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GRIMBERGEN VLAAMSE GEMEENTE  

N-VA Grimbergen wil wegen op het Grimbergse beleid. Deel uitmaken van de 
meerderheid is geen doel op zich, maar het is een onmisbaar instrument om onze Vlaamse 
stempel te drukken. Onze nieuwe ploeg belichaamt een verdraagzame N-VA, die vol 
zelfvertrouwen de uitdagingen van onze samenleving tegemoet treedt. Onze N-VA-afdeling 
in Grimbergen gaat deze uitdaging in 2012 met veel enthousiasme aan.  

Grimbergen ligt in de Vlaamse rand, wat een uitgesproken Vlaams beleid absoluut 
noodzakelijk maakt. De N-VA kan op dit vlak zeker goede geloofsbrieven voorleggen, en zal 
de kiezer in 2012 bovendien ook duidelijk uitleggen hoe wij Grimbergen op een consequente 
en rechtlijnige manier willen besturen. De negatieve neveneffecten van de slechte 
splitsing van BHV en ‘ontdubbeling’ van het gerechtelijk arrondissement waardoor 
een eigen vervolgingsbeleid door het parket en politie quasi onmogelijk wordt, moet 
op gemeentelijk vlak zo efficiënt en krachtdadig bekampt worden.  

Gemeentepolitiek gaat over duidelijke beleidskeuzes,afgestemd op de eigenheid en 
noodwendigheden van de gemeente. Op verschillende beleidsdomeinen willen wij proberen 
het verschil te maken. N-VA Grimbergen wil inzetten op inhoud en wil constructieve 
voorstellen en oplossingen naar voor schuiven voor onze gemeente. N-VA Grimbergen heeft 
de laatste jaren heel wat werk verzet in een aantal werkgroepen die op verschillende 
essentiële domeinen het beleid willen bijsturen. N-VA wil de pijnpunten van het huidige 
beleid blootleggen met een duidelijke visie en maatregelen treffen waar nodig.Hierbij wordt 
duidelijk verwezen naar concrete samenwerkingen met de andere Vlaamse gemeenten in de 
noord-RAND waarmee we de verdediging van de Vlaamse taal en het groene karakter 
kracht willen bijzetten. De opstelling van een gemeentelijk taalcharter is hier een concreet 
voorbeeld van.  

Het is duidelijk dat N-VA Grimbergen niet wenst mee te werken aan de huidige federale 
akkoorden die het Vlaamse bestuur in het gewest achteruitstellen. Zo werken de 
Vlinderakkoorden de verfransing van Vlaams-Brabant verder in de hand.  

N-VA Grimbergen zal dit te allen tijde bestrijden.  

 

 

 

 



 

 

VOORAFGAANDE voorwaarden om als N-VA Grimbergen aan 
politiek te doen in GRIMBERGEN  

GOED BESTUUR = OPEN BESTUUR  

Een nieuwe politieke cultuur van openheid en rechtlijnigheid  

1, ‘Een bestuur ten dienste van de bevolking’  

2, ‘ Een gezond financieel beleid’  

 Een bestuur dat geen openheid aan de dag legt, heeft iets te verbergen, zij het in zijn 
financieel beleid, in het toewijzen van contracten of in zijn personeelsbeleid. Goed bestuur 
vereist niet alleen openheid, maar houdt ook nauw contact met en staat dicht bij zijn 
burgers en  verenigingen in alle wijken en deelgemeenten. Een aangepast 
personeelsbehoeftenplan geënt op de reële noden , met bekwaam personeel, 
geselecteerd op basis van hun kennis en vaardigheden is meer dan ooit aan de orde in 
Grimbergen. Daartoe moeten onafhankelijke selectiekantoren worden ingeschakeld. Een 
goede, tijdige en volledige communicatie met al zijn burgers is een vorm van goed bestuur. 
Een goed informatieloket, bemand met een goed- geschoolde informatieambtenaar, is geen 
overbodige luxe in onze gemeente.  

De klantvriendelijkheid van alle openbare diensten in de gemeente en van alle bedrijven en 
organisaties die in naam van openbare diensten optreden in de gemeente is een essentiële 
voorwaarde voor het vertrouwen van haar bevolking. We merken dat er nog heel wat 
verbeteringen mogelijk zijn.  

Alle vormen van (kleine) corruptie moeten worden bestreden, en N-VA zal er 
nauwlettend op toezien dat elke gemeentelijke beslissing vrij is van enige vorm van 
machtsoverschrijding of favoritisme. Dit geldt ook bij alle bedrijven die afhangen van 
de gemeentelijke werking zoals het OCMW, intercommunales, en de maatschappij 
voor goedkope woningen. Overal is een integer, open en gedreven beleid nodig. Dit is 
voor N-VA Grimbergen een aandachtspunt om de echte noden voor alle bewoners te 
kunnen traceren.  

Het financieel beleid zal transparant gebeuren. Het investerings- en uitgavenbeleid moet 
uitgebreid toegelicht worden, teneinde de meest noodzakelijke uitgaven en investeringen ten 
gunste van de gemeente en haar inwoners uit te tekenen, dit in het licht van een duidelijke 
en goed uitgetekende beleids- en toekomstvisie. Dit vereist niet alleen communiceren maar 
ook debatteren omtrent het gewenste toekomstbeleid.  

Het financieel beleid zal gebaseerd zijn op zuinig beheer en gestoeld op echte 
noodzakelijkheid.  

Daarnaast houdt een nieuwe politieke cultuur in:  

1. de opwaardering van de gemeenteraad t.o.v. allerlei adviesraden. Adviesraden geven 
advies; de gemeenteraad beslist. 2. de debatcultuur in de gemeenteraad en haar 



commissies moet terug ernstig worden genomen, ook binnen de meerderheid 3. een 
toekomstgericht beleid houdt rekening met alle duurzaamheidprincipes volgens het people- 
planet- profit principe.  

Dit houdt in dat het gemeentebestuur haar grote voorbeeldfunctie aan de dag legt inzake 
energie-efficiëntie, afvalbeheer en klimaatdoelstellingen. En dat zij belangrijke 
initiatieven onderneemt om continu deze nieuwe inzichten in de praktijk te brengen en haar 
burgers hiertoe te stimuleren. In haar eigen gebouwen en instellingen zal een concreet 
actieplan moeten worden uitgewerkt. 4. een goed beleid is geen restrictief beleid, maar werkt 
ondersteunend 5. ze onderstreept en werkt voortdurend aan de versoepeling van 
administratieve procedures 6. ze stelt de betrokkenheid van de burgers voorop, en dit in alle 
wijken; ze neemt hiertoe continu initiatieven 7. een goed bestuur heeft oog voor het 
hergroeperen van beleidsfuncties in het licht van de noden voor haar bevolking; dus niet om 
postjes te verdelen. Zo kan er een uniform beleid worden uitgetekend in bepaalde 
beleidsdomeinen. Wat te laken is, is elke vorm van belangenvermenging hoe klein ook.  

Financieel beleid  

Het uitgangspunt van de begroting moet een zo groot mogelijke verlaging zijn van de 
belastingsdruk. De schepenen worden verondersteld dat ze niet meedoen aan een opbod 
tussen de verschillende departementen, maar hun financiën begroten naar reële behoeften. 
Door een spaarzaam beleid moet het mogelijk zijn een belastingsverhoging in de toekomst te 
vermijden.  

Het financieel beleid zal in eerste instantie gericht zijn op zuinigheid en 
gestoeld op echte noodzakelijkheid.  

- Dit houdt in dat eerst alle normale uitgaven van de gemeente worden gescreend en 
evenwichtig moeten zijn; vooral de steeds wederkerende personeelsuitgaven moeten een 
echte meerwaarde uitstralen voor de dienstverlening in de gemeente en dus op termijn 
opbrengen. 

- soberheid is het eerste ordewoord voor alle lopende uitgaven, echter zodanig dat de 
essentiële dienstverlening van de gemeente en haar burgers niet in het gedrang komt. 
Besparingen moeten hier mogelijk zijn.  

- Niet alleen een meerjaren prognose en – begroting zal nodig zijn, ook het continu  
aanpassen aan wijzigende maatschappelijke omstandigheden zal zich opdringen. De eerste 
zorg blijft de directe en noodzakelijke dienstverlening aan de bevolking.  

- Daarna wordt de haalbaarheid van de te realiseren projecten sterk benadrukt, in het licht 
van de mogelijkheden van de gemeentekas. Alle projecten zullen getoetst worden aan 
een sober financieel beleid en hun investeringsmeerwaarde.  

- Investeren in duurzame projecten met een meerwaarde voor de gemeente blijft belangrijk 
voor zover dit investeren op termijn opbrengt voor de gemeente en niet de volledige 
gemeentekas ledigt vooraleer projecten hun eindrealisatie halen. Investeringsuitgaven met 
een (zeer) beperkte duurzaamheid moet vermeden worden. Soberheid in investeringen blijft 
gelden, want er zijn zo vele taken en investeringen in de gemeente te realiseren.  

De kernthema’s van N-VA Grimbergen worden hierna één voor één uitgediept.  

 



 

1.WOONBELEID 

Jongeren en gezin  

‘Bewust investeren in jonge gezinnen’  

De N-VA is een gezinspartij en wenst te investeren in jonge gezinnen. Zij vormen de basis 
voor een gezonde samenleving waar elkeen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. 
Tewerkstelling in eigen streek en voldoende aanbod van geschikte woningen maken dat 
jonge gezinnen zich thuis voelen in Grimbergen.  

Wonen  

‘De mogelijkheden scheppen om betaalbaar en aangepast te wonen in Grimbergen 
voor iedereen.’  

Het is niet alleen goed wonen en werken in Grimbergen, maar ook jonge 
Grimbergenaars moeten de kans krijgen te kunnen bouwen, kopen en wonen.De 
haalbaarheid van betaalbare bouwgronden, huizen of wooneenheden moet een 
blijvende zorg zijn.  

Grimbergen moet een woonbeleid op lange termijn ontwikkelen en zich focussen op de 
beschikbaarheid van één- gezinswoningen, woningen voor alleenstaanden, aangepaste 
woningen voor bejaarden en gehandicapten, woningen voor jonge gezinnen en sociale 
woningen. Alle actoren (openbaar en privaat) moeten betrokken worden bij deze 
doelstellingen. Het OCMW moet in staat gesteld worden meer doorgangswoningen te 
creëren voor noodopvang.  

Er moet een actief beleid komen inzake opsporing en bestraffing van leegstand. 
Verkrotte woningen moeten verplicht gerenoveerd worden. Het woonloket en de 
woonraad moet verder uitgebouwd worden om deze doelstellingen te verwezenlijken en 
gespecialiseerde hulp te kunnen bieden aan de inwoners van de gemeente die problemen 
hebben met degelijke en betaalbare huisvesting.  

VLABINVEST moet meer betrokken worden bij de uitwerking van dit woonbeleid en 
moet meer financiële middelen ter beschikking krijgen om de bestaande, verouderde 
sociale woningen te renoveren en om nieuwe projecten op te zetten.  

Eerste vaststelling voor N-VA Grimbergen:  

Wonen in de Vlaamse Rand is duur: huizen kosten gemiddeld 35% meer dan in de rest 
van Vlaanderen, bouwgrond kost 47% meer. De Rand wordt te duur voor zijn 
oorspronkelijke bevolking die noodgedwongen moet uitwijken. Inwijkelingen uit 
Brussel en het buitenland nemen hun plaats in. Dit proces van verdringing bestaat al 
ettelijke decennia, maar neemt de laatste jaren toe. Het gaat om sociale verdringing, 
maar ook om culturele verschuivingen: de uitwijkelingen zijn hoofdzakelijk 
Nederlandstalig, de inwijkelingen Frans- en anderstalig.  

Om dit proces van verdringing enigszins te compenseren, namen verschillende overheden, 
zoals de gemeente, maatregelen. Maar deze hebben slechts invloed op een beperkt deel 



van de woningmarkt. Inwijkelingen, ook anderstaligen, kunnen dus nog steeds een woning 
kopen of huren in de Vlaamse Rand.  

Enerzijds is er Vlabinvest (‘Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-
Brabant’). Vlabinvest dat, meestal in samenwerking met een sociale 
huisvestingsmaatschappij, huur- en koopwoningen in de brede Vlaamse Rand bouwt ( 
beperkt deel van de woningmarkt)en anderzijds is er het in 2009 goedgekeurde grond- en 
pandendecreet met daarin een boek over ‘Wonen in Eigen Streek’. In een gemeente zoals 
Grimbergen met hoge bouwgrondprijzen en een dito migratiedruk moet iedereen die 
een huis of bouwgrond wil kopen in een woonuitbreidingsgebied, een reservegebied 
voor woonwijken of een woonaansnijdingsgebied , een band hebben met de gemeente 
of een aangrenzende gemeente . Hij moet voor een provinciale commissie aantonen dat hij 
in de streek woont of werkt of er een andere maatschappelijke, familiale, sociale of 
economische band mee heeft. Die voorwaarde geldt ook als de eigenaars hun huis binnen 
de 20 jaar doorverkopen. In dit kader wil N-VA Grimbergen dat het toekomstig bestuur met 
een ‘woonbehoeftenstudie’ naar 2020 toe ( in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan) kijkt om de bijkomende woningnood ( per doelgroep) opnieuw in kaart te 
brengen en een rigoureus meerjarenplan terzake op te stellen met het voordeel hier de 
hoger genoemde voorwaarden te kunnen opleggen en jonge gezinnen en jongeren uit de 
gemeente voorrang te geven. Er werd reeds door het huidige bestuur een begin gemaakt 
hiermee met het woonplan Grimbergen.  

De gemeente Grimbergen maakt deel uit van de Interlokale Vereniging “Regionaal 
woonbeleid Noord” om haar woonplan uit te werken ( met Zemst, Kampenhout en 
Steenokkerzeel) . De verhouding eigenaars/huurders ligt in Grimbergen op 72%, dit is 
aanzienlijk lager dan in de 3 andere gemeenten van het interlokaal woonbeleid (84-86%), 
een stuk lager dan het cijfer voor Vlaams Brabant (77%) en iets lager dan het cijfer voor 
Vlaanderen (74%). Vandaar dat wij als N-VA Grimbergen werk willen maken van een 
gedegen gemeentelijk huurbeleid om de eigen jongeren op deze lokale huurmarkt alle 
kansen te geven.  

Tegen 2020 wil Vlaanderen 43 000 bijkomende sociale huurwoningen bouwen, men 
streeft naar 9% sociale huurwoningen. Het aantal voor Vlaanderen lag in 2009 op 5,56%. 
Voor Grimbergen lag het aantal op 2,81%, hetgeen laag is.  

Grimbergen heeft op vlak van woonbeleid een aantal zwaktes: Hoge verkoopprijzen van 
woningpatrimonium, beperkte financiële middelen voor sociaal wonen ter beschikking, lange 
wachtlijsten voor sociale woningen, weinig gemeentelijk patrimonium, weinig gemeentelijke 
of sociale woonprojecten, oude sociale woningen en extra te realiseren sociale woningen 
die het bindend sociaal objectief oplegt. Er zijn Gewestelijk beperkte financiële middelen , er 
is de vergrijzing, grote inwijking uit andere gemeenten ( Brussel) en er is de handicap van de 
beperkingen die de wetgeving van hogerhand oplegt, bijvoorbeeld met betrekking tot het 
gebruik van de Nederlandse taal.  

Het woonloket moet optimaal zijn rol spelen en de jongeren informeren rond de huurmarkt, 
premies enz.. Een doordacht grond-, woon- en pandenbeleid met een actieplan voor de 
komende jaren moet ook de specifieke noden van jonge gezinnen en jongeren ( 
singles ) in rekening brengen voor N-VA Grimbergen. Ook alle info rond huren moet 
beschikbaar zijn. Heel het woonbeleid moet insé de komende legislatuur ook afgetoetst 
worden op regelmatige basis met de jeugdraad opdat jongeren de correcte informatie 
zouden hebben om wanneer ze de stap zetten om op eigen benen te staan ze maximaal 
geïnformeerd zouden zijn om hopelijk ook binnen Grimbergen te kunnen blijven wonen.  



De relatieve stijging van het aantal woongelegenheden in Grimbergen is bij de 
hoogste in de regio, maar wij hebben de indruk dat onze jongeren in Grimbergen hier 
niet echt kunnen van profiteren. De stijging is ook hoger dan deze in het Vlaams gewest 
en in de provincie. De dichtst bebouwde gemeente in het werkingsgebied van het woonplan 
is Grimbergen. Dit komt vooral door de deelgemeente Strombeek-Bever die hier een sterke 
invloed op uitoefent.  

Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse geldt er een strikte beperking van het aantal 
woonlagen tot 2. De bedoeling was meer dan 40 jaar geleden om de uitbreiding van Brussel 
een halt toe te roepen. Maar recente plannen op het vlak van ruimtelijke ordening (bv. het 
plan voor de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel) willen deze 
bouwbeperking op sommige plaatsen licht versoepelen.( bijkomende woonlaag) ( zie 
Strombeek-Bever) Als N-VA Grimbergen willen wij hier toch met enige bezorgdheid 
enkele kanttekeningen maken en ook hier kijken in welke mate jongeren uit de 
gemeente voorrang kunnen krijgen.  

C.V.B.A. Providentia is als sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) werkzaam in de 
gemeente Grimbergen. Er werd een toewijzingsreglement opgemaakt, waarin de lokale 
binding van kandidaat-huurders voor een sociale woning een belangrijke rol speelt. Het 
gemeentelijk reglement sociaal wonen werd opgesteld. De masterplanning voor het centrum 
van Strombeek-Bever wordt opgemaakt, waarbij ook speciale aandacht gaat naar wonen 
voor verschillende doelgroepen. Deze actiepunten moeten de komende legislatuur verder 
uitgewerkt worden. N-VA Grimbergen wil ook hier maximaal inzetten op jonge gezinnen 
en singles ( jongeren).  

Een nieuwe adviesraad voor het gemeentebestuur die ondersteunend werkt voor het 
woonbeleid namelijk de woonraad, zou ook dienen te rapporteren aan de jeugdraad of 
deze minstens te informeren over de beleidsopties opdat jongeren op dit vlak duidelijk 
geïnformeerd zouden zijn wanneer ze op zoek gaan naar een (huur)-woning of 
appartement. Dit is althans de mening van N-VA Grimbergen.  

VEILIGHEID 

Veiligheid.  

‘Er voor zorgen dat de Grimbergenaar zich veilig voelt in zijn gemeente 
ook in Strombeek’  

 De gemeente heeft de plicht de veiligheid van de bevolking te verzekeren. Veiligheid is ook 
een zaak van de modale burger en hangt samen met zijn sociale verantwoordelijkheid en 
sociale controle. Preventie en sensibilisering zijn nodig als verzekering tegen onveiligheid. 
Voedingsbodems voor criminaliteit zoals kansarmoede, drugsgebruik, langdurige 
werkloosheid … moeten vermeden of weggewerkt worden via de beschikbare 
gespecialiseerde kanalen. Verloedering van buurten moet aangepakt worden, 
straatverlichting onderhouden worden. Bushokjes, fietspaden, graveren of markeren van 
fietsen en van bezittingen moet aangemoedigd worden. Desnoods moeten camera’s 
geplaatst worden op onveilige plaatsen.  

De wijkagent moet gekend zijn en is het aanspreekpunt voor overlastproblemen; de 
politie moet in het straatbeeld aanwezig zijn.  

Waar preventie en sensibilisering niet werken zoals bij hangjongeren moet repressief 
opgetreden worden zoals bij nacht- en straatlawaai, overlast, hangjongeren en 



druggebruik. Het gemeentelijk administratief sanctiebeleid( GAS) moet ten volle uitwerking 
krijgen. Storten van zwerfvuil, winkeldiefstal moeten streng bestraft worden.  

Het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht moet het mogelijk maken om winkeldieven 
en andere criminelen in de regio van de Noordrand op dezelfde manier aan te pakken. 
Door de krachten te bundelen met andere gemeenten wordt efficiënter gewerkt. Dergelijke 
kordate aanpak werkt een consequente strafuitvoering in de hand en moet hand in hand 
gaan met strafrechtelijke vervolging. Het nieuwe bestuur zal moeten kijken in welke mate 
bijkomende extra investeringen in camera's met nummerplaatherkenning kunnen 
gebeuren ( voorbeeld Mechelen). In Grimbergen werden een aantal handelaars de 
afgelopen jaren te dikwijls het slachtoffer van alsmaar ernstigere feiten zoals 
ramkraken met geweld. Dergelijk ingenieus systeem waarschuwt van zodra een verdacht 
voertuig (dat eerder werd geregistreerd) opnieuw passeert. Bovendien biedt zo'n systeem 
vitale informatie voor opsporing van criminelen. De procureur en de korpschef moeten 
werk maken van een inventaris over de plaatsen waar zo'n camera’s zouden geplaatst 
kunnen worden. Het betreft de voornaamste invals - en uitvalswegen van de gemeente 
Grimbergen als de op- en afritten van de RING en A12. Het systeem van 'hold up knop' 
zou moet worden aangeboden in de ganse regio van de Noordrand. Wanneer een 
ondernemer deze knop indrukt vertrekt onmiddellijk een protocol naar de politiedienst die dit 
als absoluut prioritair beschouwt. Het wordt nu reeds met succes toegepast in Kortrijk en 
dient om snel te waarschuwen indien een overval of ramkraak plaatsgrijpt.  

De politiediensten moeten structureel betrokken worden bij de plannen tot (her) 
aanleg van bedrijventerreinen en openbaar domein. Voldoende verlichting en een 
geschikte verkeerscirculatie zijn belangrijke preventieve actiepunten. 
Buurtinformatienetwerken zijn zeer doeltreffende vormen van preventie. Door heel snelle 
berichtgeving kunnen ondernemers anticiperen op misdrijven die in hun buurt plaatsvinden.  

Er moet een model charterovereenkomst komen dat door bedrijventerreinen en 
handelscentra kan worden afgesloten met de politiezone. Indien een bedrijventerrein 
of handelszone investeert in private bewaking dan moet daartegenover een 
engagement staan van verhoogde aanwezigheid van de politie alsook een structureel 
overleg. Publiek private samenwerking rond bewaking moet worden gestimuleerd. Een 
regionale checklist 'veiligheid en ondernemen' met alle mogelijke contactgegevens, tips voor 
handeling bij ramkraken en info rond aftrekposten inzake investeringen in veiligheid wordt 
uitgewerkt. Een aantal van deze punten werden reeds door Unizo gelanceerd en wij kunnen 
deze als N-VA alleen maar onderschrijven en we hopen dat een aantal van deze punten 
beleidsmatig gerealiseerd kunnen worden in de komende legislatuur.  

Slachtofferhulp moet effectief zijn en mag zich niet beperken tot het opmaken van een 
eenvoudig PV. N-VA Grimbergen wil een echt vervolgingsbeleid samen met de andere 
gemeenten in de Rand. Hier moet heel duidelijk gekeken worden hoe de zwaktes van 
de huidige splitsing of ontdubbeling van het gerechtelijke arrondissement 
ondervangen kunnen worden. Zoniet wordt door het groot aantal plegers van 
misdrijven die voor de franstalige taalrol zullen kiezen en vervolgd en berecht zullen 
worden door brusselse (parket)rechters, geen eigen beleid mogelijk.  

Strombeek verdient een eigen politie-antenne om de typische problematiek van 
verstedelijkt gebied aan te kunnen en snel en kordaat te kunnen optreden. Hier moet 
absoluut werk gemaakt van te worden.  

 

 



 

RUIMTELIJKE ORDENING 

‘Bouwen aan leefbare kernen: wonen, werken en ontspannen in Grimbergen. Met oog 
voor sociale cohesie en voor innoverende duurzame mobiliteit’  

Iedereen wil een rustige omgeving om te wonen. Iedereen wil graag dicht bij huis werken. En 
allerlei voorzieningen en diensten dichtbij hebben. In Grimbergen bestaan nog vele open 
groene ruimten. De toekomstige ruimtebehoeften leggen steeds meer druk op deze open 
ruimten.  

De essentie van ruimtelijk beleid is het verzoenen van de groei van de gemeente en de 
veranderingen die daarmee gepaard gaan en tegelijk het behoud en verbeteren van 
onze leefomgeving.  

Het lokaal bestuur speelt daarin een cruciale rol. Dit omhelst een duidelijke visie omtrent de 
toekomstontwikkelingen van de gemeente en haar dorpskernen, wat betreft woningen, 
bedrijven en recreatieve voorzieningen en omtrent de mobiliteit van haar gebruikers. Dit 
ontwikkelt zich in samenspraak met haar bewoners.  

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verwoordt deze toekomstvisie en moet voortdurend 
aangepast worden aan nieuwe maatschappelijke evoluties. De concrete invulling via 
uitvoeringsplannen geven op perceelsniveau uiting van deze visies en ontwikkelingen. Met 
als doel de ‘leefbaarheid’ van kernen te bevorderen voor alle doelgroepen in de 
samenleving. Dat is voor N-VA de essentie van ruimtelijk beleid. En deze is in essentie 
verbonden met mobiliteit.  

Waar wordt gebouwd moet ook de mobiliteit doordacht zijn. N-VA beschouwt ruimtelijke 
ontwikkeling en mobiliteit één en ondeelbaar, als één grote bevoegdheid ‘publieke 
ruimte’.  

Een verdere categoriseren van wegen via het mobiliteitsplan is belangrijk om aan te 
geven of een straat nu vooral een residentiële - of doorstroomfunctie heeft. De 
essentie is te handelen naar haar hoofdfunctie.  

Om de dienstverlening en voorzieningen naar de burgers te kunnen optimaliseren, en om het 
mobiliteitsvraagstuk gericht te sturen, wenst N-VA Grimbergen te streven naar een 
maximale uitbouw van haar bewonerskernen en de groene en open ruimte maximaal te 
behouden voor de gemeenschap.  

Dit geldt ook als leidraad voor de verkaveling Potaarde in Strombeek.  

Lintbebouwing en versnipperde bebouwing moeten sterk worden afgeraden. De 
groepsbouw moet worden aangemoedigd evenals de invulling van de braakliggende ruimten 
binnen de kernen. Leegstaande gebouwen en onderbenutte terreinen bieden kansen. Het 
leegstandsregister biedt hiervoor een goed beleidsmiddel.  

Leefbare kernen vragen ook aandacht voor groene wijken met directe 
ontspanningsmogelijkheden. We erkennen sterk de nabijheid van groen in de gemeente en 
rustpunten voor ouderen, ontmoetings- en recreatiemogelijkheden in open lucht voor 
de jeugd en jongeren.  



Onze over- gebetonneerde en geasfalteerde straten en pleinen, moeten bij vernieuwing en 
heraanleg het voorwerp uitmaken van systematische ontwerpen met groen, rust- en 
recreatieve ruimten. De gemeente zal voldoende aandacht besteden aan de groene (natuur) 
en blauwe (waterlopen, beekjes) lijnen die haar gebied doorkruisen als elementen die mede 
de ontwikkeling van de gemeente beklemtonen. De nog steeds bestaande wateroverlast 
in bepaalde wijken na zware stortbuien moet aangepakt worden aan de hand van de 
meest adequate technische oplossing.  

Dit kan het stedelijk gebied sterk ten goede komen: het wordt aangenaam om in Grimbergen 
te wonen en te vertoeven. En de waarde van de eigendommen krijgen hierdoor een 
opwaardering. Ook bij groepsbouw of in verkavelingen wensen wij hiervoor voldoende 
aandacht te hebben. Hierbij wordt gestreefd naar eenvoudige, goed betaalbare maar toch 
erg kwalitatieve residentiële woningen.  

Veranderingen in de woonomgeving van buurten moet als vertrekpunt de herkenbaarheid en 
identiteit van de omgeving insluiten. N-VA vindt dat de ontwikkelingen ook op zich iets 
moeten toevoegen aan de omgevingen en dus een meerwaarde vormen voor de bewoners, 
bezoekers en gebruikers van het gebied.  

De gemeenschap of de omgeving die de lasten van een ontwikkeling draagt, moet ook iets 
terugkrijgen zodat een win-win situatie ontstaat.  

Het woningbeleid zal gestoeld zijn op een optimale sociale mix van alle leeftijden en 
sociale klassen uit de maatschappij en moet voldoende aandacht besteden aan 
nieuwe woonvormen (bv wonen in meervoud). Nieuwe woonwijken vormen een 
weerspiegeling van de maatschappij.  

Een ruimtelijk beleid omhelst ook het voorzien van voldoende ruimte om te ondernemen. 
Ruimtelijke ordening is dan ook de motor voor economisch groei en ontwikkeling. De 
bedrijven moeten zoveel mogelijk één geheel vormen met de gemeente en de naastliggende 
open ruimte, waar het aangenaam is om te werken.  

Het lokaal ruimtelijk beleid dat N-VA voorstaat is gestoeld op vier toetsstenen:  

- durven keuzes maken, onderbouwd en consequent. Dit betekent ook prioriteiten stellen en 
positieve keuzes maken in het licht van het algemeen belang.  

- met realiteitszin en oog voor haalbaarheid en betaalbaarheid; we focussen op de uitvoering 
van plannen, eerder dan op het maken van plannen op zich. Een plan maken heeft maar zin 
als het ook kan uitgevoerd worden volgens een objectieve en zakelijke lijn. Dit betekent dat 
je ook “neen” moet durven zeggen. Helder, open en in overleg.  

N-VA wil investeren in overleg en open communicatie. N-VA wil geen A zonder B te zeggen. 
Maar gaat ook uit van een vertrouwen in de burger.  

Ruimtelijke ordening is voor N-VA vooral een lokale aangelegenheid waarbij het lokaal 
bestuur haar verantwoordelijkheden neemt en volop voor haar kansen gaat.  

Ruimtelijk beleid is erg complex zodat het lokaal beleid op de samenwerking steunt 
met experten, zijn burgers en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
(Gecoro).  

N-VA Grimbergen wil een correct vergunningsbeleid, gebaseerd op feiten en bewaakt door 
een faire handhaving.  



In Groot- Grimbergen wenst N-VA de verstedelijkte kernen van Grimbergen centrum, 
Groot-Molenveld, Borgt , Strombeek te versterken door grote clusters van 
bebouwingen mogelijk te maken en rekening te houden met groene en recreatieve 
(speel)pleintjes. Lintvormige uitbreidingen worden afgeremd en tussenliggende percelen en 
ruimten worden bij voorrang ingevuld.  

INBURGERING EN MIGRATIE. 

‘Op gemeentelijk niveau moet een migratie- en inburgeringsbeleid gevoerd worden. 
Ook in Grimbergen dat onder migratiedruk en verfransing staat vanuit Brussel .’  

Ook in Grimbergen met de nabijheid van Brussel en Vilvoorde kan je er niet meer omheen. 
Heel wat ‘nieuwe’ burgers vestigen zich in Grimbergen. Met hun eigen cultuur, 
gewoonten en hun eigen taal.  

We moeten de huidige samenstelling en evolutie van onze plaatselijke bevolking 
onderkennen. Dit betekent nu reeds aandacht hebben voor de huidige vermenging van 
nieuwe nationaliteiten en bevolkingsgroepen met onze lokale gemeenschap. En dit betekent 
nu reeds kordaat hun specifieke problemen aanpakken met gerichte gemeentelijke 
initiatieven.  

Inburgering en taalkennis van nieuwkomers is voor de N-VA essentieel als opstap 
naar een succesvolle integratie. Lokale besturen spelen een belangrijke rol om 
nieuwkomers te verwelkomen en actief te laten deelnemen aan onze samenleving. 
Nederlands leren is hierbij een cruciale hefboom. Dit moet deel uitmaken van het 
taalcharter van de gemeente.  

De N-VA beseft dat als migratie niet in goede banen wordt geleid, het kan leiden tot 
ernstige maatschappelijke problemen. Dit veronderstelt dat er een duidelijk kader 
wordt geschapen, op federaal niveau, op Vlaams niveau, maar ook op gemeentelijk 
vlak:  

Dit omhelst:  

- een actieve deelname van nieuwkomers aan onze gemeenschap, incluis tewerkstelling - 
het spreken van een gemeenschappelijke taal: het Nederlands als hefboom om actief 
en volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving (in het leslokaal, op de 
werkvloer, in de straat, de buurt, de wijk, de gemeente …) - allerlei gemeentelijke en lokale 
inburgeringsinitiatieven: inburgeringscoaches met specifieke aandacht voor de rol binnen 
sportverenigingen, sociaal- culturele verenigingen, wijkorganisaties, …  

- een correcte toepassing van de taalwet op gemeentelijk niveau: als verstrekker van 
opvang, als inschrijver van nieuwkomers in de registers, als uitreiker van 
verblijfsvergunningen, als doorgeefluik voor regularisatieaanvragen. Het OCMW heeft de 
wettelijke plicht om voor de ‘nieuwe’ mensen opvang, huisvesting, werk en ondersteuning te 
bieden. Het is haar plicht om een actief beleid binnen de gemeente mee op poten te zetten. 
De nieuwkomers moeten dan ook alle moeite doen om de aangeboden kansen effectief 
te grijpen: het principe van ‘ voor wat hoort wat’, bijvoorbeeld om van OCMW- steun te 
kunnen genieten. Dit alles mag niet leiden tot “pampering”.Er dient streng opgetreden 
te worden tegen misbruiken en fraude in toekenning van steun, werkonwilligheid, 
domiciliefraude, beschadiging van eigendommen, huisjesmelkerij, het lastig vallen 
van passanten … Illegalen moeten onmiddellijk doorverwezen worden naar 
vreemdelingenzaken - ‘goede afspraken maken goede vrienden’: de gemeente moet de 
regels scherp stellen en afdwingbaar maken.  



MOBILITEIT 

duurzame mobiliteit, vlotte bereikbaarheid en een evenwichtig parkeerbeleid  

· Locaties in de gemeente met een belangrijke functie inzake winkelen, horeca en/of 
toerisme zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en voor bestemmingsverkeer. 
Uurregelingen en aanbod worden op elkaar afgestemd.  

· Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende en veilige fietsstallingen op cruciale 
plaatsen.  

· De gemeente Grimbergen investeert in een vlotte, veilige en duurzame ontsluiting 
van de Kanaalzone en dit voor de verschillende vervoersmodi ( vooral vrachtwagens –
zie tonnagezones). Het gemeentebestuur Grimbergen voert bijkomende onderzoeken naar 
duurzame oplossingen op lange termijn. Voor de N-VA geldt hier niet alleen denken maar 
ook durven en doen.  

· Vanaf de invalswegen worden de bedrijventerreinen en winkelzones duidelijk 
bewegwijzerd. Op de bedrijventerreinen voorziet de gemeente Grimbergen in duidelijke en 
efficiënte bewegwijzering naar en nummering van de bedrijven.  

De N-VA vraagt meer zorg voor de eenvormigheid en de zicht- en leesbaarheid van 
wegwijzers, verkeersborden en straatnaamborden.  

· Het doorgaand verkeer en het zwaar vrachtverkeer door de centra van centrum, 
Strombeek, Verbrande Brug, Beigem, Humbeek, Groot-Molenveld, Borgt worden 
zoveel als mogelijk beperkt, o.m. d.m.v. een tonnagebeperking, het voorzien van 
alternatieve routes en circulatieschema’s voor eenrichtingsverkeer. 
Bestemmingsverkeer en leveranciers worden uiteraard niet gehinderd. Op de RING en A12 
worden voor het afrittencomplex ontradende verkeersborden geplaatst die aanduiden 
dat de doortocht Grimbergen moeilijk is en dat doorgaand vrachtverkeer richting 
Antwerpen het best via de afrit-knooppunt Strombeek van de RING verloopt.  

Zwaar verkeer door dorpskernen reglementeren  

Een algehele aanpak van het zware vrachtverkeer door de gemeente Grimbergen is een 
absolute prioriteit. Dit gebeurt best in nauw overleg met de buurgemeenten, waarbij 
Vilvoorde een cruciale rol speelt. Bepaalde wegen die vandaag nog frequent gebruikt 
worden door zware vrachtwagens of waarlangs omleidingen lopen, zijn wegen 
doorheen woonwijken die er vandaag alle hinder van ondervinden. Een typisch 
voorbeeld is Beigem met de Beigemsesteenweg en de Meerstraat. De politiek van 
tonnagezones en de bijhorende signalisatie moet verdergezet worden evenals een 
sensibilisering en overleg met de bedrijven van Grimbergen en Vilvoorde samen met het 
Brussels Gewest. De situatie in de Westvaartdijk vormt in deze ook een specifiek 
aandachtspunt.  

Het netwerk van fietspaden en trage wegen uitbreiden  

Het fietsroutenetwerk moet verder uitgebouwd worden en missing links moeten een 
invulling krijgen. Dit met een duidelijke prioriteit voor school-werk-trajecten en voor een 
verbetering van de oversteekbaarheid. Daarnaast dient een specifiek onderhoudsplan 
voor fiets- en voetgangersinfrastructuur ontwikkeld te worden, waarbij een inventaris 
van de pijnpunten zich opdringt. Bij de (her)aanleg van voetpaden moet ook de mobiliteit 



en de veiligheid van de mindervaliden in acht genomen te worden. Infrastructuur voor 
rolstoelgebruikers, slechtzienden en blinden moet meegenomen worden in elk ontwerp. De 
trage wegen (veld- en kerkwegen) moeten verder geïnventariseed worden en het 
nodige onderhoud en signalisatie krijgen.  

Hernieuwen en moderniseren van informatieborden & verkeersborden  

De signalisatie in onze gemeente verkeert soms in een erbarmelijke staat en sommige 
borden zijn volledig verouderd, onleesbaar geworden of zelfs beschadigd. Hiervoor 
dient een specifiek actieplan ontwikkeld te worden, hetgeen eveneens de veiligheid van 
de inwoners zal ten goede komen. In tegenstelling tot wat de wet verplicht, zien wij ook her 
en der de noodzaak om herinneringsborden te plaatsen, om alle twijfels voor de chauffeurs 
uit te sluiten. De ‘zone 30’ en ‘zone50’ dient op bepaalde drukke plaatsen en 
schoolomgevingen herhaald te worden. Voor N-VA kent veiligheid geen prijs en 
moeten de geldende beperkingen steeds duidelijk zijn.  

Ontwikkeling van een strategisch gemeentelijk plan voor een groene, duurzame 
mobiliteit zoals elektro-mobiliteit. Werken aan de problematiek van het klimaat, 
fijnstof, co²-uitstoot, verkeerslawaai en hinder, kan ook op lokaal vlak. De Vlaamse 
Regering heeft het recent mogelijk gemaakt dat steden en gemeenten via verschillende 
proeftuinen kunnen meewerken aan de ontplooiing van de elektromobiliteit in onze 
gemeenten. Grimbergen kreeg zo de kans om via subsidies een eerste laadpaal te plaatsen 
op het pastoor Woutersplein. Dit is echter maar een eerste stap. Na de verkiezingen vinden 
wij, als N-VA, dat het nieuwe schepencollege en de nieuwe meerderheid werk moet 
maken van een strategisch plan om enerzijds de publieke laadinfrastructuur uit te 
bouwen en om anderzijds bedrijven en burgers te sensibiliseren om elektrische 
voertuigen te gebruiken inclusief de vier- en tweewielers van de politiediensten. De 
centrale ligging van Grimbergen in de noordrand, met heel wat pendelverkeer van en naar 
Brussel en gelegen aan de Ring, maakt dat de gemeente moet inzetten op de technologie 
van morgen die helpt om de luchtvervuiling te verminderen. De elektrische fiets verdient 
hierbij speciale aandacht en ondersteuning. Bijvoorbeeld een gemeentelijk premiestelsel bij 
aanschaf. Dit zal senioren bovendien helpen om langer mobiel te blijven in de gemeente. N-
VA Grimbergen wil in ieder geval in 2013 dat de gemeente Grimbergen een Eco-
mobiliteitsdag organiseert om de sensibilisering en haar beleid hieromtrent met de 
burgers en bedrijven te delen. Grimbergen moet in de Rand voortrekker worden inzake 
duurzame mobiliteit.  

Deze vier kernpunten en het programma rond mobiliteit vragen specifieke aandacht 
voor Strombeek-Bever als verstedelijkt gebied waar ook een eigen parkingbeleid en 
politie-antenne noodzakelijk is in het kader van het eigen mobiliteitsplan of masterplan 
voor Strombeek. N-VA Grimbergen is zich ervan bewust dat mobiliteit en 
verkeersproblemen hand in hand gaan met ruimtelijke ordening wat ons doet 
concluderen dat deze bevoegdheden het best door één en dezelfde schepen worden 
opgevolgd in de toekomst en dit in samenspraak met de gemeentelijke 
verkeerscommissie, het verkeersplatform, de gemeentelijke begeleidingscommissie 
(mobiliteitsplan), fietsersbond en politiediensten.  

· De gemeente Grimbergen en deelgemeente Strombeek moet beschikken over een 
volwaardig parkeerbeleid dat voorziet in een voldoende aanbod met een evenwicht tussen 
bewonerparkeren en parkeerplaatsen voor klanten van de lokale middenstand. N-VA 
Grimbergen is voorstander van kortparkeren in winkelzones.  

· Bij het nemen van verkeersmaatregelen en -aanpassingen houdt het gemeentebestuur 
rekening met de problematiek van de landbouwvoertuigen.  



· Bij de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van het gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle 
belangengroepen – dus ook kmo’s en middenstanders – betrokken.  

MILIEU & ENERGIE & NETHEID 

Netheid - milieu en energie  

‘Van de gemeente Grimbergen en haar deelgemeenten een kraaknette gemeente 
maken, vooruitstrevend in haar afval- en energiebeheer’  

Netheid is een punt dat N-VA Grimbergen hoog in het vaandel draagt. Sluikstorten en 
zwerfvuil moeten worden tegengegaan door een gerichte preventiecampagne en zo 
nodig door extra controles te laten uitvoeren. Regelmatige aandacht is nodig voor de 
openbare vuilnisbakken. Het plaatsen van opvangnetten naast de weg kan bijkomend op een 
ludieke wijze de netheid verhogen.  

Recycling is vandaag een belangrijk thema. Het scheiden van huisvuil is dus van groot 
belang. Daarom willen wij de bewoners belonen die hun huisvuil correct sorteren; de 
vervuiler daarentegen meer laten betalen.  

Een sociaal afvaltarief is een noodzaak. De bewoners moeten er toe aangezet worden om 
meer gebruik te maken van het containerpark: de bereikbaarheid van het park moet 
bevorderd worden evenals de informatieverstrekking rond het park. Afval van buiten 
de gemeente op de containerparken moet tegen gegaan worden door een gedegen 
controle.  

Een goed energiebeleid is voor N-VA Grimbergen van primordiaal belang. Wij willen 
een actief energiebesparingsprogramma gebaseerd op groene energie invoeren voor 
de stadsgebouwen. Voor de stad zelf willen we een klimaatprogramma opstellen en willen 
we energiescans aanmoedigen door een gericht en aangepast subsidiebeleid.  

We willen ook via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) werk maken 
van een actief energiebesparingsfonds om het verbruik van gas- en elektriciteit van onze - 
meest kwetsbare inwoners te doen dalen.  

Met de gemeente wensen we deel te nemen aan een grote groepsaankoop van energie. 
Alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie moeten 
aangemoedigd worden.  

De problematiek van de vluchtroutes van de vliegtuigen vanuit Zaventem boven de 
Noordrand moet in het kader van de geleuidsoverlast permanent opgevolgd worden.  

N-VA hecht veel belang aan de permanente actiepunten rond natuurbehoud ( fauna & 
flora) en ondersteunt de betrokken verenigingen in Grimbergen in dit kader.  

Een actieve en goedwerkende milieuraad is een pluspunt voor een groenbeleid in 
Grimbergen. Ook de milieudienst van de gemeente verdient alle ondersteuning en 
versterking om haar functie te kunnen waarmaken, zeker als het er op aankomt om de 
complexe en technische regelgeving ( mileiuvergunningen, ..) optimaal en professioneel te 
kunnen opvolgen.  

 



LOKALE ECONOMIE 

Lokale economie--een volwaardig beleid Lokale Economie  

VOOR EEN SOCIAAL EN ECONOMISCH STERK GRIMBERGEN  

Nog te veel steden en gemeenten stellen zich al te passief op tegenover het lokale 
bedrijfsleven. Ook in Grimbergen is dat helaas het geval. Mits het ontwikkelen van een 
samenhangende visie, een gerichte aanpak en een volgehouden inzet kan een dynamisch 
lokaal bestuur nochtans in belangrijke mate bijdragen tot het scheppen van een gezond  

ondernemingsklimaat.  

Het actieplan stoelt op vijf pijlers: ondernemersgerichte communicatie, ruimte om te 
ondernemen, een aantrekkelijk ondernemersklimaat, duurzame mobiliteit en een 
groene lokale economie.  

Het aantal ondernemingen en zelfstandigen in de gemeente Grimbergen wordt vaak 
onderschat. In 2010 telde de gemeente maar liefst 2.288 ondernemingen ( natuurlijke 
personen en rechtspersonen –btw-plichtig). De afgelopen jaren steeg het aantal actieve 
ondernemers overigens enkel nog. Er starten ook meer ondernemingen dan er stoppen. De 
recentste cijfers leren dat er in 2010 zo’n 172 ondernemingen in de gemeente werden 
opgestart tegenover 91 die hun activiteiten hebben stopgezet.Het aandeel zelfstandige 
ondernemers schommelt de afgelopen jaren rond 10.6% van de totale actieve Grimbergse 
bevolking. De laatste 10 jaar ( vooral tussen 2003 tot 2009) was er gestage groei.  

Voor de N-VA verdient dergelijke omvangrijke groep de nodige aandacht.  

De schaalvergroting en internationalisering zet de kleine zelfstandige ook in onze 
gemeente zwaar onder druk. Vandaag stellen we vast dat er nog heel wat werk aan de 
winkel is. De gemeente beschikt nog steeds niet over een gemeentelijke dienst lokale 
economie ( los van het ondernemingsloket of middenstandsraad) en kent slechts een 
beperkte ondersteuning van KMO’s.  

De RING en de A12 , de aanwezigheid van het zeekanaal Brussel-Willebroek en de 
nabijheid van Vilvoorde en Brussel maakt dat Grimbergen geografisch bijzonder interessant 
gelegen is. De gemeente beschikt daarenboven over een dynamisch sociaal weefsel, een 
groeiend bevolkingscijfer en een laag werkloosheidscijfer. Deze troeven moeten we 
maximaal uitspelen. De tewerkstellingsgraad ligt boven het gemiddelde van het Vlaams 
Gewest.  

Door een toekomstgericht beleid lokale economie kan de gemeente de groeikansen van de 
Grimbergse ondernemingen en KMO’s verder bevorderen en daarnaast ook nieuwe 
investeringen aantrekken. En dat is belangrijk want dat heeft niet alleen een positieve invloed 
op de werkgelegenheid maar draagt bij tot een verbetering van de algemene welvaart en 
leefbaarheid in onze gemeente. De hinderlijke bedrijven die regelmatig voor overlast 
zorgen ( breekwerven en asfaltfabriek) dienen in een permanent overleg betrokken te 
worden samen met de bewoners van de Borgt en de nieuwe Borgt.  

Grimbergen erkent de meerwaarde die KMO’s en middenstandszaken voor de plaatselijke 
samenleving genereren en is een partner voor de zelfstandige ondernemer.  



De gemeente Grimbergen is een aangename en aantrekkelijke gemeente die actief 
ondernemerschap ondersteunt en verwelkomt. Het lokaal economisch beleid bevordert de 
randvoorwaarden en het kader waarbinnen handel, middenstand en vrije beroepen optimaal 
tot ontplooiing kunnen komen.  

Voor de N-VA is ook de landbouwsector een volwaardige partner in dit verhaal via de 
landbouwraad.  

Het gemeentebestuur maakt werk van een duidelijk imago en profileert zich ook naar buiten 
toe als een ondernemersvriendelijke gemeente.  

Grimbergen ontwikkelt een ondernemersgerichte dienstverlening met het oog op een 
ondernemersvriendelijk klimaat en gunstige voorwaarden om in Grimbergen te investeren. 
Een snelle en gepersonaliseerde informatiedoorstroming op maat van Grimbergen 
realiseert aantrekkelijke handelskernen in de deelgemeenten en streeft naar een 
aanbod aan winkels, diensten en vrije tijd met bovenlokale uitstraling. (?)  

Ondernemers worden actief betrokken bij het beleid. Hiervoor worden de nodige formele en 
informele overlegstructuren verder uitgebouwd en versterkt.  

Grimbergen heeft bijzondere aandacht voor het realiseren van een optimale mobiliteit (vlotte 
en duurzame ontsluiting industrieterrein, beperken van doorgaand verkeer, vlotte 
doorstroming van bestemmingsverkeer, voldoende parkeermogelijkheden, mobiliteitsplan,…) 
Het zwaar vervoer moet in kaart gebracht worden en omgeleid worden.  

Er is voldoende ondernemers- en bedrijfsruimte ter beschikking. Dit betekent ruimte om zich 
te vestigen en te ontwikkelen en een stimulans voor de werkgelegenheid. Het 
gemeentebestuur vereenvoudigt de administratieve lasten voor KMO’s en middenstand.  

Voor N-VA Grimbergen is de oprichting en uitbouw van een volwaardige 
dienstverlening en een centraal aanspreekpunt voor KMO’s, middenstanders, starters 
en landbouwers noodzakelijk. Een uniek loket Lokale economie ( ter vervanging van 
huidig ‘bedrijvenloket’ bundelt en verstrekt niet alleen alle nodige en nuttige 
informatie inzake lokaal ondernemerschap. De ambtenaar lokale economie begeleidt de 
lokale ondernemer met zijn vragen, dossiers, vergunningen enz. en verwijst hem of haar 
door indien nodig. Maatwerk en klantgerichtheid is het uitgangspunt.  

·De gemeente Grimbergen zet in op meer en duidelijkere communicatie en informatie rond 
lokale economie en ondernemerschap. Het gemeentebestuur hanteert daarbij verschillende 
kanalen (Gemeenteblad, contactenlijst , nieuwsbrief,… ) en betrekt de adviesraad van lokale 
economie ( huidige middenstandsraad) en de ondernemersorganisaties bij het 
communicatiebeleid voor ondernemers. Een digitaal luik op de gemeentelijke webstek is 
vanzelfsprekend. N-VA Grimbergen pleit ook voor een virtueel platform waar werkgevers 
met job- of stage aanbiedingen in contact kunnen komen met jongeren die een 
vakantiejob of stageplaats zoeken.  

Grimbergen zet starters op het goede spoor. Startende ondernemers ontvangen een 
onthaalmap of gemeentelijk starterspakket en ondernemen in Grimbergen krijgt de nodige 
aandacht in het algemene onthaalbeleid voor nieuwe inwoners. Het digitale loket voorziet 
een apart luik voor starters. De starters worden gewezen op het Nederlandstalig karakter 
van de gemeente.  

· De gemeente betrekt de lokale ondernemer bij het beleid en garandeert voldoende 
inspraak. De gemeentelijke adviesraad Lokale Economie ( ipv middenstandsraad) wordt 



verder ondersteund en versterkt. Bij het opstellen en aanpassen van de verschillende 
beleidsplannen (mobiliteitsplan, zonaal veiligheidsplan, het gemeentelijk rampenplan,…) 
worden de plaatselijke KMO’s en middenstanders actief betrokken. Ook in de uitvoering zelf 
hebben zij een duidelijke taak.  

· De gemeente Grimbergen profileert zich duidelijk als een ondernemingsvriendelijke 
gemeente. Een eerste aanzet is de ontwikkeling van een promotiebrochure over de 
handelskernen, land- en tuinbouw en lokale bedrijven.  

Voldoende en kwaliteitsvolle ruimte om te ondernemen  

· De gemeente beschikt over een permanente inventaris (ook van leegstaande en 
beschikbare) bedrijfsruimte en kan zo op elk moment optimaal inspelen op opportuniteiten 
die zich aandienen.  

· Dit kernversterkende beleid is essentieel voor de leefbaarheid van onze dorpscentra. De N-
VA streeft naar een harmonieus samengaan van grotere winkeleenheden en kleinere 
buurtwinkels.  

·De bestaande bedrijventerreinen worden optimaal benut en goed onderhouden.  

N-VA Grimbergen pleit voor een professioneel uitgevoerd onderzoek naar de 
mogelijkheden, uitdagingen en hindernissen inzake het (her)dynamiseren van de 
handelszones. ( in het centrum) Dit is noodzakelijk om opgewassen te zijn tegen de 
verschillende grootschalige shoppingprojecten in en rond Brussel. Op basis van dit 
onderzoek worden de nodige beleidsinstrumenten en stimulansen ontwikkeld om opnieuw 
buurtwinkels en detailhandelaars aan te trekken.  

· De herwaardering van de dorpskernen zoals oa. de Borgt, Verbrande brug, Beigem geeft 
de lokale economie nieuwe kansen. Leegstand wordt vermeden en aangepakt.  

· Een verzorgd straatbeeld draagt bij tot een aangename winkelomgeving en verhoogt de 
leefbaarheid van de dorpscentra. Er is aandacht voor groen, veiligheid en voldoende 
ruimte voor onder meer horeca-terrassen. Een goede openbare verlichting (niet alleen 
langs centrale dorpsassen, maar ook op parkings en verbindingswegen) en een 
degelijk onderhoud van het openbaar domein dragen bij tot meer veiligheid.  

Grimbergse handelaars zijn ontevreden over de gemeentelijke communicatie rond 
openbare werken. Ze vragen ook meer blauw (?)op straat.  

· Het gemeentebestuur geeft een eenmalige verfraaiingspremie voor modernisering- en 
aanpassingswerken aan de voorgevel van handelszaken.  

Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat  

· Het gemeentebestuur stimuleert en ondersteunt acties en evenementen ter bevordering 
van de klantenbinding en van het beeld van Grimbergen als ondernemingsvriendelijke 
gemeente. In samenwerking met de ondernemersorganisaties en handelaars zet 
Grimbergen evenementen op die de gemeente in de regio promoot en stimuleert als 
winkelkern. Horeca-uitbaters en middenstanders die extra willen bijdragen tot het 
Grimbergse gemeenschapsleven komen in aanmerking voor projectsubsidies.  



· Het gemeentebestuur ontwikkelt een cadeaubon voor de ganse gemeente. Met deze 
cadeaubon kunnen klanten terecht bij alle deelnemende handelaars en horeca-uitbaters. 
Deze bonnen worden gepromoot bij de Grimbergse bedrijven.  

· Om het ondernemerschap in de gemeente te ondersteunen en te stimuleren, streeft het 
gemeentebestuur naar een duidelijke en transparante fiscaliteit. Fiscale en parafiscale 
lasten die het ondernemerschap bezwaren of tewerkstelling bemoeilijken, moeten 
vermeden of weggewerkt worden.  

· Administratieve drempels worden weggewerkt en administratieve lasten zoveel mogelijk 
beperkt.  

· Om een beleid op maat te kunnen voeren, is het belangrijk te weten wie de ondernemers in 
de gemeente zijn. Daarom wordt werk gemaakt van een bedrijvendatabank waarin alle 
zelfstandige ondernemers en bedrijven worden opgenomen.  

· Het gemeentebestuur werkt een minder-hinderbeleid uit in het kader van 
aankomende werken. Een goede voorbereiding, alerte opvolging, duidelijke 
communicatie en afstemming met de ondernemers(organisaties) en coördinatie zijn de 
krachtlijnen van dat beleid.  

· Het gemeentebestuur organiseert een vormingssessie voor uitbaters en personeel 
van de lokale horecazaken over de toeristische troeven van de gemeente. Onze 
horecamensen zijn vaak de eersten die contact hebben met toeristen, fietsers en 
wandelaars. Deelnemende horecazaken kunnen erkend worden met een logo of certificaat. 
Een horecaplan kan de krijtlijnen uittekenen hoe de horeca positief en voorafgaandelijk kan 
betrokken worden bij grotere evenementen en culturele en toeristische activiteiten.  

Het project ‘Commerciële innovatie’ ( waaraan ook Grimbergen deelneemt) is een stap in de 
goede richting en biedt gevestigde handelaars een methodiek aan om innovatie en 
creativiteit op een laagdrempelige manier binnen te brengen in de handelszaak, waarbij de 
lokale actor een cruciale rol speelt om handelaars warm te maken voor deelname.  

· Locaties in de gemeente met een belangrijke functie inzake winkelen, horeca en/of 
toerisme zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en voor bestemmingsverkeer. 
Uurregelingen en aanbod worden op elkaar afgestemd.  

· Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende en veilige fietsstallingen op cruciale 
plaatsen.  

· De gemeente Grimbergen investeert in een vlotte, veilige en duurzame ontsluiting van 
de Kanaalzone en dit voor de verschillende vervoersmodi ( vooral vrachtwagens –zie 
tonnagezones). Het gemeentebestuur Grimbergen voert bijkomende onderzoeken naar 
duurzame oplossingen op lange termijn. Voor de N-VA geldt hier niet alleen denken maar 
ook durven en doen.  

· Bij de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van het gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle 
belangengroepen – dus ook kmo’s en middenstanders – betrokken.  

Een groene lokale economie  

· Ondernemingen die zich engageren tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) worden deels vrijgesteld van gemeentelijke lasten.  



MONUMENTENZORG—ERFGOED--CULTUUR 

N-VA Grimbergen pleit ervoor dat er in Grimbergen maar zeker ook in de 
deelgemeenten ( Humbeek, Beigem, Borgt) een tandje bijgestoken wordt rond 
landschapsbescherming en monumentenzorg. N-VA Grimbergen wil dat in de komende 
legislatuur er hierrond een actief beleid gevoerd wordt. Een schepen van cultuur, 
monumentenzorg en erfgoed is geen luxe voor een gemeente als Grimbergen waar de 
inventaris van de beschermde monumenten ( zie 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_onroerend_erfgoed_in_Grimbergen) aantoont dat er in 
de deelgemeenten nog heel wat werk aan de winkel is. De lokale verenigingen betrokken bij 
de problematiek en vrijwilligers dienen samen met het nieuwe bestuur werk te maken van en 
actief beleid via een in de gemeenteraad en schepencollege goedgekeurd beleidsplan, met 
aandacht daarin voor zowel archeologie en landschapszorg als onroerend erfgoed. ( al of 
niet beschermd)  

De gemeente zou samen met de abdij een centraal aanspreekpunt kunnen opzetten in 
de vorm van een publiek, lokaal documentatiecentrum.  

N-VA Grimbergen pleit ervoor om een actieve premieregeling in het leven te roepen om het 
behoud van het lokale niet beschermde erfgoed te ondersteunen. Zo kan de gemeente in 
een onderhoudspremie voorzien voor lokaal erfgoed. Voor ons N-VA behoort dit tot onze 

actieve strijdpunten.  

Cultuur  

N-VA ijvert voor een fris cultureel beleid. Grimbergen beschikt over een goed uitgebouwd 
cultureel centrum dat in stand moet gehouden worden en verder verankerd. Het helpt het 
Vlaams karakter van Grimbergen op de kaart te zetten. Er dient naar meer openheid en 
toegankelijkheid van de raad van bestuur gestreefd te worden en naar meer actieve 
participatie van cultuurverenigingen in de cultuurraad. Er dient gestreefd te worden naar 
marktconforme toegangsprijzen.Een cultuurpas kan verminderingen verlenen aan inwoners 
van Grimbergen.  

Alle vormen van cultuur, ook de private en schoolse, zowel met hun eenmalige als 
terugkerende evenementen, moeten aan bod kunnen komen door alle Grimbergse 
organisatoren beter te betrekken bij het globale beleid. Door ter beschikking stellen van 
infrastructuur al dan niet tegen vergoeding kan voor elke soort van cultuurgebeuren de juiste 
locatie gekozen worden. Openbare evenementen met alle of meerdere 
cultuurverenigingen samen -muziekscholen, toneelgezelschappen, fanfares, koren - 
moeten hun plaats vinden in de gemeente.  

Wij willen tevens impulsen geven voor experimenten, vernieuwing en 
drempelverlagende initiatieven voor specifieke doelgroepen (jongeren, senioren, 
allochtonen, lage inkomens) eventueel in samenwerking met het OCMW.  

Een doelgericht gebruik van o.a. de informatieborden en van het cultureel informatieblad 
moet tijdig volledige informatie geven over alle organisaties.  

Bibliotheek en musea moeten gestimuleerd worden in de instandhouding en verdere 
uitbouw van hun activiteiten. Zij kunnen als antenne dienen om anderstaligen de weg te 
wijzen naar lessen Nederlands. Het gemeenteonderwijs moet betrokken worden bij de 
promotie van onze bibliotheken.  



ONDERWIJS & KINDEROPVANG 

In een geest van pluralisme trekt N-VA de kaart van het gemeentelijk onderwijs. De 
stad zorgt voor een optimale uitbouw met oog voor kwaliteit en zorg, maar neemt ook het 
voortouw voor net-overschrijdende samenwerking van alle scholen op gebied van 
verkeersveiligheid, spijbelen, drugsgebruik.  

Omdat het organiseren van gemeentelijk onderwijs een kostelijke zaak is voor de 
stadsfinancieën staat efficiëntie, specialisatie en doelgerichtheid van het gemeentelijk 
onderwijs voorop. Zuivere concurrentie met andere schoolnetten is uitgesloten.  

Waar nodig kan een verregaande samenwerking (o.a gebruik van gebouwen, 
sportaccomodatie) of zelfs fusie van bepaalde richtingen via het gemeentelijk onderwijs met 
of het vrij- of het gemeenschapsonderwijs overwogen worden zonder afbreuk te doen aan de 
tewerkstelling.  

Vormen van beeldende kunst en muziek kunnen verder uitgebouwd worden in regionaal 
verband met andere gemeenten om de kosten hiervan zoveel mogelijk te spreiden.  

De gemeentescholen verdienen het niet om stiefmoederlijk behandeld te worden. De 
gemeente moet investeren in infrastructuur en de toename van het leerlingenaantal 
beter kader dit samen met een gericht inburgeringsbeleid voor anderstalige leerlingen. 
De nodige initiatieven dienen hier genomen te worden en geëvalueerd.  

Ouders en opvoeders moeten terecht kunnen in een centraal aanspreekpunt waar ze 
antwoorden vinden op hun vragen en problemen. Ondersteuning moet er tevens zijn voor 
kwetsbare gezinnen: één-oudergezinnen, financieel zwakke gezinnen, tienermoeders.  

Voldoende aanbod van onderwijs, ook in de gemeentelijke scholen, van kunst- en 
avondonderwijs is een zekerheid voor de toekomst.  

Er is voldoende toezicht, maar ook ondersteuning, inzake de problematiek van 
hangjongeren, schoolverzuim en druggebruik in de nabijheid van de scholen en van 
de uitgangsgelegenheden.De gemeente zorgt, samen met de private sector, voor 
voldoende kleuteropvang en buitenschoolse kinderopvang.  

VERENIGINGSLEVEN & JEUGD & SPORT 

. Verenigingsleven  

‘Het verenigingsleven stimuleren en valoriseren: de gemeente laten 
bruisen’  

 Het gemeentebestuur moet oog hebben voor de ondersteuning van bestaande verenigingen 
en hun activiteiten. Zo veel mogelijk verenigingen dienen betrokken te worden bij activiteiten 
in en van de gemeente, die een “markt” moet zijn voor de verenigingen. Vrijwilligers en hun 
organisaties moeten betrokken worden bij de uitvoering van het beleid uitgestippeld door het 
bestuur.  

De verenigingen moeten inspraak kunnen hebben in plaatselijke regelgeving die hen 
aanbelangt, al dan niet in toepassing van reeds bestaande reglementaire bepalingen.  



Aansluiting bij cultuurraad, sportraad, jeugdraad of anders georganiseerde / te organiseren 
adviesraden voor verenigingsleven moet aangemoedigd worden.  

Jaarlijks moet een dag of een week van de verenigingen worden georganiseerd; maandelijks 
een evenement op een centrale plaats in Grimbergen waarbij de verenigingen zich kunnen 
tonen en waar de bevolking deelachtig aan is (actief of passief). Daarvoor is samenwerking 
met de horeca enz. voor gezamenlijke activiteiten aangewezen en aan te moedigen.  

De bewoners moeten gepaste informatie (kunnen) ontvangen over het verenigingsleven over 
het gehele grondgebied (oplijsting met zoekcriteria verschillende categorieën).  

De verenigingen moeten bij de gemeentediensten gemakkelijk informatie kunnen bekomen 
over mogelijkheden voor subsidiëring op alle niveaus. Subsidiëring moet zo georganiseerd 
worden dat ze het realiseren van duidelijke doelstellingen stimuleert.  

Jeugd  

N-VA Grimbergen kiest voluit voor de expliciete inspraak van het jeugdwerk en van 
kinderen en jongeren in de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke 
jeugdbeleid en om dit te blijven waarborgen, ook na de aangekondigde 
planlastvermindering. Kinderen en jongeren tellen mee. Aangezien twee derde van hen 
geen stemrecht hebben en hun stem dus moeten laten horen via volwassenen, hebben 
deze volwassenen de plicht hen te horen.  

Voor ons N-VA Grimbergen is het duidelijk dat we de jongeren en kinderen een stem willen 
geven in deze zaken die hen aanbelangen via de jeugdraad.  

Naar aanleiding van de goedkeuring van de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten, 
is uitgebreid overleg gepleegd met de Vlaamse Jeugdraad, Formaat, de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de lokale politie.  

Eén flankerende maatregel is de aanpassing van het besluit i.v.m. de sonometers. Door die 
aanpassing kunnen nu ook politiezones een subsidie aanvragen voor de aankoop van klasse 
1-sonometers. Anderzijds kunnen gemeenten en provincies subsidies aanvragen voor de 
aankoop van klasse 2-sonometers. Een andere maatregel is de campagne 'Help ze niet naar 
de tuut', een sensibiliseringscampagne rond gehoorschade. Ook gemeente Grimbergen 
moet hier volop gebruik van maken volgens N-VA Grimbergen.  

De nieuwe geluidsnormen zullen hoegenaamd geen hoge financiële kosten meebrengen 
voor de jeugdhuizen, volgens minister Mevr. Schauvliege (cd&v). Na een screening van een 
divers aantal jeugdhuizen is volgens haar gebleken dat in geen enkel jeugdhuis grote 
infrastructuurwerken nodig zijn om de geluidsnormen te kunnen halen. Als N-VA zijn wij 
niet zeker dat alle kleine jeugdhuizen en lokale feestzalen kunnen beantwoorden aan 
de normen, zonder kosten. De akoestische sanering van de jeugdhuizen en kleine 
zalen blijft een risico. Volgens N-VA Grimbergen behoort het de gemeente om de 
komende jaren in te zetten op investeringen in de binnenakoestiek van jeugdhuizen en 
zalen van Grimbergen nadat deze geïnventariseerd zijn en de kosten werden begroot.  

De nieuwe wetgeving bevat een realistische geluidsnorm en een wetgevend kader zodat 
fuiven en optredens ook in kleine zalen in de toekomst mogelijk blijven. Uiteraard vraagt de 
nieuwe norm (max 100dBA laeq ? 60min voor grote activiteiten en live optredens) een 
inspanning van de grote en kleine organisatoren. In de toekomst behoort de geluidsmeter 
dus tot het standaardmateriaal van elk jeugdhuis, café, parochiezaal, cultureel centrum. De 
nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 2013.  



Dit moet volgens ons deel uitmaken van de volgende begrotingspost voor het 
jeugdbeleid samen met een sensibiliseringsplan terzake en aldus opgenomen te 
worden als eigen aandachtspunt in het gemeentelijk meerjarenplan. “Wees niet doof 
voor te luid” (www.weesnietdoof.be)  

Voor N-VA Grimbergen is het na het wegvallen van de Mammoet, opportuun om een 
jeugdhuis voor Grimbergen centrum in overweging te nemen. Ook hier moet het 
meerjarenplan inzake jeugdbeleid een planning uitwerken in overleg met de nieuwe 
jeugdraad en dit budgettair en financieel voorbereiden. Het is ook belangrijk om hier de 
jeugdverenigingen van Grimbergen-Centrum erbij te betrekken. De meeste jeugdhuizen 
ontstaan en worden bestuurd door deze lokale jeugdverenigingen. Het zijn zij die het best 
van al de toekomst ervan kunnen verzekeren. Ook de jongeren van N-VA Grimbergen zijn 
zeker bereid om in het begin een handje toe te steken.	 

In Strombeek is er geen echte plek voor de jeugd. Een jeugdhuis, in èn specifiek 
gericht op Strombeek, is meer dan wenselijk. Ook hier wil N-VA Grimbergen kijken in 
welke mate dit in overleg met de jeugdraad kan ingebed worden in het meerjarenplan voor 
wat jeugdbeleid betreft.  

Wetende dat er al heel wat middelen gingen naar het JOC en een jeugdhuis een serieuze 
impact heeft op de begroting, en wetende dat een jeugdhuis niet eenvoudig in te planten is; 
dienen er creatieve oplossingen bedacht te worden. Initiatieven zoals in het Motje in de 
Borgt zijn misschien ook te overwegen en kunnen meerdere doelgroepen aanspreken.  

De jeugd van Strombeek verdient een ‘eigen plek’ met voldoende en aangepaste 
faciliteiten waarbij creatieve oplossingen ernstig overwogen moeten worden om op 
korte termijn iets te kunnen realiseren.  

JONG N-VA: visie op jeugdbeleid  

Enerzijds zijn er de lopende projecten en initiatieven die verder moeten lopen en vervat zitten 
in het huidige jeugdbeleidsplan. N-VA Grimbergen wil zoals reeds aangehaald inzetten 
op een jeugdhuis voor het centrum en de mogelijkheden voor Strombeek. De band 
tussen cultuurbeleving en jeugd dient verder uitgediept te worden om alle jongeren en 
kinderen de kans te bieden deel te nemen aan diverse culturele activiteiten, 
speelpleinwerking (met aandacht, meer dan vroeger, voor inburgering en begeleiding 
anderstalige jongeren, SWAP, Roefel, Playmobiel, kinderraad, Kinderhoogdag, enz..) Jong 
N-VA wil het komende jaar ook kijken in welke mate het mogelijk is om in Grimbergen 
een eigen festival uit te bouwen met de lokale jeugdverenigingen en jongeren, we 
denken dan vooral aan het idee om de traditie van Katoen te herstellen, Katoen staat 
immers in het geheugen van elke Grimbergenaar als de ideale eerste echte fuif voor 
jongeren.  

We moeten ook streven naar ideale communicatie tussen de jeugd en de gemeente. 
Hoe beter de communicatie, hoe beter de ondersteuning. Aangezien de jeugd ook 
gemakkelijk bereikbaar is online via sociale media als Facebook & Twitter, moeten we 
daar dus ook optimaal gebruik van maken en blijvend integreren in het toekomstig 
jeugdbeleid dat al een aanvang hiermee nam.  

N-VA Grimbergen wil met haar gemeenteraadsverkiezingsprogramma ook vooral 
inzetten op duurzame mobiliteit en energie en zou volgend jaar graag een 
ecomobiliteitsdag organiseren (zie duurzame mobiliteit) en hierbij de jeugdraad en de 
jongeren in het algemeen betrekken. Verder moeten ook positieve initiatieven rond milieu 
van jeugdhuizen en jeugdverenigingen, al dan niet via de milieudienst, gestimuleerd worden. 



Hiervoor kan er samengewerkt worden met Ecopsot ?om te bekijken hoe milieuvriendelijk de 
vereniging is.  

Sportbeleid  

De gemeente beschikt niet over voldoende sportinfrastructuur om alle clubs aan bod te laten 
komen. Daarom vindt N-VA Grimbergen het belangrijk dat er een goede samenwerking komt 
tussen de clubs voor het gebruik van de bestaande sportinfrastructuur en dit met de stad ? 
(sportdienst) als regulator.De gemeente Grimbergen heeft dringend nood aan een nieuw 
sportbeleid. Dit veronderstelt het herbekijken van de subsidiëring van de clubs en van 
mogelijkheden voor uitbreiding van de infrastructuur. Alle clubs zijn hierbij gelijk. Ook de 
minder populaire sporten moeten voldoende aan bod komen. Het sportbeleidsplan moet 
bijgestuurd worden.  

De Werkgroep Vlaamse Actie overhandigde aan de burgemeester de petitie met 1.083 
handtekeningen in 2010. De werkgroep eiste dat er uitsluitend Nederlands wordt 
gesproken op de velden van de Piereman in Strombeek-Bever. De erkenning werd 
ingetrokken van de jeugdraad maar het gaat enkel om een terugdringen van het 
huurgeld voor de gespeelde matchen , niet voor trainingen en ondertussen gebeurt er 
verder niets en gaat de verfransing verder. Dit moet serieus aangepakt worden door 
het subsidiëringsbeleid aan te passen en ondergeschikt te maken aan een duidelijk 
taalbeleid dat het Nederlands en Vlaams karakter van Grimbergen benadrukt.  

Een eerste oplossing ligt bij de besturen van de sportclubs, die zich bewust moeten 
zijn van de impact van het gebruik van andere talen, en die het gebruik van het 
Nederlands door alle betrokkenen binnen een club actief moeten stimuleren. Dat begint 
bij een consequent taalgebruik van het Nederlands door bestuursleden zelf, tot het vragen 
aan spelers dat ze Nederlands spreken. Het clubbestuur kan boodschappen ophangen zoals 
‘Hier sport men in het Nederlands’ of advertenties voor cursussen Nederlands. Zeker van 
trainers en afgevaardigden moet een club gewoonweg eisen dat ze zich in het 
Nederlands uitdrukken.  

- Ook het gemeentebestuur draagt hierin een grote verantwoordelijkheid, en heeft heel wat 
hefbomen om te stimuleren of te bestraffen. Het voornaamste instrument is zeker de 
erkenning van sportverenigingen die toegang geeft tot gemeentelijke subsidies, maar ook tot 
het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. Een basisvoorwaarde voor erkenning kan 
zijn dat ‘De sportvereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en 
organisatie. Alle gegevens en documenten van de sportvereniging dienen in het Nederlands 
aanwezig te zijn op de zetel’. (Gemeentelijk reglement voor de erkenning en de subsidiëring 
van de Sportverenigingen zou dit moeten voorzien) Natuurlijk is het hebben van zo’n 
bepaling enkel maar een noodzakelijke eerste stap, en moeten gemeentediensten en 
het gemeentebestuur zo’n artikel ook daadwerkelijk durven aanwenden als 
sportverenigingen het gebruik van het Nederlands als voertaal niet respecteren. N-VA 
Grimbergen wil hiervoor ijveren. Het	 erkenningsreglement sportverenigingen van 
Grimbergen moet strenger gemaakt worden.  

 

 

 

 



WELZIJN & SOCIAAL WEEFSEL 

Seniorenzorg  

‘ De vergrijzing actief en ondernemend aanpakken als dé uitdaging voor de toekomst’  

De vergrijzing van de bevolking neemt sterk toe, zeker ook in Grimbergen. Senioren zijn niet 
“out”. Zij blijven een belangrijke schakel in de samenleving die we kansen moeten geven 
waar het kan en ondersteunen waar het moet.  

Met de vergrijzing neemt ook de zorgbehoevendheid toe. Het OCMW speelt hier een zeer 
belangrijke rol in en zal meer financiële middelen ter beschikking moeten krijgen om 
de uitdaging voor de toekomst aan te gaan. De nood aan thuiszorg zoals in de dienst 
gezinszorg, poetsdienst en bedeling van warme maaltijden ten huize moet verder 
worden uitgebouwd om de zorgbehoevende senioren zo veel mogelijk in hun huiselijke 
omgeving te laten. Het OCMW moet tegen betaalbare dagprijzen de bestaande opvang 
in onze rusthuizen en serviceflats lokaal verzekeren, en de toekomst verder 
voorbereiden opdat de komende twintig jaar voldoende infrastructuur beschikbaar zal 
zijn voor de Grimbergenaars.  

Het OCMW moet een samenwerkingsakkoord opzetten met de private sector ( privaat-
publieke samenwerking) om nieuwe opvangcapaciteit te creëren in de rusthuizen en 
serviceflats tegen betaalbare dagprijs. Er moeten tevens concrete afspraken komen 
inzake afhandeling van wachtlijsten en opnamen.  

Het OCMW bouwt een “ouderenloket” uit waar alle inlichtingen kunnen bekomen worden 
over afhandeling thuiszorg, opname in de instellingen, pensioen- en zorgverzekering.  

De vrijwillige inzet van senioren in de samenleving moet beter aangemoedigd en 
ondersteund worden.  

De seniorenraad moet een gelijke partner worden in het uittekenen van het seniorenbeleid.  

Sociaal beleid  

‘ Het OCMW alle ondersteuning geven voor een waardig sociaal beleid’  

Het OCMW is de draaischijf van het lokaal sociaal beleid en moet hiertoe meer dan in het 
verleden alle steun en mogelijkheden van het gemeentebestuur krijgen. Het sociaal beleid 
moet verder uitgebouwd worden in het sociaal huis waar het OCMW optreedt als regisseur 
en coördinator om samen met de gemeente en alle actieve particuliere welzijnsorganisaties 
het welzijnsbeleid van de gemeente te overleggen en te sturen binnen de bepalingen van het 
lokaal sociaal beleidsplan.  

Elke burger moet, zonder drempelvrees, terecht kunnen aan het centrale loket in het 
sociaal huis met directe doorverwijzing, indien nodig, naar gespecialiseerde 
hulpverleners om zijn administratieve, juridische en financiële problemen te 
bespreken en op te lossen. De burger moet toegang hebben tot het elektronische 
informatieloket met gratis internettoegang.  

Het onthaalbureau moet nieuwkomers en erkende asielzoekers volgen en ondersteunen in 
hun actief inburgeringstraject. Het OCMW zal de hulpaanvragen steeds met respect en 
discretie behandelen.  



De mandatarissen van het OCMW moeten bekwaam en gemotiveerd zijn: een mandaat in 
het OCMW is geen troostprijs.  

Gemeente en OCMW moeten een concreet samenwerkingsakkoord op punt stellen om 
elkaars overlappende diensten te fusioneren. Zo kunnen alle facilitaire diensten van de 
gemeente en van het OCMW samen beheerd worden, zoals personeelsdienst, technische 
dienst, aankoopdienst, informatica , energiebeheer … Met de vrijgekomen middelen kunnen 
nieuwe initiatieven genomen worden om de dienstverlening aan de bevolking te verbeteren 
en uit te breiden.  

De bestrijding van sociale fraude moet permanent deel uitmaken van het beleid van 
het OCMW.  

Volksgezondheid   

Het lokaal gezondheidsbeleid verdient alle aandacht: alle kankerpreventies, depressies, 
zelfdoding, dementie …..worden best ondersteund vanuit de gemeente met maximale 
informatie naar de burgers toe.  

 

 

GRIMBERGEN IN DE WERELD 

In de laatste algemene beleidsnota van Grimbergen staat geen passage over 
ontwikkelingssamenwerking. In 2010  werd via het GROG (Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking) officieel de titel “Fairtradegemeente” aan de gemeente 
Grimbergen toegekend. Grimbergen was daarmee de 81ste gemeente in Vlaanderen die zich 
Fairtradegemeente mocht noemen. Het principe van "fair trade" kan N-VA 
onderschrijven als een solidariteit met duurzame economische ontwikkeling in landen waar 
economische vooruitgang soms gepaard gaat met de negatieve gevolgen van een 
ongebreideld  kapitalisme of niet bijgestuurde evolutie naar een vrije markteconomie dat niet 
altijd de zwaksten ten goede komt.  

N-VA Grimbergen beschouwt de GROG (Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking Grimbergen) als een volwaardige gesprekspartner en 
respecteert de autonomie van de GROG en zijn leden in haar adviesfunctie naar de 
gemeente toe.  

Om het gemeentelijk beleid inzake Ontwikkelingssamenwerking te verstevigen en te 
verdiepen, zou de gemeente ernaar kunnen streven om een convenant voor Gemeentelijke 
Ontwikkelingssamenwerking te sluiten met het Vlaams Gewest/ de Vlaamse Gemeenschap. 
Zulk convenant kan helpen om met financiële steun de gemeente aan te moedigen om een 
volwaardige speler te worden binnen het domein van ontwikkelingssamenwerking en om een 
brede sensibilisatie inzake gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking binnen de gemeente 
te bewerkstelligen. Wij staan daar lokaal  als partij-afdeling van N-VA achter en kijken ook 
hoe de stelregel van 1€ per inwoner als budgetnorm verder kan opgetrokken worden binnen 
de mogelijkheden van het gemeentebudget. Als N-VA willen wij vooral dat de Noord-Zuid 
problematiek en de sensibilisering  via de gemeentescholen, jeugdverenigingen en 
cultuurverenigingen gedragen of ondersteund wordt met de medewerking van de 
specifieke verenigingen vertegenwoordigd in de GROG. Wij zijn een partij die vooral 
inzet op het lokale sociaal weefsel en respect voor de eigen identiteit en cultuur 



maar verenigingen die zich inzetten voor het welzijn en de solidariteit met 
ontwikkelingslanden verdienen ook onze steun omdat we wederzijds respect willen 
opbrengen voor andere culturen die het vaak sociaal-economisch minder breed hebben 
en/of de eerste slachtoffers worden van de klimaatwijzigingen die we mondiaal ondergaan.  

Het N-VA bestuur Grimbergen  

1 oktober 2012  

 

 http://grimbergen.n-va.be/  

 

https://twitter.com/NVAGrimbergen 

 

https://www.facebook.com/NVAGrimbergen 

 


