
Over verenigingen, sport en 
onze abdij

Toeristen, middenstanders en bede-
vaarders voelen heel vertrouwd aan 
voor wie in Scherpenheuvel-Zichem 
woont. Er is in onze stad ook een 
bloeiend verenigingsleven, dat voor 
mij startte met jeugdhuis De Boemel 
(tegenwoordig ’t Boemelke), het 
organiseren van evenementen, de 
Chiro, enzovoort.

Ondertussen doet het veel plezier 
om me voor honderden sporters te 
kunnen inzetten als ondervoorzitter 
van basketbalclub Clem en voorzitter 
van de sportraad. Dat adviesorgaan 
werkt samen met de sportdienst en de 
schepen van Sport. Zo zorgen we voor 
een zo groot mogelijk sportaanbod 
voor onze inwoners.

Een goed gemeentelijk beleid is 
bepalend voor het welzijn van ons 
allen. Vandaar de logische stap 
naar onze lokale N-VA-afdeling in 
Scherpenheuvel-Zichem. Op die 
manier kan ik me samen met het 
N-VA-team nog beter inzetten om u 
naast het sportieve ook op politiek 
vlak optimaal van dienst te zijn.

Lees zeker ook het interview van 
onze fractievoorzitter en Vlaams 
Parlementslid Allessia Claes met 
minister Zuhal Demir over Averbode.

Met Vlaamse groeten,

Jan Van Nijlen
Voorzitter

N-VA Scherpenheuvel-Zichem is geraakt door de gebeurtenissen in Oekraïne. 
Daarom nodigt het afdelingsbestuur u uit op een benefi etdiner ten voordele 
van de slachtoff ers in Oekraïne, met als gastspreker senator en Oekraïnekenner 
Mark Demesmaeker. Ook Kamerlid Th eo Francken maakt zijn opwachting.

WANNEER EN WAAR•  U bent zeer welkom op vrijdag 10 juni 
2022 om 19 uur.•  Restaurant De Leeuw van Vlaanderen 
(aan de Basiliek).•  Isabellaplein 8, 3270 
Scherpenheuvel-Zichem.

Menu en prijs•  Aperitief, soep, kalkoenrollade met 
kroketjes en groenten, koffi e of ijs.•  Voor 35 euro per persoon (exclusief 
drank). Per ingeschreven persoon 
voor het diner doneren we 12 euro. 

RESERVEREN EN/OF DONEREN?•  Benefi etdiner (35 euro p.p.): inschrijven 
gebeurt via een overschrijving naar 
rekening BE45 9799 9256 0989 met 
vermelding "naam en benefi et" (ten 
laatste op 3 juni 2022). Best snel reser-
veren want de plaatsen zijn beperkt.•  Steunen: overschrijving naar BE45 
9799 9256 0989 met vermelding 
"steunkaart Oekraïne".

CONTACTPERSOON
Jan Van Nijlen: jan.vannijlen@n-va.be of 
0478 66 64 25

Interview met Zuhal Demir p.2 & 3

BENEFIETAVOND 
voor Oekraïne

met Mark 
Demesmaeker, 

Theo Francken en 
Allessia Claes

Oekraïne-expert en gastspreker: Mark Demesmaeker

N-VA-senator Mark Demesmaeker kwam als voormalig Europees 
Parlementslid vaak in Oekraïne. Hij komt op voor de rechten van 
de Oekraïners en bezocht het land verschillende keren. Begin april 
2022 trok hij naar het oorlogsgebied om de impact met eigen ogen 
te zien en om de getroffenen een hart onder de riem te steken. Hoe 
Mark Demesmaeker zijn recente trip heeft beleefd, hoor je die avond.
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“De Abdij van Averbode en de 
Lekdreef verdwijnen niet.”

Interview met Vlaams minister Zuhal Demir

N-VA-fractievoorzitter en Vlaams Parlementslid Allessia 
Claes sprak met minister van Omgeving Zuhal Demir over 
het dossier Averbode. 

Allessia: Vorig jaar in november mocht onze afdeling Theo 
Francken en u nog verwelkomen op onze ‘Op zwier met 
Demir’-wandeling in Averbode. Wat was uw eerste indruk van 
de omgeving van de abdij?
Zuhal Demir: “Dat was een prachtige dag. De mooie historische 
abdijgebouwen en omliggende natuur zijn iets om te koesteren. 
Her en der zag je wel wat bramen zoals in vele natuurgebieden 
in Vlaanderen, een gevolg van een te veel aan stikstof. Dat zal 
wellicht ook meegespeeld hebben in de idee van de liberale 
minister-president Dewael toen die in 2002, intussen 20 jaar 
geleden, al het gebied rond de abdij bij Europa aanmeldde als 

Speciale Beschermingszone. Iedereen probeert mij als natuur-
fundamentalist weg te zetten, maar het is toen dat de échte  
beslissing genomen is waarvan we vandaag de gevolgen 
dragen. En ik weet dat sommigen heel veel moeite hebben om 
dat te erkennen, en liever gewoon naar mij wijzen. Maar de 
waarheid heeft haar rechten.”

Zegt de term ‘lekdreef ’ u iets?
“Absoluut. Iedereen kent de lekdreef als volksfeest bij uitstek 
om te genieten en dat zal ook niet verdwijnen. De paters van 
Averbode zijn niet het probleem, de abdij is niet het probleem, 
de lekdreef is niet het probleem. Stikstof is het probleem. Het 
melkveebedrijf achter de abdij kan net deel van de oplossing 
zijn. Ik heb heel wat beelden gezien van de paters en de abdij 
van Averbode, en van de lekdreef. Heel romantisch en heel 

In november vorig jaar kwam Zuhal Demir 
nog wandelen in Averbode, samen met 
Allessia Claes, Theo Francken en heel wat 
enthousiaste deelnemers. 

N-VA Scherpenheuvel-Zichem houdt  
van de abdij en houdt (ondertussen)  
het hoofd koel
In heel de commotie rond de boerderij van de abdij van Averbode wegen de emotionele 
argumenten sterk door. Dat is begrijpelijk, want als inwoners van Scherpenheuvel-Zichem 
is de abdij ons dierbaar.

     Ook het bezwaar van Averbode zal ernstig genomen worden”
Net zoals u zien we graag koeien in de weiden rond de abdij. Net zoals u vinden wij dat het 
jonge landbouwersgezin dat de boerderij uitbaat aanmoediging en een mooie toekomst 
verdient. Maar we willen nergens op vooruit lopen zolang het bezwaar van de abdij loopt.

     Men gaat de abdij niet afbreken, men gaat de paters niet wegjagen”
Samen met alle betrokken partijen hebben wij dus oog voor het lokale belang, zonder 
daarbij het algemeen belang uit het oog te verliezen. Dan gaat het over de natuurlijke 
omgeving van de abdij die we – net als de abdij zelf – in een zo goed mogelijke staat willen 
houden.
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emotioneel, maar laat me hier toch 
de puntjes op de i zetten: we gaan de 
abdij niet afbreken, we gaan de paters 
niet wegjagen, we gaan evenementen 
ter plekke niet verbieden. Maar het 
gaat wél over die ene grote stal met 250 
melkrunderen achter de abdij die de 
beschermde natuur te veel lijkt te belas-
ten. En daar kan ik niet van wegkijken. 
Iedereen gelijk voor de wet.”

U krijgt als minister van Omgeving heel 
wat op uw bord?
“Klopt, en veel van die zaken hadden 
al lang geleden aangepakt moeten wor-
den. De overheid – in al haar vormen, 
niveaus en hoedanigheden – hanteert 
te vaak de tacktiek van pappen en 
nathouden. Ze schuift problemen door 
naar de volgende regering of gaat veel 
te traag te werk. Het stikstofprobleem 
was 20 jaar geleden al bekend, maar 
men verkoos weg te kijken zodat de 
gevolgen nu zwaar zijn. De overheid 
is heer en meester in het opstellen van 
plannen waar de resultaten altijd pas de 
volgende legislatuur duidelijk worden. 
Het zijn gekende mechanismes, en vin-
gerwijzen ga ik zeker niet doen. Maar 
het wordt tijd om daar anders mee om 
te gaan, en dat is een collectieve ver-
antwoordelijkheid. Want, zo luidt het 
gezegde: zachte heelmeesters maken 
stinkende wonden. En laat het net dat-
gene zijn waar Vlaanderen van af moet 
geraken en waar ik al mijn dossiers 

rond baseer: van de Blue Deal tegen 
droogte, over onze bosuitbreiding, tot 
de vereenvoudiging van vergunnings-
aanvragen tot stikstof.”

Ondertussen is er heel wat commotie 
rond de boerderij van de abdij hier in 
Averbode. Wat is de boodschap die u 
aan bezorgde inwoners kunt geven?
“Ik ben bevoegd voor de toekomst, niet 
het verleden. Ja, ik vind het niet uit te 
leggen dat een belangrijke beslissing 
uit 2015 destijds louter per telefoon 
is gebeurd. Ik had dat als minister 
destijds anders aangepakt. Ik vind het 
even onbegrijpelijk dat in 2015, midden 
in een grote stikstofdiscussie, een 
Groen-gedeputeerde een vergunning 
afleverde voor een nieuwe, enorme stal 
voor 250 runderen langs de abdij, vlak 
tegen een natuurgebied dat door een 
Groen-minister is aangeduid. 

Maar, de rechtsgrond voor de stikstof-
maatregelen schrijf ik vandaag, in 2022, 
niet in 2015. Ik ga het kind niet met het 
badwater weggooien omwille van een 
verkeerde aanpak van 7 jaar geleden. 
Dan krijg je Nederlandse toestanden: 
een vergunningsstop voor de woning-
bouw, voor de wegenbouw, voor de 
landbouw. Ik pas daarvoor. 

Zonder het melkvee in die stal gaat 
de kaas van Averbode bovendien ook 

niet verdwijnen. Voor de productie van 
kaas doet men beroep op de coöperatie 
Milcobel met maar liefst 3.000 melk-
veebedrijven die zorgen voor melk. 
Laten we de feiten toch niet uit het oog 
verliezen. Nogmaals: we gaan de abdij 
niet afbreken, we gaan de paters niet 
wegjagen, we gaan evenementen ter 
plekke niet verbieden.”

Wat gebeurt er met het bezwaar van de 
abdij in het openbaar onderzoek?
“Er loopt een openbaar onderzoek 
waarin iedereen zijn of haar opmerkin-
gen kwijt kan. Dat nemen we ernstig. 
Als er bijvoorbeeld fouten gemaakt zijn 
in een berekening, die gebeuren onder 
toezicht van onder meer VITO van col-
lega Hilde Crevits, dan moeten die de 
komende maanden naar boven komen. 
Ook het bezwaar van Averbode zullen 
we correct behandelen. Maar bijsturen 
doe je alleen op basis van rationele 
elementen, niet op basis van emotie. 

En laten we toch opletten, want we 
spelen met vuur. Niet alleen onze 
natuur, maar onze ganse welvaart 
dreigt zonder een stikstofakkoord ten 
onder te gaan. De rode lijst louter om 
politieke redenen herbekijken betekent 
dat er niet enkel afvallers zijn, maar 
dat er ook bedrijven kunnen bijkomen. 
Ook uit Scherpenheuvel-Zichem. Ik 
weet niet of die doos van Pandora openen 
een wijze zaak is.”

Spiegeltje spiegeltje in de hand, wie is 
de mooiste mama van het Hageland? 

Gemeenteraadslid 
Lieven Simon verrast 
een moeder met onze 
spiegelkaart.

Naar aanleiding van Moederdag op 
zondag 8 mei 2022 gaven wij een 
kleine attentie als bedankje voor 
onze moeders, het moeilijkste en 
mooiste beroep. Bij het omdraaien 
van de spiegelkaart zag deze 
mama zichzelf.
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