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Beste inwoner
De zomer is al een tijdje achter de rug.
Hopelijk heeft u kunnen genieten van uw
verlof of ‘staycation’ in deze uitzonderlijke
coronatijden. Zo besliste het stadsbestuur
terecht dat de kermis in Scherpenheuvel
niet kon doorgaan, maar duurde de kermis
bij onze buren in Diest dan weer langer.
Of hoe een maatregel op verschillende
manieren geïnterpreteerd kan worden.
Onze inwoners, verenigingen en ondernemers hebben het door de coronacrisis
niet gemakkelijk. Toch heeft het stadsbestuur na al die maanden nog steeds
geen herstelmaatregelen gelanceerd. De
N-VA stelde daarom zelf een relanceplan
voor. U leest er hiernaast meer over.
Onze gemeenteraadsleden hebben de
voorbije zomer veel werk verzet. Zo
ondervroegen ze de meerderheid over de
rattenplaag in Schoonderbuken en de Keiberg, polsten ze naar de naleving van de
coronamaatregelen in jeugd-/buurthuizen
en op evenementen en dachten ze mee
na over de organisatie van de wekelijkse
markt. Wij betreuren dat onze stad geen
zomerscholen organiseerde en vroegen het stadsbestuur naar het waarom
daarvan. Ook de verkeersveiligheid op de
verbindingswegen en het bermbeheerplan
kregen onze aandacht. We stelden bovendien voor om een hemelwaterplan op te
stellen. Meer daarover op pagina 2.
U merkt het: de N-VA drukt vanuit de
oppositie mee haar stempel op het beleid.
Veel leesplezier.

V.U.: BENNY VANGELDER, OP ‘T HOF 11/4, 3270 SCHERPENHEUVEL
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N-VA Scherpenheuvel-Zichem stelt zelf
een relanceplan voor
De coronacrisis treft onze inwoners, verenigingen en ondernemers hard. “Als we onze
lokale werkgelegenheid, onze handelaars en ons rijke verenigingsleven willen ondersteunen in deze moeilijke tijden, is er dringend een breed gedragen actieplan nodig”,
zegt gemeenteraadslid Pieter Boudry. “N-VA Scherpenheuvel-Zichem wil de motor
van onze stad opnieuw op volle toeren laten draaien.” Omdat zo’n relanceplan in onze
stad helaas uitbleef, stelde de N-VA in juni zelf tien concrete herstelmaatregelen voor.
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Faciliteer social
distancing voor
onze horeca en
handelaars

Stimuleer het
toerisme in
ScherpenheuvelZichem

Lanceer een
digitaal
ondernemersloket

Versterk en bescherm onze gemeenschap
Lanceer de reeds
goedgekeurde
stadsapp
Ondersteun onze
verenigingen voor
het sociaal welzijn
van jong en oud

Zorg voor de
kwetsbaren
in onze
samenleving

Herschrijf het
noodplan
en leg een voorraad
mondmaskers aan

Haalbaar en betaalbaar

Organiseer
noodopvang
vanuit de stad

Pieter Boudry
Gemeenteraadslid

Deze tien maatregelen samen worden geraamd op 896.000 euro, samengesteld uit het
niet gebruikte gemeentelijke budget van 602.522 euro en de Vlaamse subsidie van
294.000 euro. Ze kunnen dus direct worden ingevoerd, zonder aanpassing van het
meerjarenplan en -budget.

Stadsbestuur legt voorstel naast zich neer

Benny Vangelder
Afdelingsvoorzitter

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 29 september.

N-VA Scherpenheuvel-Zichem vroeg het stadsbestuur om de Vlaamse veerkracht
snel in daden om te zetten en bovenstaand herstelplan goed te keuren tijdens de
gemeenteraad van juni. Het antwoord van het stadsbestuur in woorden was: “we
gaan dit de komende weken en maanden even bekijken.” Het antwoord in daden
laat ondertussen nog steeds op zich wachten. “En zo zette dit stadsbestuur opnieuw
een stap achteruit, in plaats van vooruit. De inwoners van Scherpenheuvel-Zichem
verdienen zoveel beter”, besluit Pieter Boudry.

2
Rijkdom van de toekomst: WATER

Scherpenheuvel-Zichem heeft
nood aan hemelwaterplan
Scherpenheuvel-Zichem zal op voorstel van de N-VA een hemelwaterplan uitrollen. “Goed nieuws, want er komen steeds meer
drogere periodes. Het is onze morele en ecologische plicht om daar
iets aan te doen”, aldus afdelingsvoorzitter Benny Vangelder. Onze
stad kan voor de opmaak van het plan rekenen op een provinciale
subsidie van 30.300 euro.
Nog niet zo lang geleden vond het stadsbestuur van ScherpenheuvelZichem een hemelwaterplan onnodig, zo blijkt uit een vraag van de
N-VA in het Vlaams Parlement. “Onvoorstelbaar”, reageerde afdelingsvoorzitter Benny Vangelder. “Het opstellen van zo’n plan is anticiperen
op de toekomst. Er komen meer drogere periodes, en als het regent zal
dat steeds feller zijn. Het is onze morele en ecologische plicht om daar
iets aan te doen.”

N-VA-voorstel goedgekeurd
“N-VA Scherpenheuvel-Zichem bleef niet bij de pakken zitten”, vertelt
gemeenteraadslid Allessia Claes. “Daarom agendeerden we de opmaak
van een hemelwaterplan op de gemeenteraad van september.” De
gemeenteraad keurde het voorstel goed. “We zijn blij dat de meerderheid de noodzaak van een hemelwaterplan inziet en het in samenwerking met Riopact zal uitrollen.”

Subsidies beschikbaar
Onze stad kan daarvoor rekenen op steun van de provincie
Vlaams-Brabant. Die kent een subsidie toe van 6 euro per hectare plangebied, met een maximum van 90 procent van de werkelijke studiekost.
Voor onze stad zou dat neerkomen op een bedrag van 30.300 euro.

Wat houdt een hemelwaterplan in?
In een hemelwaterplan bepaalt men wat men
met hemelwater moet doen.
Er zijn steeds meer droge periodes, maar het
regent ook harder. Aquafin schat dat de rioleringen tegen 2030 tweemaal vaker overstromen en in
2050 zelfs vijfmaal. Omdat de grondwaterstanden
in Vlaanderen erg laag zijn, moeten we hemelwater zoveel mogelijk in de bodem laten infiltreren. Zo verhogen we de buffercapaciteit van het
grondwater.
Dat kan onder meer door:
• het meanderen van rivieren;
• minder te verharden;
• goed doorlaatbare stroken te voorzien, zoals
groene zones met geulen om het water beter op
te vangen.
En dat in een globaal plan voor heel het grondgebied van de gemeente.

Gedaan met slecht
onderhouden
kerkhoven?
In juli lag het kerkhof van Scherpenheuvel
er erbarmelijk bij. “Distels en grassen
tierden welig. Het onderhoud van een
graf is weliswaar voor de nabestaanden,
maar als er overal, ook op ongebruikte
percelen en dergelijke distels groeien, is
het onbegonnen werk. Dan is een bredere aanpak nodig. En wat meer respect
voor overledenen is wel op zijn plaats”,
aldus N-VA-voorzitter Benny Vangelder.
De situatie was onhoudbaar en daarom
trok N-VA Scherpenheuvel-Zichem aan de
alarmbel. Met succes! Ook al in oktober
2019 interpelleerde fractieleider Allessia

scherpenheuvel-zichem@n-va.be

Chrysanten in plaats van distels

Het onkruid tierde deze zomer welig op het
kerkhof van Scherpenheuvel.

Nu werd de toestand aangekaart op
sociale media, waarop de pers inpikte.
Het stadsbestuur sloot recent een nieuwe
overeenkomst met de Vlaspit voor het
onderhoud van onze kerkhoven. Na
onze actie werd al snel het kerkhof van
Scherpenheuvel aangepakt. “Wij hopen
met onze actie en het nieuwe contract dat
de kerkhoven beter onderhouden zullen
worden. Tegen Allerheiligen willen we
geen distels meer op onze kerkhoven, wel
mooie chrysanten”, besluit Allessia Claes.

Claes de bevoegde schepen over een
gelijkaardige situatie. Het lijkt erop dat
we dit probleem elk jaar opnieuw moeten
aankaarten bij het bestuur van Scherpenheuvel-Zichem. Mensen betalen voor het
graf van hun geliefde. Is het dan zoveel
gevraagd om in ruil daarvoor het kerkhof
te onderhouden?

Afdelingsvoorzitter Benny Vangelder
en fractievoorzitter Allessia Claes
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Veilig terug
naar school

“Hulp bij het oversteken is hier
echt nodig”, zegt René. “De
Basilieklaan is een bredere weg
en tevens de gewestweg N10.
Zeer vaak vergeten automobiHet nieuwe schooljaar is al
listen dat ze zich in de bebouwde
even bezig en elke dag begeven kom begeven, vlak bij een
kinderen en ouders zich naar school in de zone 30.”
school. Te voet, met de fiets
of met de wagen. Vaak moet
Extra gemachtigd opzichters
men aan de schoolpoort
Maar niet alleen aan de
even oversteken. Afdelingskleuterschool is het onveilig in
penningmeester René Jacobs
het verkeer. “Ook aan de overis gemachtigd opzichter aan
steekplaats aan het Molenhuis,
de kleuterschool in de
waar de Noordervest uitkomt
Basilieklaan, waar hij bij
aan de Molenstraat, is het soms
aanvang en einde van de
schooldag de kinderen en hun opletten geblazen. Het zou
ouders veilig helpt oversteken. beter zijn dat ook daar iemand

de kinderen helpt oversteken,
desnoods een politieagent.
Wagens die van Zichem komen
hebben hun snelheid vaak nog
niet aangepast aan de zone
30 die daar begint. Ook in de
andere richting, komende van
het rondpunt, begint men vaak
al snelheid te maken. Voor de
veiligheid van onze schoolgaande kinderen zou men
dit toch kunnen overwegen”,
aldus René.

Gemachtigd opzichters
zoals René Jacobs
maken de schoolomgeving
heel wat veiliger.

Eerste ledlichten schijnen over Scherpenheuvel-Zichem
Overtuigingskracht loont. Nadat de N-VA er jarenlang op aandrong om in samenwerking met Eandis de stap te zetten naar ledverlichting, schijnen nu de eerste ledlichten
op de Oude Tiensebaan.
Nachtverlichting is prijzig. De N-VA drong er daarom al enkele jaren op aan om het
beheer van onze openbare verlichting over te dragen aan Eandis. Zo werd het financieel
haalbaar om over te schakelen op ledverlichting.
Dit jaar was het dan eindelijk zover: de stad voorzag budget voor de
overgang naar ledverlichting en de overeenkomst met Eandis was een
feit. Intussen kunt u de eerste ledlichten aanschouwen. “Feit om fier op
te zijn”, besluit N-VA-ondervoorzitter Marc Van Torre.

Extra Vlaamse steun voor
Scherpenheuvel-Zichem
De Vlaamse Regering nam de afgelopen maanden enkele beslissingen
met een rechtstreeks eﬀect op onze stad. Onze verenigingen krijgen
extra middelen, basisschool ‘Ons Wereldje’ kan rekenen op steun voor
de verbouwing van het schoolgebouw en jeugdverblijf De Witte Hoeve
krijgt een duwtje in de rug.
Ruim 230.000 euro voor sport-,
jeugd- en cultuurverenigingen
Vlaams minister-president Jan
Jambon en minister van Sport
Ben Weyts investeren in het
sociale weefsel van onze stad.
Deze extra middelen zijn voor
veel van onze verenigingen de
redding om te kunnen blijven
voortbestaan. We hopen dat
het stadsbestuur dit geld snel
en op een eerlijke manier
verdeelt.

Meer dan 101.000
euro voor ‘Ons
Wereldje’
Vlaams minister
van Onderwijs
Ben Weyts investeert in Vrije Basisschool ‘Ons
Wereldje’ in Okselaar. Concreet gaat
het om verbouwingen van het
schoolgebouw.

3.600 euro voor
jeugdverblijf De
Witte Hoeve
Vlaams minister
van Toerisme
Zuhal Demir kent
tot slot steunmaatregelen toe aan het
sociaal toerisme.
Jeugdverblijf De
Witte Hoeve in
Okselaar kreeg
3.582 euro.

N-VA steekt handen uit
de mouwen tijdens
World Cleanup Day

Ter gelegenheid van de World Cleanup Day organiseerde
N-VA Scherpenheuvel-Zichem een opruimactie voor zwerfvuil. V.l.n.r.: Allessia Claes, Pieter Boudry, Hendrika Schools,
Gwen Willems en Alex Van Nijlen.
www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

Samen maken we Vlaams-Brabant groener
Hebt u een
goed idee en wilt
u mee de handen u
it
de mouwen steken
?
Mail dan naar
meerbos@vlaander
en.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse
Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.
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miljoen
euro budget

1.000.000 4.000 ha 20.000 ha
bomen
in Vlaams-Brabant

effectief extra bos
tegen 2024

extra natuur
onder natuurbeheer

In de provincie Vlaams-Brabant ...
• erkent Zuhal 64 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 32 hectare
natuurreservaat toegankelijker,
• saneren we 60 hectare achter het station van Vilvoorde, waar op termijn een groot stadspark
komt en beken zoals de Trawoolbeek worden opengelegd,
• maakt de Vlaamse Regering 2,2 miljoen euro vrij voor de aankoop en bebossing van gronden in
het arrondissement Halle-Vilvoorde,
• worden eindelijk de Pellenbergse Bronbossen beschermd.

“ De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije

jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.”
Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

