare werken Marc Vangrunderbeeck: “Van heel het 

traject is dit het gevaarlijkste kruispunt. Persoonlijk vind ik het 

jammer dat de fietstunnel-optie niet is weerhouden. Vooral de 

geraamde kostprijs  van 1.000.000 euro en vragen rond sociale 

onveiligheid deden dit voorstel sneuvelen. De basisstructuur van het 

kruispunt werd behouden maar het wordt verhoogd aangelegd in 

beton met printkassei. Ook hier krijgt de fietser zijn eigen rijstroken. 

Nieuw is dat een fietspad wordt aangelegd in het pad tussen de twee 

bestaande woningen.” 

A. CLEYNHENSLAAN: FASE 2

Kruispunt Oude Putsebaan/Cleynhenslaan 

 

 

Hier zetten we het traject van de eerst fase verder. De wegenis is 

4,75 m breed, goot inbegrepen. In deze breedte wordt een 

fietssuggestiestrook van 1,2m voorzien langs elke kant van de 

weg, uitgevoerd in beton. Het middengedeelte van de weg is in 

asfalt. Over het hele traject worden de traditionele 

wegversmallingen voorzien. 

Wegenis Achiel Cleynhenslaan 

 

 

Uitgangspunt van dit kruispunt is dat de fietsers van de Cleynhenslaan rechtstreeks worden gedropt 

in de schoolomgeving via de Roggestraat. De aanzet van de Molenstraat en de Berkendreef op de 

Cleynhenslaan wordt haakser gemaakt. De fietsers van de Molenstraat en de Cleynhenslaan blijven 

hun voorbehouden fietsrijstrook behouden. Voetgangers krijgen hier voetgangerstroken in gele 

klinkers en een aantal parkeerplaatsen ten voordele van de dokterspraktijk blijven behouden. Over het 

gehele traject worden vrijliggende fietspaden voorzien. 

 
 
De wegenis 

wordt 5,2 meter breed goot inbegrepen en uitgevoerd 
in asfalt. Daarnaast komen er verhoogde aanliggende 
fietspaden in beton aan beide kanten van de weg met 
een breedte van 1,75 meter. Het voetpad wordt aan 1 
zijde  verlengd tot aan de kinderopvang. Ook hier 
worden op drie plaatsen wegversmallingen voorzien.  

 AANVANG 18 APRIL 2017 



CD&V Keerbergen nodigt u uit op haar jaarlijkse lentebrunchCD&V Keerbergen nodigt u uit op haar jaarlijkse lentebrunch  

Zondag 26 maart 2017, van 08:30u tot 12:30uZondag 26 maart 2017, van 08:30u tot 12:30u  

GC DEN BUSSELGC DEN BUSSEL  

Voorverkoopkaarten (€14 volw.Voorverkoopkaarten (€14 volw.--  €7 kinderen) zijn te verkrijgen bij de bestuursleden€7 kinderen) zijn te verkrijgen bij de bestuursleden  

V.U. Liesbeth Claesen, Vlieghavenlaan 40, 3140 Keerbergen 

Met alle vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: claesenliesbeth@hotmail.com - tel. 0496/35.47.27  

Redactie: Jennifer Savoye, Maarten De Smedt 

Nieuwe sociale appartementen 

Het is gebeurd! De 3 sociale appartementen aan 

de Putsebaan 16 werden eind januari officieel in 

gebruik gesteld. Het bestuur kon de lege 

appartementen bekijken en de OCMW-voorzitter, 

Liliane Goyvaerts, gaf een kleine speech om het 

feit officieel te maken. De huurders zijn er intussen 

ingetrokken en we wensen hen veel geluk.  

Uitbreiding opvang 

speelpleinwerking 

op nieuwe locatie 

Ook dit jaar zal van 7 t.e.m. 

31 augustus voor kinderen 

en jongeren van 6 tot 16 

jaar een speelpleinwerking 

worden georganiseerd met 

heel wat leuke activiteiten, 

workshops en uitstappen. 

Op voorstel van schepen 

van jeugd Wouter Boncquet, 

verzorgen vanaf dit jaar 

e n k e l e  e n t h o u s i a s t e 

animatoren ook een voor- en na-opvang ter plaatse tussen 7 en 

19 uur! Ouders hoeven hun kinderen dus niet meer in te schrijven 

in het Zandjanneke. Ook de locatie van de speelpleinwerking 

wijzigt dit jaar naar de scoutslokalen aan het Vossekot, waar ze 

zich kunnen uitleven in een ruime en bosrijke omgeving. 

De nood aan kleine betaalbare woningen is enorm. Daarom ontstond er tussen de Technische School van het 

Atheneum, de gemeente en het OCMW, het initiatief om een nieuw project voor betaalbare woningen op te 

starten. Verschillende aspecten komen aan bod : educatie door middel van stage van de leerlingen, werken rond 

innovatie door het aanwenden van nieuwe bouwtechnieken en het realiseren van duurzaam, kleinschalig en 

betaalbaar wonen. Het project wordt gerealiseerd op de nog beschikbare 24 are grond bij de seniorenwoningen 

‘het Voorbroek’. Een studie zal uitwijzen of de bouw van kleine afzonderlijke woningen of een groter complex met 

gemeenschappelijke ruimten de beste oplossing is. Een project voor de toekomst! 

Minister Hilde Crevits bezocht het project “t’Zal 

WELzijn” van de VBS Sint-Michiel naar 

aanleiding van de Vlaamse week tegen Pesten. 

Met dit project wordt pesten op school 

aangepakt. 

Nieuw sociaal woonproject in wording 

Onze mandatarissen aan de nieuwe woningen 

Minister Crevits op bezoek in  

GC Den Bussel 


