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Wij zijn zeer op onze hoede voor grote
projecten die in kleine kamertjes
worden bedisseld en van bovenaf
worden doorgeduwd. Denk maar aan
de plannen voor een verdere fusie van
gemeenten. Wij geloven daar niet in.
Wij hebben veel meer vertrouwen in
veranderingen die van on-
deruit groeien.

In een gemeente als
Keerbergen is demo-
cratie veel meer dan
een spel kaarten dat om
de zes jaar geschud wordt.
Het gaat erom de inwo-
ners permanent te betrekken bij de
dagelijkse werking én bij het beleid.

Eigenlijk zijn we daar bij CD&V al een
hele tijd mee bezig. De realisatie van
GC Den Bussel is daarin voor ons van
groot belang. Wie herinnert zich nog
dat je in de turnzaal van de school op
een krakkemikkige stoel naar een
toneelstuk moest gaan kijken? Of dat
er tentoonstellingen werden gehou-
den in de donkere kille kelders van

ons oud bibliotheekgebouw? En ons
kunstatelier op een donkere zolder
met een lekkend dak?
Dankzij de polyvalente accommodatie
van ons gemeenschapscentrum is dat
gelukkig verleden tijd . GC Den Bussel
laat je niet alleen in alle comfort ge-

nieten van cultuur met een grote
"C". Het brengt mensen samen.
In de bibliotheek snuister je in
kranten en tijdschriften. In de

gezellige zithoeken leg je
nieuwe contacten en
groeien nieuwe ideeën.

Op die weg willen we
voortgaan. Meer bruis. We

geven ruimte aan de verbeelding en
het initiatief van mensen die met
vertrouwen samen aan de toekomst
van Keerbergen werken. Dat is de weg
vooruit.

VOORWOORD >>

Meer bruis
in de buurt
Wie bepaalt de toekomst van Keerbergen? Europa? Een beperkt clubje
strategische denkers die al dan niet door de bevolking verkozen zijn? Of ben
jij het die mee beslist over de weg vooruit voor onze gemeente?

Op onze Facebookpagina geven we regelmatig een concrete tip
om het leven hier in Keerbergen meer bruis te geven. Volg ons
(fb.com/keerbergen.cdenv) en vooral: doe mee! >>

Liesbeth Claesen
Voorzitter CD&V



BACK TO THE FUTURE >>

Daar zit
muziek in!
Een fanfare van bijna 200 jaar oud! Daar kan niet elke gemeente of stad mee
uitpakken. Keerbergen wel. En we hebben daarnaast nog een tweede fanfare
ook. Het zegt iets over ons, over wie wij zijn en waar we sterk in zijn. Wij zijn
geen volk van individuen. Samen staan we veel sterker.

Die volksaard werkt aanstekelijk. De
vele mensen die hier sinds de jaren '70
van de vorige eeuw zijn komen wonen,
hebben dat gemeenschapsvirus
zonder veel moeite overgenomen. Kijk
maar naar het verenigingsleven dat
volop in ontwikkeling is. Of naar de
vele sportclubs, cultuurverenigingen,
koren, fanfares, jongerengroepen,
wandelclubs en noem maar op.
Daar willen wij met CD&V op verder
bouwen. Het bruisende verenigings-

Een foto van iets na de oorlog van een bijeenkomst in 'Het Witloofkot', zoals de
parochiezaal toen heette. Heel wat bruis van vandaag is daar ontstaan.
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leven toont aan dat er meer mogelijk
is. Er is veel positieve energie die onze
gemeente nog niet (of zeker niet
voldoende) heeft aangeboord.

We willen de diversiteit aan kennis,
deskundigheid en belangen die onder
de inwoners leeft, mobiliseren en
verbinden. Meer bruis in de gemeente.
Dat zet Keerbergen op de juiste weg.
Zo nemen we met z'n allen de weg
vooruit.



Wat we samen doen
doen we beter
We dromen van een gemeente waar bestuur en bewoners elkaar inspireren en
samenwerken aan concrete projecten. Onze schepenen Liliane Goyvaerts,
Marc Vangrunderbeeck en Wouter Boncquet hebben in de huidige legislatuur
al een aantal initiatieven genomen om die droom waar te maken.

Scala & Kolachny Brothers, Soulsister,
Stef Bos en Willy Sommers. Hoe leuk is
het om al deze artiesten in onze eigen
gemeente aan het werk te zien!

Maar het doet nog veel meer plezier te
zien hoe GC Den Bussel mensen bij
mekaar brengt: Busselen na de noen,
leer- en kookworkshops, jonge bands
die gebruik maken van de repetitie-
ruimten, kunstateliers, activiteiten van
vele socio-culturele verenigingen, het
openingsfeest .. . er is alti jd wat te doen.
Er ontstaan ook nieuwe initiatieven.
Denk maar aan Cafestival.

Emerven kreeg een opknapbeurt. Op
vraag en met de medewerking van de
bewoners. Zij kozen de planten, de ge-
meente voerde de infrastructuurwerken
uit. De gemeente leverde het plantgoed
en de mest, zij zorgden ervoor dat de
planten nu een mooie border vormen.
Ook na de realisatie blijven de bewo-
ners verantwoordelijk voor het onder-
houd van de border en het grasplein:
verticuteren, uitrijven, maaien en
onkruid verwijderen.
Een mooi voorbeeld van een win-
winoplossing: een mooiere buurt voor
de bewoners en minder werk voor de
groendienst.

Leven in de
brouwerij

Bedankt voor de
bloemen
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OP DE GOEDE WEG >>

Veiligheid is niet langer de zaak van
overheid en politie alleen. In het cen-
trum, aan het meer, in Kruisheide en de
Zeept doen de inwoners mee. Via een
buurtinformatienetwerk, kortweg BIN.
Het doel is om:

• het algemene veiligheidsgevoel te
verhogen;

• buren met elkaar in contact te
brengen en de sociale controle te
bevorderen;

• meer in te zetten op preventie.

Buurtbewoners, maar ook winkeliers of
bedrijven, lichten de politie in als ze
iets verdachts zien. De politie onder-
neemt dan de nodige stappen. Als het
onderzoek het toelaat, krijgen de BIN-
leden feedback.

Andersom kan de politie ook de leden
van een BIN vragen om uit te kijken
naar een verdacht persoon of voertuig.

>>
GC Den Bussel werkt. En daar zijn we bij

CD&Vbehoorlijk trots op!

Wie herinnert zich nog de voorstellingen van

het Keerbergs Amateur Toneel in de turn-

zaal van de school? Ofons kunstatelier op

een donkere zoldermet een lekkend dak?

Dat alles is gelukkig voltooid verleden tijd.

Den Bussel is als de waterpomp van het

vijvertje in je tuin. Het brengt alsmaar

opnieuw bruis in het water. Zuurstof!

Dit moeten we blijven koesteren. Mensen

die de koppen bij mekaar steken en erop

gebrand zijn om het leven in onze gemeente

aangenamer te maken, die willen we met de

CD&Vvanuit het nieuwe bestuur blijven

sitimuleren en nog intensiever

ondersteunen. Dat is de weg vooruit. .

Maria Verschoren en Wouter Boncquet

Een veilig
triootje



De toekomst
is van ons
Keerbergen is van ons. Niet van burgemeester en schepenen. Het is geen fles
wijn die om de zes jaar aan vervanging toe is. Het is een fles champagne die
haar eigen smaak krijgt naarmate wij Keerbergen samen doen bruisen.

Emerven kreeg een opknapbeurt. Op
vraag en met de medewerking van de
bewoners. Zij kozen de planten, de ge-
meente voerde de infrastructuurwerken
uit. De gemeente leverde het plantgoed
en de mest, zij zorgden ervoor dat de
planten nu een mooie border vormen.
Ook na de realisatie blijven de bewo-
ners verantwoordelijk voor het onder-
houd van de border en het grasplein:
verticuteren, uitrijven, maaien en
onkruid verwijderen.
Een mooi voorbeeld van een win-
winoplossing: een mooiere buurt voor
de bewoners en minder werk voor de
groendienst.

De weg vooruit begint voor ons bij de

wisselwerking tussen gemeente en in-

woners. J ij hebt een veel grotere rol in

de ontwikkeling van Keerbergen dan

de stem die je om de zes jaar moet

uitbrengen.

Neem nu de Molenfeesten. Dat is een

evenement waarbij de gemeente, de

verenigingen en de bevolking de han-

den in mekaar slaan. Al meer dan der-

tig jaar! Zo'n samenwerking moet toch

ook op andere vlakken mogelijk zijn.

N iet alleen om te feesten. Ook op het

vlak van sociaal contact (tegen de ver-

eenzaming! ) , veiligheid, zorg, verkeer,

milieu, etc. Hoe?

Van busselen naar bundelen

Met 'Busselen na de noen' bundelen
we de krachten van de seniorenvereni-
gingen van Keerbergen, rustverzor-
gingscentra en de CADO. Zo genieten
alle zestigplussers van de gemeente
om de veertien dagen op donderdag
van een ontspannende activiteit. Met
'N ieuw op ’t Plein' brengen we alle
inwoners samen om mekaar bij het
begin van het jaar alle goeds en veel
bruis toe te wensen. Ook hier een
geslaagde samenwerking tussen
gemeente en verenigingen.

In dezelfde li jn willen we
verderwerken. GC Den Bussel wordt
nog meer een ontmoetingsplaats met

EN AVANT! >>

Bas Absillis (28), Louis Van Hoof (85) en
Alfons Van den Bosch (59): drie CD&V-gene-
raties die graag de handen uit de mouwen
steken.



bejaarden in hun buurt ondersteunen
zodat ze veel langer in hun eigen huis
bli jven wonen. We kunnen
vakantiehulp steunen: voor de hond
van de buren zorgen als ze op reis zijn,
hun brievenbus leegmaken, planten
water geven, gras maaien, .. . Waar
wacht je op om ons uit te dagen met
jouw ideeën?
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een koffiehoek, een leeshoek waar je
alti jd terecht kunt om de krant te
komen lezen, met gezellige zithoeken:
de ideale plaats om te kaarten, om
nieuwe mensen te leren kennen en om
plannen te maken.

Van GAS naar GIS

GAS-boetes. Weet je nog? Dat een man
met een verstandelijke handicap 50
euro moest betalen omdat hij in
Antwerpen dwarsfluit speelde op
straat? GAS staat voor "gemeenteli jke
administratieve sanctie".

Wij geloven meer in een andere
aanpak: geen boete, maar steun. Van
GAS naar GIS: gemeenteli jke
innovatie steun. Denk aan hoe we het
woonerf Emerven heraangelegd
hebben. Denk aan: buurtfeesten,
projectsubsidies voor sport, jeugd,
cultuur, ontwikkelingssamenwerking,
etc.

Van BIN naar BON

We hebben al BINs: buurtinformatie-
netwerken (zie p. 5) . Maar waarom zou
zo'n netwerk niet verder uitgebouwd
kunnen worden? Waarom geen BON:
een buurt ondersteunend netwerk?
Zo kunnen bewoners met de hulp van
de sociale dienst van de gemeente de

>>
Als je je aandacht richt op de problemen,

krijg je meer problemen.

Als je je aandacht richt op de mogelijkheden,

zie je nieuwe kansen.

Ook Rita Van Ham, Greet Artois en
Paula De Proost kiezen met CD&V

voor de weg vooruit.
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