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Meer naam
in de streek

VOORWOORD >>

Hoe zit het met Keerbergen? Hoe zijn
wij gekend in de streek? Is dat in
wezen belangrijk? Waarom zou je daar
wakker van liggen?
Omdat de waarde van je huis ervan af-
hangt. Kijk maar op de immopa-
gina's van de gratis huis-aan-
huiskranten. Vergelijkbare
huizen zijn in Beerzel,
Schriek of Begijnendijk al-
ti jd een stuk goedkoper.
Een gemeente met een goe-
de reputatie trekt onderne-
mers aan: dienstenleveran-
ciers, nieuwe winkels, boe-
tieks, speciaalzaken, bistro's,
restaurants, enz. Zij brengen leven
in de brouwerij, creëren werkgelegen-
heid en trekken klanten aan van bui-
ten de gemeentegrenzen. Kortom, ze
brengen meer welvaart.
Meer naam in de streek. Dat is de weg
vooruit. N iet alleen voor de komende
jaren, maar ook voor de lange termijn.

Keerbergen is een welvarende ge-
meente geworden omdat het lang ge-
leden rijke zakenlui uit het Brusselse
heeft aangetrokken. Ze kwamen hier
eerst op weekend. Omwille van de

bossen, de gezonde lucht en de
rust. Er kwamen hotels. Maar

later bouwden die hotel-
gasten een riante woning
en bleven hier wonen.

Als we er opnieuw in sla-
gen om nu zo'n wegwijzer
te plaatsen die mensen

met ondernemingszin naar
hier lokt, dan geven we niet

alleen onze kinderen maar ook
onze kleinkinderen een mooie toe-

komst.

Liesbeth Claesen
Voorzitter CD&V

Op onze Facebookpagina publiceren we regelmatig een "weg-
wijzer" naar een of ander evenement in Keerbergen. Volg ons
(fb.com/keerbergen.cdenv) en vooral: deel deze berichten met
je vrienden. >>
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Molenbeek. Een dorpsnaam zoals Keerbergen. Maar wie zou zijn huis hier
willen ruilen voor een huis daar? Niet al te veel kandidaten, vrees ik.
Molenbeek heeft nu eenmaal geen al te beste reputatie.



BACK TO THE FUTURE >>

Klein dorp,
grote namen
Kan je het je voorstellen? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo of Andrés Iniesta in
Keerbergen? Ongeveer 50 jaar geleden was zoiets een realiteit. De topspelers
van die tijd kwamen hier overnachten. In Le Grand Veneur.

"Onze" Paula (De Proost) ziet hen nog
zo voor haar ogen: Gerd Müller, Franz
Beckenbauer en Sepp Maier, de ster-
ren van het elftal dat in 1974 wereld-
kampioen werd. Ze werkte in het hotel
toen de spelers van Bayern München
er verbleven na een wedstrijd op de
Heizel. Ook voor tennislegende Björn
Borg heeft ze nog het eten opgediend.

Le Grand Veneur heeft Keerbergen van
bij het begin in 1936 op de kaart gezet.
In de tweede wereldoorlog speelde
het een belangrijke rol. Zeker toen de
Amerikaanse defensie het gebouw in
1944 van de Duitsers overnam en
omvormde tot het coördinatiecen-
trum tegen de Duitse V-bommen op

Antwerpen. Op 21 maart 1945 kwam
de Britse Koningin Elisabeth er op be-
zoek.

Later logeerde de Mwami van Ruanda
er een hele tijd . Vandaar de Rwanda-
en de Mwami Mutaradreef.

Ook het meer van Keerbergen hebben
we aan Le Grand Veneur te danken. In
1966 kwam het hotel in handen van de
baronnen Bernard en Jean-Henri de
Marcken de Mercken, de projectont-
wikkelaars die het meer op het voor-
malige vliegveld lieten uitgraven.
Keerbergen had er zeker anders
uitgezien als ze hun plannen hadden
kunnen realiseren. Maar was dat beter
geweest?



Waar een weg is,
is een richting
Liliane Goyvaerts, Marc Vangrunderbeeck en Wouter Boncquet, onze schepen-
en in het huidige bestuur, hebben een pak werk verzet. Ze investeerden veel
in de infrastructuur van de gemeente, in de heraanleg en het onderhoud van
de wegen. Daarmee hebben ze Keerbergen letterlijk op de weg vooruit gezet.

Er werden vele wegen heraangelegd en
dit alti jd met oog voor de zachte weg-
gebruiker. Er kwamen heel wat fiets-
voorzieningen bij: vrij liggende fietspa-
den in de Kempenlaan, Molenstraat en
de Putsebaan, aanliggende fietspaden
in de Vlieghavenlaan en de Oude Put-
sebaan, en fietssuggestiestroken in de
volledige Achiel Cleynhenslaan. Al die
werken hebben geld gekost. Maar dat
kwam niet allemaal uit de gemeente-
kas. We hebben maximaal gebruik ge-
maakt van subsidies uit het fietsfonds
(via CD&V-gedeputeerde Tom Dehaene)
en van rioleringssubsidies uit het fonds
van minister Joke Schauvliege (CD&V)

Record aantal km
fietspaden

4

Vorig jaar hebben we Keerbergen op
een originele manier op de kaart gezet.
In de zomermaanden organiseerden we
elke vrijdagvoormiddag een orgel-
concert op het Van Peteghemorgel: een
ongewone en gedurfde samenwerking
tussen organisaties die bezig zijn met
toerisme, cultuur, economie en geloof.
De klanten van de markt liepen even de
kerk binnen om te genieten van een
stukje cultuur. En de orgelliefhebbers
snoven na het optreden de gezellige
drukte van het marktplein op.
Een toffe manier om van ons cultureel
erfgoed gebruik te maken!

Orgelmuziek op
de vrijdagmarkt



OP DE GOEDE WEG >>

Minder geluidshinder, minder trillingen,
en een betere afwatering: dat is het
resultaat van het grote onderhoud aan
de Mechelsebaan.

Met de asfaltering van onze oudste
invalsweg werd een oude belofte
ingelost.

Ondertussen zijn we druk bezig met de
plannen voor een gescheiden riolering
in de Nieuwstraat - Oude Dijkstraat -
Lozenhoekstraat - Korenbloemweg -
Heidestraat-Zwaluwweg.

Voor dit project Keerbergen Oost ma-
ken we maximaal gebruik van subsidies
en profiteren we van de gelegenheid
om ook fietspaden aan te leggen.

Aandacht voor het
leefmilieu

>>
Willen we gekend zijn als fietsgemeente?

Als het van CD&Vafhangt, wel. Fietsen is

niet alleen gezond. Het helpt ons ook

onthaasten en een deel van ons verkeers-

probleem oplossen.

Daarom heb ik als schepen van openbare

werken heel hard ingezet op de aanleg van

fietspaden. Nooit eerderwerden er zoveel

kilometers aangelegd.

Maar daarmee zijn we nog geen fiets-

gemeente. Dat zijn we pas als de fietspaden

gebruikt worden, als het autoverkeer zich

aanpast, als ouders het riskeren om hun

kinderen alleen met de fiets naar school te

laten rijden.

Dat is de weg vooruit: samen kiezen voor

een duurzame toekomst en samenwerken,

mekaar stimuleren om die toekomstwaar

te maken. Zo groeien we uit tot een

gemeente die opvalt en naam maakt.

Marc Vangrunderbeeck , 1ste schepen



De Messi's
van Keerbergen
Keerbergen heeft een aantal speerpunten nodig waarmee het boven de andere
gemeenten in de streek (en in België) uitsteekt. Troeven waarmee het kan
uitpakken, realisaties waarmee het scoort. Dat kunnen eenvoudige, haalbare
dingen zijn: de fietscultuur, een tof dorpsplein, de asperge, de fairplay van de
sportclubs.

Het dorpsplein

Over "het fietsdorp" heeft Marc
Vangrunderbeeck het op de vorige pa-
gina al gehad. In het verlengde
daarvan ligt de herinrichting van onze
“dorpsstraat”. Na consultatie van de
raad voor lokale economie, hande-
laarsverbond HAVEK, Natuurpunt, de
milieuraad en de mobiliteitsraad ligt
er een concreet plan op tafel. Het werd
al met de bewoners in de buurt be-

sproken op een aantal hoorzittingen.
Het is nu wachten op een definitieve
goedkeuring om met de realisatie te
starten. Het doel is om weer leven te
brengen, lokale handelaars, horeca,
boetieks en speciaalza-ken aan te
trekken, en organisatoren van speciale
evenementen op ideeën te brengen.
Samen met GC Den Bussel wordt onze
dorpskern het kloppend hart van de
gemeente.

EN AVANT! >>

Een 3D-beeld van het studiebureau waarop je links de kerktoren herkent. Je krijgt een zicht
op het plein, de heraangelegde straat en fietsstroken, parkings en voetpaden.
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door in te zetten op fairplay en G-sport
over alle sportverenigingen en
sporttakken heen zoals de rolstoel-
dansclub “ De Keerbergse Amigo’s” die
zelfs de cultuurprijs 2017 kregen..

De asperge

De asperge is volgens ons evenzeer
een Messi van Keerbergen. Ze maakt
deel uit van ons cultureel erfgoed, net
zoals de Botermolen, de Heimolen, de
Oude Hansbrug, het Van Peteghem-
orgel, en het beschermd oud gemeen-
tehuis. Als we partners kunnen vinden
die het Van Peteghemorgel gebruiken
om volk naar Keerbergen te lokken,
(zie p. 5) , dan moet het toch ook
mogelijk zijn om organisaties, hande-
laars en restauranthouders samen te
brengen die hun schouders zetten
onder zoiets als "de maand van de
asperge"?

Fairplay en G-sport

Ook onze sportclubs zetten Keer-
bergen op de kaart. Denk maar aan de
Gympies die twee jaar geleden Rune
Hermans naar de Olympische Spelen
in Brazilië zagen gaan. Maar misschien
hoeven we niet zozeer te focussen op
uitzonderli jke prestaties. We kunnen
als gemeente bijvoorbeeld ook scoren

Vier nieuwe gezichten op de CD&V-lijst samen met lijsttrekker Liliane Goyvaerts: Jacques
Haenen en Rocco Van Hove staan links van Liliane. Hilde Quanten en Mark Houtevels
rechts. Ook zij kiezen resoluut en met veel goesting voor de weg vooruit.

Willy Naveld, Agnes Bode en Maarten
De Smedt staan in oktober opnieuw

op de CD&V-lijst.
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