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BEDANKT WILLY 

“Annus horribilis” 
Zo omschreef de Engelse Queen het verschrikkelijke jaar dat 
achter haar lag. 

2020 is in vele opzichten moeilijk geweest maar ik zou het 
toch niet onder gelijkaardige noemer klasseren. Immers, naast 
het moeilijke Corona hoofdstuk, werden ook tal van nooit ge-
ziene solidariteitsacties ondernomen en dit in geheel het land.  

Ook onze gemeente deed mee.  Zo heeft ons OCMW al haar 
80 plussers persoonlijk opgebeld om te horen hoe het hen 
verging.  Ook werd er gekeken welke kinderen geholpen kon-
den worden met een laptop, wordt er in de lente van 2021 
een sociale kruidenier gelanceerd en besliste onlangs het ge-
meentebestuur om de verenigingen een financiële injectie toe 
te kennen ter compensatie van de geleden verliezen door Co-
rona.  U ziet het, allemaal positieve veranderingen. 

Veranderingen zijn er ook binnen onze partij. Zo wordt de 
functie van Willy Naveld overgenomen door Bas Absillis in het 
Bijzonder Comité Sociale Dienst.   

Onze voorzitter Wouter Boncquet, die gedurende 2 jaar onze 
partij geleid heeft, geeft de fakkel door aan mij. Wouter zit 
momenteel in de gemeenteraad. 

Met veel plezier neem ik het voorzitterschap op mij.  Als mama 
van een druk gezin zal dit voor mij een ware evenwichtsoefe-
ning worden maar dat is een uitdaging die ik heel graag aanga.  
Met de steun van mijn partijgenoten geloof ik dat we voor de 
volgende jaren een zeer mooi verhaal gaan schrijven. 

Een jaar om nooit te vergeten wordt afgesloten. 2021 kan 
alleen maar beter worden. Ik kijk dan ook hoopvol het volgen-
de jaar tegemoet. Een jaar waar we hopelijk in rustiger vaar-
water belanden, een jaar waar er hoop is om terug te gaan 
naar het normale, een jaar waar we elkaar “opnieuw” kunnen 
ontmoeten! 

Ik wens alle Keerbergenaars dan 
ook een gelukkig, een hoopvol, en 
vooral een gezond 2021! 

 

“Het einde van het jaar is geen ein-
de en geen begin, maar een voort-
gaan met alle wijsheid die ervaring 
ons kan bijbrengen”.  (Hal Berland) 

Voorzitter CD&V-Keerbergen 
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Willy Naveld stond in 1988  
voor de eerste keer op de 
CVP-lijst, onder de hoede 
van Marcel Schroos. Het 
werd de start van een blits-
carrière terwijl hij professio-
neel nog als postbeambte 
werkte.                 
Met zijn monsterscore van 
567 voorkeurstemmen 
werd  hij OCMW voorzitter. In 1995  nam hij een 
schepenmandaat op, om 6 jaar later  terug 
OCMW Voorzitter te worden. Van 2007 tot en 
met 2020 koos  Willy steeds voor  het Bijzonder 
Comité Sociale Zaken in plaats van de gemeente-
raad.   Willy houdt van mensen en heeft heel veel  
begrip voor de situatie van de OCMW-cliënten. 
Loyaal en trouw zijn twee woorden die heel hoog 
bij hem in het vaandel staan. Wij kunnen vanuit 
CD&V Keerbergen Willy niet genoeg bedanken 
voor al zijn inzet en zeggen hem niet vaarwel, 
maar tot spoedig op onze bestuursvergaderingen 
en activiteiten.  

 

Bas Absillis is verpleeg-
kundige en  papa van 
een dochtertje. Hij 
woont op de Schriekse-
baan 72 en was in 2013 
de eerste keer kandidaat 
bij de gemeenteraads-
verkiezingen en heeft al 
enkele jaren in de 
OCWM raad gezeteld.  
Zijn sociaal engagement  
bracht hem tot bij de 
Chiro en voetbal. Bij 
CD&V volgt hij de finan-
ciën op.   We wensen 
hem veel succes. 

info@keerbergen.cdenv.be 
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Liliane Goyvaerts is heel erg tevreden met de evolutie op het 
valk van sociaal wonen in Keerbergen. De verkaveling Raamdal 
(tussen Bakestraat en Vogelzang) is in volle ontwikkeling. De 
SWAL ( Sociaal Wonen arrondissement Leuven) is volop bezig 
met de voorbereiding van de bouw van 31 woningen. In een 
latere fase komen er nog 4 units bij. De SWAL zal op de loca-
tie van Knollebol 3 sociale woongelegenheden bouwen. 

Er is met de SWAL ook een samenwerkingsovereenkomst op-
gesteld om aan het Voorbroek 8 seniorenwoningen te bou-
wen. Het lokaal bestuur zal de kosten van een polyvalente 
ruimte op zich nemen. Dit gebouw moet senioren de kans ge-
ven elkaar te ontmoeten. Ook zou er op regelmatige basis een 
dorpsrestaurant kunnen georganiseerd worden. 

Verder onderzoekt de SWAL samen met de gemeente de mo-
gelijkheid om nog kleinere woningen te bouwen voor kleine 
gezinnen of singles. De wachtlijsten tonen nu eenmaal aan dat 
er heel veel nood is aan kleine betaalbare woningen voor sin-
gles of éénoudergezinnen.  Het is onze opdracht om daar op in 
te spelen. 

WONEN IN KEERBERGEN 

KEERBERGENKEERBERGENKEERBERGENKEERBERGEN    

De vernieuwing en uitbreiding van onze begraafplaats 
liep door COVID-19 wat vertraging op, maar ze ge-
raakte toch klaar tegen Allerheiligen. We creëerden 
een bijkomend begraafbos (composteerbare urnen) 
en -park,  en beschikken nu ook over een ruime en 
vernieuwde strooiweide. De sterretjesweide willen we 
in samenspraak met de vzw Met Lege Handen verder 
vorm geven. Door het reeds bestaande deel her aan 
te leggen, zorgden we voor een betere toegankelijk-
heid, ook voor rolstoelgebruikers.  

“De renovatie van het poortgebouw en het nieuwe 
ondersteuningsgebouw, inclusief sanitair, is mooi ge-
lukt en geïntegreerd in de omgeving. Kunstwerken 
van Keerbergse kunstenaars kregen een mooie plaats. 
Maar de trekpleister is natuurlijk de nieuwe overdekte 
afscheidsruimte als centraal ankerpunt binnen onze 
begraafplaats. Van hieruit heeft men trouwens een 
prachtig zicht op onze Dijlevallei” aldus schepen Marc 
Vangrunderbeeck.  

NIEUWE BEGRAAFPLAATS 

info@keerbergen.cdenv.be 
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Keerbergen, steeds minder groen: DAT WILLEN WIJ NIET! 

Vlaamse Overheid (Agentschap Natuur en Bos) wil enkel poen: NIET MET ONS! 
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Helaas merken we dat in de praktijk meermaals toelatingen voor volledige kaalkapping van percelen worden 
afgeleverd door het bevoegde Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dit Agentschap geeft in Vlaanderen de 
toelating om bomen te kappen naar aanleiding van een vergunningsaanvraag. Voor elke gekapte boom moet 
de eigenaar een geldelijke vergoeding betalen (de zogenaamde “boscompensatiebijdrage”).  We zien dat in 
Keerbergen in 2015 en 2016 telkens voor 28.000 euro aan compensatie voor het kappen van bomen aan 
het Agentschap werd betaald. In 2019 werd er maar liefst bijna 5 keer zoveel (131.314 euro) aan het Agent-
schap betaald. Deze cijfers spreken voor zich! 
Eindresultaat voor Keerbergen is dat er veel bomen verdwijnen en dat er amper nieuwe bomen bijkomen. Het 
is duidelijk dat het groene karakter van onze gemeente onder druk staat. 
  
Hoe pakken wij dit probleem aan? 
Marc Vangrunderbeeck blijft strijdvaardig: “Vanuit de gemeente Keerbergen leggen we in de vergunning op 
dat er minstens moet her aangeplant worden wat gekapt werd. Deze bomen moeten verspreid worden over 
het perceel en niet enkel op de perceelgrens. En, zelfs als het Vlaams Agentschap van Natuur en Bos een toe-
lating heeft gegeven om een perceel te ontbossen, eisen we in Keerbergen dat de eigenaar de bomen niet 
kapt die in ‘niet te bebouwen zone’ liggen. De waardevolle hoogstammen blijven dan staan. Zo willen we ver-
mijden dat er een kapping gebeurt en de grond nog jaren braak ligt of dat er te veel wordt gekapt.” 
  
We doen vandaag ook een beroep op jullie allen, inwoners van Keerbergen, om het groene karakter van onze 
gemeente te respecteren en te versterken waar kan. Het kan Keerbergen niet alleen groen houden maar ook 
koel in de zomer als mens, dier en planten de hitteperiodes moeten ondergaan. 
Samen kunnen we erin slagen om Keerbergen groen en mooi te houden!    

www.facebook.com/CdnvKeerbergen 
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HERAANLEG SPEELPLAATSEN 
 

In onze lagere school “Hinkelpad” werd voor de renovatie en 
uitbreiding van het sanitair een deel van de overdekte speel-
plaats afgebroken. Het bestuur blijft investeren in duurzame 
schoolinfrastructuur en daarom werd het dossier van de ver-
nieuwde overkapping recent goedgekeurd.  

Het bestuur zal daarenboven in samenspraak met de directie, 
leerkrachten en de ouderraden werk maken van de vergroe-
ning van de speelplaatsen in beide vestigingen.  



 

 

 Keerbergen WK Dorp 2021 

Het WK wielrennen komt in september 
2021 van Antwerpen naar Leuven , 
langs Keerbergen. 

Wij waren de eerste gemeente die in-
ging op de vraag of we een WK-dorp 
wilde zijn. We zijn er zeker van dat het 
een feestweekend wordt waar iedereen 
iets aan heeft. Op het gemeenteplein 
komt een heus fan-dorp met grote 
schermen en randanimatie. Het is dan 
eveneens kermis en dat maakt het feest 
volledig. In GC Den Bussel zal een VIP-
arrangement uitgewerkt worden.  

U gaat hier nog van horen ! 

We verwennen jullie weer graag!We verwennen jullie weer graag!We verwennen jullie weer graag!We verwennen jullie weer graag!    

Ontbijt aan huis Ontbijt aan huis Ontbijt aan huis Ontbijt aan huis     

op zondag 21 MAART 2021op zondag 21 MAART 2021op zondag 21 MAART 2021op zondag 21 MAART 2021    

Meer info volgt!  Vragen of inlich�ngen? roccovanhove@gmail.com   0477/72 63 24 

Coronasubsidies in 
het voordeel van 
lokale handelaars 
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De Vlaamse subsidies van 13.498,50 euro worden besteed aan twee 
belangrijke dossiers. Met de eerste 5.000 euro vernieuwen we de inboe-
del van de bestaande doorgangswoningen. Het overige bedrag investe-
ren we in de inrichting van onze sociale kruidenier, die in het voorjaar zal 
openen. Er is niet enkel voeding voor handen, maar er zal eveneens de 
mogelijkheid zijn om via een koffiehoekje contact te leggen met vrijwil-
ligers van ‘Welzijnsschakel’. 

Een deel van de Federale subsidies (15.248 euro) wordt via de Keer-
bergenbon verdeeld onder kwetsbare doelgroepen. Doordat deze bon 
enkel gebruikt kan worden voor aankopen bij Keerbergse handelaars 
varen ook zij hier wel bij! 

Het overige bedrag (28.423 euro) wordt aangewend binnen de onmid-
dellijke maatschappelijke dienstverlening. Door de aanhoudende co-
ronacrisis zien heel wat mensen hun inkomen plots beduidend vermin-
deren, bv door tijdelijke werkloosheid, en niet iedereen heeft een appel-
tje voor de dorst. Zo kunnen er op korte tijd, tijdelijk problemen ont-
staan. Op deze momenten is het belangrijk dat er snel gereageerd wordt 
en dat er zeker geen schulden worden opgebouwd.  

Alle problemen zijn bespreekbaar, administratieve, financiële, maar ook 
relationele. Twijfel niet en neem contact op met het OCMW. De maat-
schappelijk assistenten zijn er om u te helpen. 

Liliane Goyvaerts 
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