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Beste inwoner,

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 sloten Open VLD, N-VA en Vernieuwing 
een coalitieovereenkomst om Grimbergen samen te besturen voor de periode 2019-2024.

De nieuwe bestuursploeg vond elkaar snel rond een aantal gemeenschappelijke doelstellingen 
om een nieuwe wind te laten waaien in onze gemeente. We willen de volgende jaren namelijk 
evolueren naar een transparante, modern bestuurde en financieel gezonde gemeente, waarin 
het voor iedereen veilig en comfortabel wonen, werken en vertoeven is.

Ook onze gemeentelijke administratie krijgt ondertussen een nieuw kader, want zij zijn een 
belangrijke pijler in de realisatie van ons ambitieus programma. Samen met hen maken we in 
de komende maanden de vertaalslag naar een financieel meerjarenplan.

Het is dan ook met groot genoegen dat wij u dit beleidsplan voorstellen. Op basis van 10 
beleidsdoelstellingen en 30 actiepunten zetten we de grote beleidslijnen uit waar we in 
Grimbergen mee aan de slag gaan. Sommige maatregelen liggen voor de hand, anderen zijn 
misschien minder gemakkelijk te realiseren. In ieder geval, er ligt veel werk op de plank!

We gaan, als veranderingscoalitie, resoluut voor een bestuurlijke vernieuwing, met een 
echt samenwerkingscollege dat interne en externe samenwerkingsverbanden opzoekt 
om onze gemeente verder vooruit te helpen. Door onze krachten op een constructieve 
partijoverschrijdende manier te bundelen, zijn we als beleidsploeg tot meer in staat.

We willen een gemeente zijn die koploper is, maar tegelijkertijd erover waakt dat iedereen 
mee is. Een gemeente waar mensen de nodige kansen krijgen en waar we iedereen, de 
Grimbergenaar, onze verenigingen en ondernemingen actief bij betrekken. We gaan voor een 
politiek ten dienste van en samen met de inwoners. Dat is wat ons kenmerkt en waar we voor 
gaan!

Alle plannen en voorgestelde maatregelen zullen misschien niet onmiddellijk gerealiseerd 
kunnen worden. Maar laat ons alvast beginnen. 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
Chris Selleslagh,
Burgemeester van Grimbergen

Voorwoord
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Beleids- 
doelstellingen
1. We besturen Grimbergen op een moderne en professionele manier
2. We werken aan een aangename woonomgeving
3. We doen Grimbergen bruisen
4. We investeren in het Grimbergen van morgen
5. We werken aan een veilige en comfortabele mobiliteit
6. We staan garant voor een veilige thuis
7. We maken van Grimbergen een vrijetijdsgemeente
8. We dragen zorg voor het klimaat en het milieu
9. We voeren een warm sociaal beleid
10. We geven onze kinderen kansen
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1. Een professionele dienstverlening voor de burger

• Transparantie en open communicatie met onze burgers en andere 
betrokkenen vormen de rode draad doorheen ons beleid. 

• Hoffelijkheid, luisterbereidheid, klantvriendelijkheid en een professionele 
opvolging moeten de standaard zijn voor het gemeentepersoneel en het 
bestuur.

• We zullen het e-loket verder ontwikkelen. Hiertoe zal na een evaluatie van 
alle bestaande (online) formulieren en aanvragen, het bestaande e-loket 
eenvoudiger en efficiënter worden gemaakt. Doel is om zoveel mogelijk 
officiële documenten online beschikbaar (en bestelbaar) te stellen. We 
zullen de mogelijkheden uitbreiden om ‘op afspraak’ beroep te doen op 
de gemeentelijke diensten.

2. Inzetten op communicatie en digitalisering

• Digitalisering is de nieuwe norm en biedt heel wat mogelijkheden in de 
ondersteuning van de gemeentelijke werking. De gemeente zal daarom 
maximaal inzetten op digitalisering en daarin dus ook investeren. We blij-
ven echter wel de nodige aandacht hebben voor inwoners die geen ge-
bruik kunnen maken van digitale kanalen.

• De ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke nieuwe gemeentelijke 
website staat centraal in de communicatie met de burgers. De website 
zal niet alleen een nieuwe en modernere uitstraling hebben, maar zal te-
vens nieuwe informatie bevatten zoals lopende vergunningsaanvragen, 
agenda en verslagen van de raden en commissies, centraal aanmeldings-
systeem voor basisscholen, vrijetijdsmogelijkheden enz…, conform de 
verplichtingen vanuit het decreet lokaal bestuur. Anderzijds moeten ook 
toeristen, op een attractieve manier, de nodige informatie over Grimber-
gen kunnen raadplegen. Op de website zal tevens één centraal meldpunt 
komen voor klachten, vragen en suggesties.

• Alle Grimbergse zalen zullen in één centraal reservatiesysteem worden 
gebundeld. Een aanvrager krijgt zodoende, op een eenvoudige manier, 
een overzicht van de Grimbergse zalen, van de beschikbaarheid ervan en 
van de voorwaarden om vervolgens gemakkelijk een reservatie te plaatsen.

WE BESTUREN GRIMBERGEN OP EEN  
MODERNE EN PROFESSIONELE MANIER1
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Transparantie en 
communicatie vormen  
de rode draad doorheen  
ons beleid.

• Digitale infoborden aan de grote invalswegen en op centrale punten in Grimbergen zullen 
de burger snel op de hoogte kunnen houden van werken, omleidingslussen, evenementen 
enz… 

• In een tweede fase kunnen de infoportieken waar verenigingen hun evenementen aankon-
digen, ook vervangen worden door digitale borden. Dit zal veel werk besparen voor de eigen 
diensten, zal minder kosten aan de verenigingen en zal leiden tot snellere en betere informa-
tieverspreiding.

• De gemeente investeert in het gebruik van nieuwe (social) media. We denken hierbij in 
eerste instantie aan een gemeentelijke Facebook account. Dit biedt de mogelijkheid om 
snel actuele informatie van algemeen belang te verspreiden zoals evenementen, openbare 
werken, vacatures enz…

• Bij wegeniswerken zullen we enerzijds pro-actief communiceren met de bevolking, hande-
laars, bedrijven en scholen en anderzijds goed en tijdig communiceren met de burgers in 
functie van omleidingslussen, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

• We blijven voorzien in een digitale versie van het vernieuwd gemeenteblad. Additioneel 
hieraan zal een papieren versie blijven bestaan, die verspreid wordt in alle Grimbergse 
brievenbussen. De frequentie van verspreiding wordt bekeken in functie van het nieuwe 
totale communicatieplan, waarin alle communicatiekanalen zijn opgenomen.

• Inspraak van de burgers is belangrijk voor het creëren van een breed draagvlak bij het ma-
ken van keuzes zoals gemeentelijke projectontwikkeling, het opstellen van mobiliteits- en 
parkeerplannen en het uitrollen van campagnes. Dergelijke inspraakmomenten gebeuren, 
waar mogelijk, in een vroeg stadium binnen het door de politiek voorziene kader van re-
gels, beslissingen en waarden.
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3. Een verantwoordelijk beleid uitrollen

• We voeren een vooruitziend en modern personeelsbeleid en streven 
naar een optimale integratie van OCMW en gemeente, hetgeen zal 
resulteren in een fundamentele aanpassing van de personeelsforma-
tie.

• Ook ons gemeentelijk patrimonium verdient een professioneel be-
heer. Zo zullen we bijvoorbeeld voor al onze gebouwen tekortkomin-
gen oplijsten en een stappenplan opstellen om deze te verhelpen.

• Daarnaast wordt de samenstelling en werking van de talrijke raden 
en commissies in onze gemeente geëvalueerd en waar nodig bijge-
stuurd. In dit kader zal een afsprakennota worden opgesteld. Hun ad-
viezen worden ter beschikking gesteld van alle raadsleden. 

• Soms is het ook beter om samen te werken over de gemeentegren-
zen heen. Daarom zal de gemeente actief samenwerkingsverbanden 
zoeken met andere gemeenten, andere overheden en de privésector. 

• Qua gemeentefiscaliteit zullen de personenbelasting en opcentie-
men op de onroerende voorheffing niet worden verhoogd. Alle an-
dere belastingen worden tegen het licht gehouden en waar mogelijk 
geoptimaliseerd. We optimaliseren het systeem van de GAS boetes. 
Aan de uitgavenkant wordt elke uitgave in vraag gesteld. Onze dien-
sten en vzw’s worden geresponsabiliseerd via een enveloppensys-
teem. De betalingsmogelijkheden worden gemoderniseerd.

• We zetten ook sterk in op het onderzoeken van subsidiemogelijkhe-
den, onder meer via de aanstelling van een fondsenwerver.

• Met betrekking tot de planschade, ontstaan door de omzetting van 
de WUG’s, wordt een schadevergoedingsloket opgericht.
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4. Ruimtelijke ordening met een visie

WE WERKEN AAN EEN AANGENAME  
WOONOMGEVING2

• De gemeente werkt een visie uit inzake 
ruimtelijke termijnplanning, waarbij reke-
ning wordt gehouden met de richtlijnen 
van Ruimte Vlaanderen en van de pro-
vincie, kernversterking en behoefte aan 
wonen, werken en recreatie. Dit moet op 
termijn leiden tot een nieuw ruimtelijk 
beleidsplan voor Grimbergen. 

• We willen inbreiding stimuleren en open 
ruimte vrijwaren, waardoor het landelijk 
karakter en uitzicht van Grimbergen voor 
de volgende generaties kan behouden 
worden.

• We zetten in op een leefbaar Strom-
beek-Bever, dat ruimtelijk duidelijk ver-
schillend blijft van de grootstad. We maken 
voor deze deelgemeente een gabarieten-
plan. Er moet in Strombeek-Bever plaats 
blijven voor eengezinswoningen. De leef-
baarheid willen we verhogen door vol-
doende (toegankelijke) groene ruimte. Zo 
willen we via twee RUP’s naast bijkomen-
de woongelegenheid ook een parkzone 
realiseren aan de Acacialaan en een park 
van 3 hectare aan de Potaarde. We stellen 
tevens een RUP op voor Bever en houden 
daarbij rekening met de draagkracht van 
de omgeving. We onderzoeken de ontwik-
kelingsmogelijkheden van de gemeen-
telijke grond aan de Rodepoortstraat. 
 

• We stellen een RUP op voor de omgeving 
van de Lammekes en de wijk Priesterlin-
develd, waar we ruimte voorzien voor 
recreatie en (in een latere fase) wonen in 
een groene omgeving. In de wijk Oude 
Borcht willen we de leefbaarheid verho-
gen via een RUP, zodat de oude loodsen 
langs het kanaal plaats kunnen ruimen 
voor een aangename woonzone.

• Er wordt een RUP opgemaakt voor de 
Oostkant van de wijk Verbrande Brug, met 
aandacht voor de verzoening van wonen, 
moderne bedrijvigheid en mobiliteit in 
een verfraaide leefomgeving. De vervuil-
de cokerie-site wordt, in samenwerking 
met de Vlaamse overheid, aangepakt via 
een brownfieldconvenant. 

• Het is de wens van het gemeentebe-
stuur om het bedrijvenpark van Douwe 
Egberts te handhaven, gezien de goede 
ligging (geen burenhinder) en de vlot-
te bereikbaarheid. We realiseren via een 
RUP een duurzaam bedrijventerrein aan 
de Waardbeek, waarbij spaarzaam wordt 
omgegaan met de ruimte en waarbij zo-
wel respect voor de omgeving als een 
doordachte mobiliteit centraal staan.
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Wij willen 
het landelijke 
karakter van 
Grimbergen 
behouden.
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5. Een modern woonbeleid en leefbare wijken

• Bij bouwprojecten en verkavelingen bieden we een luisterend 
oor naar de constructieve voorstellen uit de omgeving, met het 
oog op de leefbaarheid. Een openbaar onderzoek willen we dus 
ernstig nemen en voldoende bekend maken, ook langs digitale 
weg. 

• De gemeente zoekt naar opportuniteiten om betaalbaar wonen 
voor mensen met een band met onze streek mogelijk te maken. 
Daarbij wordt gemikt op een goede samenwerking met Vlabin-
vest, het provinciaal agentschap dat hiervoor werd opgericht. 
We doen een inhaalbeweging in functie van het bindend sociaal 
objectief en streven naar een goede inbedding van de nieuwe 
sociale woonentiteiten in het bestaande woonweefsel. 

• Ook via de oprichting van een rollend fonds willen we de ge-
meente in de mogelijkheid stellen om interessante gronden en 
panden aan te kopen, zodat daar woonprojecten gerealiseerd 
kunnen worden voor mensen met een lokale band. Om jonge 
gezinnen de kans te bieden om in de gemeente te blijven, moet 
er voldoende worden ingezet op aantrekkelijke eengezinswo-
ningen.

• Strombeek-Bever en de wijk Borcht verdienen de nodige op-
waardering als woonkern. In deze kernen zal een beleid gevoerd 
worden dat gericht is op het tegengaan van verloedering, huis-
jes-melkerij en leegstand en op voldoende aanwezigheid van 
speelruimte en groen.

• Ook in alle andere wijken en deelgemeenten willen we inzetten 
op een leefbare en propere omgeving. Onze groenvoorzienin-
gen, onze (trage) wegen en onze infrastructuur willen we beter 
afwerken en op een duurzame wijze onderhouden, onder meer 
door beroep te doen op private partners.
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6. Een sterke lokale economie

• De gemeente zet in op de versterking en verfraaiing van de handels-
kernen van Grimbergen en Strombeek-Bever. Bij nieuwbouwprojecten 
in deze kernen wordt gestreefd naar de realisatie van extra winkel-
ruimte. We streven daarbij naar een vlotte bereikbaarheid van de han-
delaars en vrije beroepen, waarbij voldoende parkeerplaatsen worden 
voorzien voor o.a. kortparkeren. Zeker bij wegenwerken willen we ex-
tra aandacht voor de bereikbaarheid en voor parkeermogelijkheden.

• We willen onze lokale handelaars beter promoten via gerichte cam-
pagnes en via de ondersteuning van gezamenlijke acties. Daarnaast 
willen we de gemeentelijke cadeaubon (Feniksbon) beter bekend ma-
ken en promoten. Bij het opvragen van prijsoffertes willen we de lokale 
handelaars en bedrijven zeker niet uit het oog verliezen. 

• We organiseren jaarlijks een Lentemarkt, waar onze Grimbergse han-
delaars zich kunnen voorstellen aan het brede publiek. Zowel in Grim-
bergen centrum als in Strombeek-Bever vindt er wekelijks een markt 
plaats. Wij wensen deze markten verder te laten groeien in samenwer-
king met de lokale middenstanders. We onderzoeken of er ook elders 
wekelijks een voedingsmarkt kan georganiseerd worden. 

• Het digitaal bedrijvenloket wordt professioneler en interactiever ge-
maakt, zodat zelfstandigen zich minder vaak moeten verplaatsen. Zo 
veel mogelijk formulieren moeten digitaal aangeboden worden. De 
gemeente heeft bovendien een aanspreekpunt voor bedrijven en lo-
kale handelaars.

• Het gemeentebestuur heeft bijzondere aandacht voor de landbou-
wers in onze gemeente. Wij willen dat de landbouwactiviteit in Bever, 
Grimbergen, Beigem en Humbeek ook op lange termijn gevrijwaard 
wordt. We willen tevens dat de goede verstandhouding tussen natuur-
verenigingen en landbouwers wordt bestendigd. 

• We vormen de Middenstandsraad om naar een volwaardige onderne-
mersraad, die ten dienste staat van het ruime economische leven in de 
gemeente. Op die manier willen we de inspraak verruimen en meer 
zelfstandigen bij het overleg betrekken. We willen erover waken dat 
alle economische sectoren en alle deelgemeenten en bedrijvenzones 
in dit orgaan vertegenwoordigd zijn.

WE DOEN GRIMBERGEN BRUISEN3
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Erfgoed, toerisme en 
lokale economie gaan 
hand in hand.
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7. Toerisme als trekpleister voor Grimbergen

• Samen met de horeca en lokale handel ontwikkelen we een toeristische visie, zodat 
Grimbergen als sterk merk op de kaart kan gezet worden. Er wordt werk gemaakt van 
een verbeterde en meer samenhangende toeristische en historische informatie over 
onze gemeente en een aantrekkelijk toeristisch luik op de Grimbergse webstek. In dit 
kader wordt ook het netwerk van Grimbergse gidsen ondersteund en gepromoot. 

• We promoten de toeristische troeven van Grimbergen op gebied van doen (fietsen, 
wandelen, sporten, winkelen,…), zien (erfgoed, musea, cultuur, kunst, monumen-
ten,…), spelen (paardrijden, speeltuinen,…), proeven (horeca, streekproducten, ge-
plande microbrouwerij, ...) en slapen (B&B’s, hotels, camping,…).

• We werken samen met onze buurgemeenten en engageren ons verder in gemeen-
te-overschrijdende projecten zoals deze rond de Maalbeekvallei, de provinciale wan-
delroutes en fietsroutenetwerken. Ook blijven we actief in allerlei toeristische orga-
nen zoals Toerisme Vlaams-Brabant, Kanaaltochten, … 

8. Erfgoed als hoeksteen van een bruisend Grimbergen

• Talrijke grote en kleine monumenten en erfgoedtekens getuigen van het bijzondere 
verleden van onze gemeente. Dank zij intensief werk van verdienstelijke vrijwilligers 
werd hierover veel informatie bijeengebracht en gepubliceerd. Maar dit werk is niet 
af. Het is bovendien belangrijk dat deze schat met zorg wordt doorgegeven aan de 
volgende generaties. 

• We brengen geïnteresseerde mensen bijeen met betrekking tot monumenten en 
erfgoed en geven voldoende luister aan de Erfgoeddag in april en de Open Monu-
mentendag in september. We voorzien een hedendaagse databank van onze mo-
numenten, erfgoed en patrimonium en we publiceren deze op de gemeentelijke 
webstek. We voorzien in moderne technologie waarmee deze informatie over onze 
monumenten en ons verleden beter kan worden bekend gemaakt.

• We zorgen voor een goed onderhoud van ons onroerend erfgoed op basis van een 
beheersplan.

• We werken aan een betere bekendmaking van het Museum voor Oudere Technieken 
en het patrimonium dat daarmee samenhangt (Prinsenkasteel, Guldendal, watermo-
lens, …) en willen ook de site en het rijke verleden van De Motte in de Borcht beter 
bekend en toegankelijk maken.

• We streven naar een intergemeentelijke erfgoeddienst voor onze regio, zoals dit ook 
op vele andere plaatsen in Vlaanderen bestaat. Dit zal ons toelaten ervaringen uit te 
wisselen en extra subsidies en personele ondersteuning naar Grimbergen te halen. 
Op deze manier kan ons erfgoed beter ontsloten worden en zullen we ook particulie-
re eigenaars van monumenten beter kunnen bijstaan.
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We werken aan de 
duurzaamheid van de 
gemeentelijke gebouwen.
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9. Opwaardering van gemeentelijke gebouwen

• We investeren in de veiligheid van gemeentelijke gebouwen en doen energiebe-
sparende ingrepen, waarbij ook de gebruikers geresponsabiliseerd worden. Ener-
gie besparen we immers samen.

• Onze begraafplaatsen zullen gemoderniseerd worden en opnieuw net en altijd 
toegankelijk zijn.

• Door de inkanteling van het OCMW-personeel in de gemeente voorzien we in de 
uitbreiding van het gemeentehuis.

• We realiseren de heropbouw van de stallingen aan de Charleroyhoeve, binnen 
een globaal plan van aanpak van deze site.

• Aan de oostzijde van het Lintbos zullen we een kwalitatieve toegang ontwikkelen.

• Het gemeentebestuur zal in overleg treden met de betrokken kerkinstanties om 
herbestemming/medegebruik van kerkgebouwen bespreekbaar te maken. Er 
wordt een nieuwe invulling gegeven aan de pastorie van Humbeek. Serviceflats, 
een kinderdagverblijf en een thuiszorgpunt in PPS zijn mogelijke opties.

10. Openbare werken
• In verderzetting van het investeringsprogramma van de afgelopen jaren zullen we op-

nieuw duurzame milieu-investeringen realiseren volgens het Gewestelijk Zonerings-
plan, zodat de gemeentelijke infrastructuur voldoet aan eisen omtrent waterkwaliteit, 
waterbeheersing en erosie. Daarnaast zullen we kwalitatieve wegenisprojecten reali-
seren die een veilige mobiliteit verzekeren, zeker in schoolomgevingen.

• Grimbergen zal zijn aandeel van de ‘bijdrage opvang & transport water’ (de zoge-
naamde saneringsbijdrage) maximaliseren door optimale rapportering om deze 
volledig te investeren conform het Zoneringsplan. Dit garandeert dat de vele in-
frastructuurwerken door subsidies van de hogere overheid betaald zullen worden 
en minder door de gemeentebelasting van onze eigen mensen.

• Nutsleidingen worden vernieuwd naar de meest recente normen, met energiebe-
sparende LED-straatverlichting en waar mogelijk met een openbaar Wi-Fi netwerk.

WE INVESTEREN IN HET  
GRIMBERGEN VAN MORGEN4
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11. Elke weggebruiker krijgt zijn plaats

• Meten is weten, ook in het kader van mobiliteit. Deze metingen zijn in twee grote luiken 
te verdelen. Om een inschatting te kunnen maken van het gebruik en de bijhorende snel-
heidsparameters op onze wegen zullen we regelmatig metingen uitvoeren samen met de 
politie. Om de mobiliteitsgewoontes en -behoeften van de inwoners te kennen zal een 
grootschalige mobiliteitsenquete worden uitgerold in Grimbergen. Deze data zullen de 
basis vormen voor het overleg met inwoners, bedrijven, ondernemers en scholen en voor 
de politieke beslissingen inzake mobiliteit en parkeren.

•    We actualiseren het mobili-
teitsplan voor Grimbergen waar-
bij we een doordachte spreiding 
van de verkeersstromen nastre-
ven en waarbij we zoeken naar 
een gezond evenwicht tussen be-
reikbaarheid en leefbaarheid. In 
het algemeen, maar vooral in het 
verstedelijkte Strombeek-Bever, 
moeten handelaars maximaal 
bereikbaar zijn en tegelijkertijd 
moet het sluipverkeer ontraden 
worden. Het eenrichtingsverkeer 
in het masterplan Strombeek- 
Bever wordt in dit kader tevens 
herbekeken.

• Voor doorgaand zwaar verkeer zal er voor Grimbergen een routeplan worden opgemaakt 
mét bovenlokaal overleg. Slimme camera’s en snelheidsremmers worden aangewend in 
functie van de handhaving ervan.

• We gaan in dialoog met de Vlaamse Waterweg om zodoende te kunnen investeren in een 
vlotte, veilige en duurzame ontsluiting van de Kanaalzone. Het principe van west-west en 
oost-oost zal hierbij zo veel als mogelijk worden nagestreefd. Het Jaagpad op de Oost-
vaartdijk kan enkel voor fietsers en wandelaars gebruikt worden. 

• We zoeken een oplossing voor het fileprobleem aan het containerpark op de Humbeekse-
steenweg.

WE WERKEN AAN EEN VEILIGE  
EN COMFORTABELE MOBILITEIT5

Elke weggebruiker 
krijgt zijn plaats in 
het mobiliteitsplan.
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12.  Aandacht voor de zwakke weggebruiker

• Het aandeel zwakke weggebruikers neemt steeds toe. 
De gemeente Grimbergen wil daarom sterk inzetten op 
de mobiliteitsmogelijkheden van deze doelgroep. Hier-
in kaderen drie grote projecten: 1/ het veilig op de fiets 
project, 2/ het veilig naar school project, 3/ het trage we-
gen project

• We rollen het ‘Veilig op de fiets’ project uit. Hierbij mik-
ken we enerzijds op onderhoud en herstelling van be-
staande fietspaden en anderzijds op de aanleg van 
meer en veilige fietspaden. In eerste instantie wordt 
een inventarisatie gemaakt van het huidige fietspaden-
netwerk en worden fietsroutes in kaart gebracht. We 
investeren eerst in de minst veilige verbindingen mede 
op basis van de fietsroutes. Vervolgens worden veilige 
verbindingen gecreëerd naar scholen en sport- en cul-
tuurinfrastructuur. 

• We rollen het ‘Veilig naar school’ project uit. Conform het 
decreet worden de nodige snelheidsbeperkingen in de 
buurt van scholen strikt gehandhaafd. We kiezen voor 
een slimme snelheidsindicatie en voor snelheidsrem-
mers. Gemachtigde opzichters zullen de verkeersveilig-
heid bewaken aan scholen. In overleg met de schooldi-
recties voeren we de nodige infrastructurele werken uit 
om de verkeersveiligheid aan de schoolpoorten te ver-
hogen. We zetten sensibiliseringscampagnes op rond 
het project ‘Veilig naar school’ en stimuleren verkeers- 
lessen en dodehoeklessen in de basisscholen via een 
gecentraliseerd aanbod voor alle Grimbergse scholen.

• De gemeente stelt een kaart van trage wegen samen. 
De trage wegen krijgen elk een labelling voor gebruik. 
Zo kan men zien waarvoor een trage weg kan gebruikt 
worden en of hij veilig gebruikt kan worden voor fiet-
sers. Om de trage wegen in goede staat te houden 
wordt een onderhoudsplan opgesteld.
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13. Een vernieuwend parkeerplan

• We maken een globaal parkeerplan voor Grimbergen. Dit plan zal 
een gezond evenwicht kennen tussen betalend parkeren, het ge-
bruik van bewonerskaarten, blauwe zone en kortparkeren. 

• Het globale parkeerplan moet voldoende plaatsen voor kortparke-
ren bevatten in functie van de vlotte bereikbaarheid van de lokale 
handel. Hierbij wordt tevens bekeken in welke mate smart techno-
logy kan gebruikt worden.

• We voorzien een parking in Strombeek-Bever, hetgeen resulteert 
in een verhoging van de parkeercapaciteit. De exploitatie van deze 
parking houdt in dat ook het bovengronds parkeren gereglemen-
teerd wordt.

• Het welslagen van een goed parkeerbeleid hangt in grote mate af 
van het handhavingsbeleid. Daarom zal de gemeente een handha-
vingsbeleid uitwerken.

14. Inspelen op actuele trends rond mobiliteit

• In het kader van multimodale mobiliteit zullen we mobiliteitshubs 
in het mobiliteitsplan opnemen. De gebruikers kunnen zo op een 
gemakkelijke wijze van de ene vervoersmodus naar een andere 
overschakelen. Samen met de inwoners zal bekeken worden waar 
deze hubs zullen komen.

• Samen met de overheid zullen we investeren in laadpalen. De in-
planting hiervan dient gespreid te worden over heel de gemeente, 
waarbij publieke parkings en parkings aan gemeentelijke gebou-
wen (sporthallen, zwembad, gemeentehuis, …) voorkeurssplaat-
sen zijn. Het aantal laadpalen dient mee te groeien met het markt-
aandeel elektrische wagens 

• We evalueren de opportuniteiten van de vervoersregio Vlaamse 
Rand. We houden met het mobiliteitsplan voldoende rekening 
met de snelbustram, de tramverbinding Willebroek-Brussel, de 
fietssnelweg en de verbreding aan de Ring, ten bate van eigen in-
woners. We streven hierbij naar maximale en vlotte connectiviteit.
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15. Veiligheid en handhaving, onze eerste kerntaak

• De politie voert een handhavingsbeleid en streeft naar een lik op stuk 
beleid voor wie kwaadwillig overlast veroorzaakt. Maar ook de ge-
meentelijke diensten zullen meer inzetten op bestuurlijke handhaving 
(overlast, fraude, verloedering,…).

• De gemeente zet maximaal in op veiligheid door meer blauw op straat 
en door de uitbouw van het netwerk van slimme camera’s.

• De gemeente verhoogt de band met de burger via een betere bekend-
making van de wijkagenten, een politiepost in Strombeek-Bever, de 
uitbreiding van de buurtinformatienetwerken en eventueel de inscha-
keling van gemeenschapswachten. Ook via de gemeentelijke app zul-
len meldingen eenvoudiger worden.

• We zullen een blijvende aandacht hebben voor de drugsproblematiek, 
via een preventiebeleid in de scholen, gerichte controles en de inzet 
van politie in burger tegen drugdealers.

• Tenslotte zullen we ook het nieuwe systeem van GAS-4 boetes introdu-
ceren om handhaving te faciliteren.

16. Een voltallig en performant politiekorps

• We erkennen de nood aan een performant politiekorps. Als eerste stap 
in het ontwikkelingsproces zullen we door middel van een audit tot 
een duidelijke startsituatie komen om ons korps en zijn werking van-
daar verder te laten evolueren. Het personeelscontingent zal verder 
opgevuld worden. De investering in veiligheidsaankopen houden we 
op peil.

• De gemeente wil de samenwerking tussen politie en gemeentelijke 
diensten bevorderen en onderzoekt aan de hand van het kerntaken-
debat op welke wijze de personeelsformatie moet bijgestuurd worden. 
Tevens streven we naar een optimale samenwerking met de naburige 
korpsen.

WE STAAN GARANT VOOR  
EEN VEILIGE THUIS6B
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WE STAAN GARANT VOOR  
EEN VEILIGE THUIS

We zetten in 
op een sterk 
handhavingsbeleid.
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Grimbergen moet 
een bruisende 
vrijetijdsgemeente 
worden.
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WE MAKEN VAN GRIMBERGEN EEN  
VRIJETIJDSGEMEENTE7

17. Grimbergen een culturele draaischijf voor elkeen

• We stimuleren cultuur doorheen heel Grimbergen, waarbij het 
cultuurcentrum in Strombeek-Bever de centrale ankerplaats 
blijft. Het cultuurcentrum blijft een Vlaams cultuurcentrum waar 
iedereen welkom is. Er is echter wel dringend nood aan een re-
novatieplan voor dit gebouw en aan de realisatie van een bijko-
mende polyvalente ruimte. Op basis van een expertise werken 
we zodoende een renovatieplan uit en implementeren dit voor 
het cultuurcentrum in Strombeek-Bever. Dit plan zal het gebouw 
restaureren met de nodige aandacht voor duurzaamheid en 
energievriendelijkheid.

• De kunst- en ambachtenroute en de biënnale van de Grimbergse 
kunstenaars versmelten tot één groot kunstevenement dat om 
de twee jaren zal georganiseerd worden. Dit zal een co-creatie 
worden tussen het cultuurcentrum, de gemeentelijke academie, 
het MOT, de dienst toerisme en de gemeente Grimbergen.

• We brengen cultuur nog dichter bij de lokale handelaars en on-
dernemers en omgekeerd. Dit opent perspectieven m.b.t. spon-
soring, hetgeen een win-win situatie voor beide partijen zal be-
tekenen.

• De (culturele) verenigingen worden op een meer professionele 
manier bijgestaan. Zo zal er een centrale plaats voorzien worden 
op de gemeentelijke website met reglementen, documenten en 
uitgeschreven procedures ter ondersteuning van alle Grimberg-
se verenigingen. We moderniseren en actualiseren tevens het 
subsidiereglement voor verenigingen. 

• De gemeente ontwikkelt één centrale bibliotheek van de toe-
komst. Hierbij is digitaal de norm. De nieuwe bibliotheek moet 
een ontmoetingsplaats worden voor jongeren, start-ups, nieuwe 
inwoners, senioren enz…. Dergelijke slimme bibliotheek blijft 
niet alleen aanbieder van kennis en cultuur maar speelt tevens in 
op de noden van een maatschappij in verandering.
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18. Een breed sportbeleid

• Het gemeentelijk sportbeleid zal zoveel mogelijk inwoners stimuleren om 
aan sport te doen. Sport en beweging zijn immers goed voor elk.

• Nieuw opkomende sporten worden ondersteund in hun groei. Zo kun-
nen bijvoorbeeld padelvelden en sportkooien worden geïnstalleerd. 

• Er dient een stappenplan opgesteld te worden op vlak van sportinfra-
structuur en kantines (zoals deze van Humbeek).  Deze infrastructuur 
dient duurzaam en multifunctioneel te zijn en moet rekening houden 
met de verschillende sporten die in Grimbergen beoefend worden. Daar-
bij overwegen we de mogelijkheid van een multifunctioneel clusterpro-
ject voor nieuwe infrastructuur.

• We streven naar een gezond evenwicht tussen de gemeentelijke verant-
woordelijkheid en  de responsabilisering van sportclubs. Daarbij stimule-
ren we de samenwerking en/of fusies tussen verschillende sportvereni-
gingen.

• De gemeente onderzoekt de uitbating van het gemeentelijk zwembad.
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19. Feesten en evenementen in Grimbergen

• We wensen resoluut te kiezen voor kwaliteitsvolle evenementen en 
feesten waarbij we een wildgroei willen vermijden. Bij de organisatie 
wensen wij steeds aandacht te hebben voor de veiligheid, het be-
perken van het afval en het beheersen van het geluid.

• Wij wensen de verenigingen verder aan te sporen om hun feest(en) 
of evenement(en) te registreren via ‘Uit in Vlaanderen’. Indien elke 
vereniging dit doet, dan heeft iedereen een overzicht van wat er in 
onze gemeente staat te gebeuren.

• Om het contact onder onze inwoners te bevorderen, organiseren we 
onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

• Een buurtfeest is een ideale gelegenheid om de mensen uit de buurt 
te leren kennen. Wij wensen deze buurtfeesten en de verenigingen 
verder logistiek te ondersteunen met onze feestbon en de uitleen-
dienst voor materiaal.

• We zoeken op korte en op lange termijn een alternatieve oplossing 
voor het verdwijnen van het Fenikshof als multifunctionele zaal. 

• Om de verenigingen toe te laten hun werking voor te stellen aan de 
(nieuwe) inwoners en op deze manier nieuwe leden te recruteren 
voor hun werking organiseren we driejaarlijks de verenigingbeurs 
‘Goesting’.

• De verschillende kermissen en jaarmarkten hebben hun eigen char-
me en zijn van groot sociaal belang. Ze versterken immers de sociale 
samenhang en bevestigen de eigenheid van de deelgemeenten en 
wijken. Wij wensen waar mogelijk nieuwe impulsen te geven aan 
deze kermissen. 

• Tijdens deze bestuursperiode wensen wij een nieuw elan te geven 
aan de kerstmarkt.

• We zoeken naar een buitenlocatie voor evenementen.

• Om de slachtoffers van de twee wereldoorlogen en andere oorlogen 
in de wereld te gedenken blijven wij verder jaarlijks op verschillende 
plaatsen in onze gemeente 11-novembervieringen organiseren en 
ondersteunen.
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20. Een streng maar rechtvaardig milieubeleid

• We controleren op een meer systematische wijze en in samenwerking 
met andere overheidsinstellingen, de naleving van vergunningen. 
Daartoe zal onder meer een handhavingsambtenaar worden ingezet. 
Zo zal de gemeente o.a. nauwgezet toezien op de uitvoering van me-
tingen conform de milieuvergunningsverplichtingen. Ten aanzien van 
bedrijven die manifeste hinder veroorzaken voor omwonenden, willen 
we zowel de normen als de handhaving verstrengen.

• De gemeente zal geen afvalverwerkers aantrekken in de kanaalzone, 
noch bedrijven die voor sterke geur- en geluidshinder zorgen of een 
toxische uitstoot genereren. We ijveren voor de reductie van de afval-
stromen naar Grimbergen en voor een beperking van de overlast ten 
gevolge van luchtvervuiling, stof- en geluidshinder, besmeuring van 
het wegdek, …. 

• We werken verder aan de ontkoppeling van regenwater en afvalwa-
ter en streven naar waterlopen waarin geen huishoudelijk afvalwater 
wordt geloosd. Geïsoleerde woningen worden aangemoedigd om een 
individuele afvalbehandelingsinstallatie (IBA) te plaatsen. 

• Luchtvervuiling en fijnstof zullen we tegengaan door de promotie van 
openbaar vervoer, fietsgebruik, duurzame brandstoffen en verwar-
mingstechnieken, ondersteund door de installatie van extra meetpun-
ten.

• We werken aan de duurzaamheid van de gemeentelijke gebouwen. 
We doen de noodzakelijke investeringen voor een betere isolatie en 
voor energiebesparende ingrepen, waarbij ook de gebruikers geres-
ponsabiliseerd worden. 

• We onderzoeken de mogelijkheid tot het plaatsen van ondergrondse 
afvalcontainers en tot verbetering van het containerpark van Strom-
beek-Bever. Sluikstorters willen we efficiënter aanpakken via onder 
meer de inzet van een mobiel camerasysteem en GAS-boetes. We blij-
ven inzetten op de aanpak van zwerfvuil, via sensibilisering, de inzet 
van mobiele camera’s en via de bekendmaking en promotie van ons 
systeem van zwerfvuilpeters. De jaarlijkse lenteschoonmaak willen we 
nog beter promoten. We blijven ijveren voor de vermindering van de 
afvalberg.

WE DRAGEN ZORG VOOR  
HET KLIMAAT EN HET MILIEU8B
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WE DRAGEN ZORG VOOR  
HET KLIMAAT EN HET MILIEU

Grimbergen werkt 
aan een eigen 
klimaatactieplan met 
haalbare doelstellingen.
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• Het belang van een gezonde lucht en omgeving en het respect voor 
de natuur dient van jongs af aan te worden bijgebracht. We willen 
de scholen ook betrekken bij het vrijwilligerswerk dat op dit vlak ge-
leverd wordt en we onderzoeken de verscheidene mogelijkheden 
om in Grimbergen aan natuureducatie te doen.

• De gemeente blijft het platform luchthavenregio ondersteunen 
vanuit de gemeente in functie van een duurzaam en evenwichtig 
luchthavenbeleid. Daarbij hoort ook een streven naar een billijke 
spreiding van de geluidshinder zowel overdag als ‘s nachts. In dit 
kader blijven we samenwerken met de andere Noordrandgemeen-
ten, verzetten we ons tegen een afwentelingsbeleid en reiken we 
de hand aan al wie op een positieve wijze wil meewerken aan een 
toekomstgerichte luchthaven.

• We ondersteunen belangrijke lopende initiatieven zoals de her-
waardering van de Maalbeekvallei.

21. Een eigen klimaatactieplan

• Wij zijn van oordeel dat Grimbergen in de eerste plaats zelf een 
voorbeeldrol heeft te vervullen in de strijd tegen de klimaatop-
warming. De strijd tegen de uitstoot van CO2 vergt een blijvende 
waakzaamheid en inzet voor de vergroening van het gemeentelijke 
wagenpark en voor een duurzame isolatie en verwarming van de 
gemeentelijke gebouwen. Ook moet er een blijvende aandacht zijn 
voor het klimaatvriendelijk en duurzaam beheer van ons groene 
patrimonium (bossen, bermen, plantsoenen, grasland,…), waarbij 
extra aandacht zal gaan naar biodiversiteit.  

• Grimbergen wil werken aan een eigen klimaatactieplan met haalba-
re doelstellingen en rekening houdende met de regelgeving en be-
voegdheidsverdeling op provinciaal, Vlaams, federaal en Europees 
niveau. Ieder niveau dient ter zake zijn verantwoordelijkheid op te 
nemen en daarbij de burgers op een positieve wijze te betrekken. 
Het kan niet de bedoeling zijn dat de burger hierbij op een onre-
delijke wijze belast wordt of opgezadeld wordt met onrealistische 
doelstellingen.  

• Dit klimaatbeleid zal een gezonde mix inhouden van sensibilise-
ring, ondersteuning, educatie en adviesverstrekking, waar mogelijk 
in samenwerking met de hogere beleidsniveaus. Ook willen we de 
intergemeentelijke samenwerking ter zake (b.v. rond  energiescans, 
promotie duurzame energiebronnen,…) verderzetten.   
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22. Een geïntegreerd sociaal beleid

• We voeren een geïntegreerd sociaal beleid waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten. 
De gemeente vervult hierbij de rol van regisseur van het lokaal sociaal beleid waarbij ze toe-
ziet op een voldoende en gedifferentieerd aanbod.

• Bij de integratie van gemeente en OCMW creëren we één aanspreekpunt voor alle vragen met 
betrekking tot sociale dienstverlening, waarbij  een digitaal welzijnsloket een belangrijke rol 
kan spelen.

• De plannen van het nieuwe administratief gebouw in Strombeek-Bever dienen verder uitge-
werkt te worden. Hierbij dient nagedacht te worden over de beste invulling waarbij het het 
administratieve gedeelte van het OCMW volledig geïntegreerd worden in de gemeentelijke 
werking en waarbij de drempel om aan te kloppen bij het OCMW verlaagd wordt.

23. Het welzijn van onze inwoners staat centraal

• We ondersteunen het welzijn van elke inwoner maar leggen tevens beleidsprioriteiten zoals 
bijvoorbeeld kinderarmoede en onze senioren. Dit betekent dat bij het moeten maken van 
keuzes, kinderarmoede en steun voor onze senioren steeds bovenaan zullen staan. 

• Gezien de demografische evolutie blijven senioren een grote en belangrijke groep. We voeren 
bij de nieuwe senioren een actieve communicatie i.v.m. hun rechten en mogelijkheden vanaf 
een bepaalde leeftijd.

• We voeren een beleid dat erop gericht is dat ouderen zo lang als mogelijk zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen. Het OCMW vervult hierbij de rol van actieve doorverwijzer inzake 
thuiszorg, maaltijdbedeling en andere noodzakelijke dienstverlening. 

• We willen sociaal isolement en eenzaamheid aanpakken, zeker bij ouderen. In deze context 
activeren we de wijkwerking en bekijken we in welke mate ‘samenlevingsoverleg’ geïnstal-
leerd kan worden.

• We onderzoeken de nood aan bijkomende assistentiewoningen in functie van de wijzigende 
zorgnoden en demografie.

• De gemeente zet in op een gediversifieerd aanbod van gezinsopvang en groepsopvang (ont-
haalouders, mini-crèches, grote opvanginitiatieven) zodat ouders kunnen kiezen voor een 
opvangvorm waar ze zich goed bij voelen. Om ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar 
kinderopvang, organiseren we een lokaal (E-)loket kinderopvang waar ouders terecht kunnen 
om een overzicht te krijgen van alle beschikbare plaatsen in de deelgemeenten.

WE VOEREN EEN WARM  
SOCIAAL BELEID9
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• We willen het Huis van het Kind verder ondersteunen en maken het 
aanbod actief bekend bij de gezinnen. Dit initiatief speelt niet alleen 
in op armoede, maar is ook een belangrijk element in het kader van 
integratie en het leren van de Nederlandse taal.

• De gemeente heeft aandacht voor de personen met een verminderde 
mobiliteit. Het betreft hier niet alleen de integrale en vlotte toegan-
kelijkheid van alle voorzieningen (openbare gebouwen, diensten, pu-
blieke ruimtes), maar tevens het stimuleren van de mogelijkheden van 
aangepast vervoer.

• De gemeente zet breed in op preventie. Dit kan zowel gaan over pre-
ventie van armoede, vereenzaming, enz… als op het vlak van preven-
tieve gezondheidszorg. De gemeente neemt zodoende de rol op van 
regisseur van het Vlaamse preventiebeleid. We maken dan ook, waar 
mogelijk, gebruik van de ondersteuning en mogelijkheden van de 
Vlaamse overheid. 

• We participeren actief in de zorgraad, waar alle gezondsheidswerkers 
worden samengebracht.

• Net als alle andere gemeentelijke adviesraden en commissies worden 
de seniorenraad en de welzijnsraad tegen het licht gehouden en ge-
heractiveerd.
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We voeren een zacht 
en rechtvaardig 
sociaal beleid. 
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24. Sociale dienstverlening

• We willen een zacht beleid voeren voor wie echt hulp nodig heeft, maar we gaan streng optreden tegen 
zij die misbruik maken van onze lokale gastvrijheid. Allerhande achterpoortjes naar misbruik moeten 
gesloten worden. Hierbij wordt de bestrijding van sociale fraude opgevoerd want ondersteuning moet 
gaan naar inwoners die het écht nodig hebben. De samenwerking met de politie wordt dan ook ver-
sterkt, zodat domiciliefraude beter kan bestreden worden.

• We zetten in op activering van steunzoekers. Dit kan gaan van gemeenschapstaken tot het inschakelen 
in het arbeidscircuit. Dit is een belangrijke rol voor het bijzonder comité dat de dossiers streng maar 
rechtvaardig zal behandelen.

• We willen een actief integratiebeleid voeren vanuit het OCMW. Daarom willen wij een verplichte inbur-
geringscursus voor nieuwkomers met OCMW-begeleiding. Inburgering moet als voorwaarde vermeld 
staan in het OCMW begeleidingscontract en in het geindividualiseerd traject voor maatschappelijke in-
tegratie (GPMI).

• Ondersteuning van diegene die het nodig hebben, mag zich niet beperken tot de steunzoekers (leeflo-
ners). De gemeente heeft daarom ook aandacht en neemt zelf initiatieven voor de kansarmen in onze 
gemeente voor wie de drempel naar het OCMW te hoog is.
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25. Een integratiebeleid waarbij het Vlaamse karakter  
centraal staat

• We wensen het Nederlandstalige karakter van onze gemeente op een 
duurzame wijze te bestendigen. Gezien het eentalig karakter van onze 
gemeente en het belang van de kennis van onze gemeenschappelijke 
taal, dienen de contacten tussen onze gemeentelijke diensten en onze 
scholen enerzijds en onze inwoners anderzijds steeds in het Nederlands 
te verlopen. Wie onze taal nog niet beheerst, wordt dan ook verzocht ie-
mand mee te brengen die zich in het Nederlands kan behelpen. Subsidies 
aan verenigingen en terbeschikkingstelling van infrastructuur zijn enkel 
mogelijk wanneer de voertaal het Nederlands is.

• In het kader van het onthaalbeleid worden anderstaligen op een vrien-
delijke wijze gewezen op het Nederlandstalig karakter van onze streek en 
op de noodzaak om onze taal te beheersen. Zij worden geholpen bij hun 
zoektocht naar inburgeringslessen en taalcursussen. 

• Grimbergen neemt en ondersteunt positieve initiatieven om de kennis 
van het Nederlands te verbeteren. Dat zal onder meer gebeuren via: 

 het aanbieden van taalondersteuning in het onderwijs. We on-
derzoeken in welke mate de inrichting van taalbadklassen voor 
leerlingen die niet meekunnen met het Nederlands een oplos-
sing kan bieden;

 het aanmoedigen van ouders om Nederlands te leren en te 
spreken in de schoolomgeving;

 de ondersteuning van de ‘brede school’: door een actieve sa-
menwerking van onze scholen met onze Academie en onze 
cultuur- en sportverenigingen willen we de integratie in het 
Grimbergse gemeenschapsleven bevorderen;

 een goede samenwerking en structureel overleg met het Cen-
trum voor Volwassenenonderwijs (CVO) en het Centrum voor 
Basiseducatie (CBE);

 de ondersteuning van ontmoetingsmomenten om Nederlands 
te oefenen;

 de inrichting van een taalpunt in de bibliotheek (naar gesubsi-
dieerde voorbeelden elders);

 de stimulering van sportclubs in hun zoektocht naar Neder-
landstalige trainers en een duidelijk afsprakenkader.
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• We werken aan een humaan, gelijkberechtigend en degelijk onder-
bouwd integratiebeleid, met respect voor onze Westerse waarden 
en vrijheden. Naar al wie deze waarden en het Nederlandstalig ka-
rakter van onze streek respecteert, steken we graag de hand uit. We 
maken bij ons integratiebeleid gebruik van veldwerkers, waarmee 
regelmatig overleg wordt gepleegd. We evalueren hun werking in 
functie van de verwachte noden.

• We willen anderstalige groepen ten zeerste aanmoedigen zich te in-
tegreren in onze samenleving en in ons verenigingsleven. Afzonde-
ring in de eigen gemeenschap bevordert de integratie immers niet. 
In dit kader willen we taal- en inburgeringscursussen ook aanmoe-
digen voor mensen die daartoe niet wettelijk verplicht zijn. Ook so-
ciale begeleiding en ondersteuning van anderstalige nieuwkomers 
wordt steeds gekoppeld aan het volgen van taal- en inburgerings-
lessen.

• Veel van deze cursisten zijn op zoek naar locaties waar zij hun Ne-
derlands actief kunnen beoefenen. Dat kan onder meer in onze win-
kels. Bedrijven, middenstanders en vrije beroepen worden ook in de 
toekomst gesensibiliseerd om hun publiciteit in het Nederlands te 
voeren.

• We willen met het gemeentebestuur van de viering van de Vlaamse 
feestdag opnieuw een volksfeest maken, dat kan plaatsvinden op 
diverse locaties in onze gemeente. We willen er voldoende publici-
teit voor maken en heten er alle Grimbergenaars van harte welkom. 

26. Internationale relaties

• Grimbergen is geen eiland en daarom wensen wij onze blik naar de 
wereld te verruimen.  De bestaande verbroederingen met Saalfelden 
(Oostenrijk) en Baeyenghem (Frankrijk) worden als positief ervaren. 
We onderzoeken om deze uit te breiden richting Noorwegen en 
Denemarken.

• Ook het Zuiden wordt zeker niet vergeten. We zullen ook in Grim-
bergen inspelen op de huidige trend in ontwikkelingssamenwer-
king om te evolueren van financiële transfers naar co-investeringen 
en delen van expertise. Zo wensen we expliciet concrete projecten 
te gaan ondersteunen waarbij Grimbergenaren of Grimbergse orga-
nisaties betrokken zijn.
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27. Grimbergen, een diervriendelijke 
gemeente

• Grimbergen wil graag een weldoordacht beleid 
voeren omtrent dierenwelzijn. Daarom streven 
wij naar een diervriendelijke gemeente, het ver-
mijden van dierenleed en het kordaat aanpakken 
van misbruik. Hiervoor zal er een meldpunt komen 
en zal de samenwerking met de politie gestructu-
reerd worden om dergelijke dossiers nauw op te 
volgen. 

• De beginselverklaring ‘diervriendelijke gemeen-
te’ vormt de basis van een sterk beleid in dieren-
welzijn. Deze verklaring is een generieke tekst en 
zal daarom worden geanalyseerd en indien nodig 
aangepast aan de Grimbergse context. 

• We zullen duidelijke voorwaarden stellen aan eve-
nementen in Grimbergen waarbij de band tussen 
mens en dier een belangrijke rol speelt (kermissen, 
jaarmarkten, …). Ook zullen we informatiemo-
menten organiseren voor inwoners die overwe-
gen om een huisdier aan te schaffen.

• Samen met de Grimbergse dierenartsen, stellen 
we een kattensterilisatieplan op zoals voorge-
schreven in het Besluit van de Vlaamse regering. 
We hanteren hierbij het diervriendelijke T-N-R 
(Vangen-Steriliseren-Terugzetten) systeem voor 
het steriliseren van zwerfkatten. 

• De hondentoiletten worden verwijderd maar de 
gemeente voorziet in voldoende hondenweides, 
verspreid over Grimbergen. Hier wordt niet alleen 
de nodige ruimte voorzien maar wordt tevens vol-
doende infrastructuur voorzien zoals zitbanken en 
vuilnisbakken zodat dit ook een sociale ontmoe-
tingsplaats kan worden voor inwoners.

• De gemeente bekijkt de mogelijkheid om een die-
renkerkhof aan te leggen in Grimbergen.
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28. Sterk onderwijs voor alle kinderen

• De prognoses van de Vlaamse overheid geven aan dat de vraag naar 
bijkomende capaciteit in het onderwijs nog zal toenemen. Vanuit 
het gemeentelijk basisonderwijs en in goede samenwerking met het 
vrij en gemeenschapsonderwijs zullen we ernaar blijven streven dat 
er voor ieder Grimbergs kind een plaats is in de Grimbergse scholen. 
Zowel voor renovatie als voor nieuwbouw willen we daarbij maximaal 
beroep doen op de ondersteuning en subsidies van de Vlaamse over-
heid. Containerklassen kunnen enkel een tijdelijke oplossing zijn en 
vormen voor ons geen structurele of duurzame oplossing.

• We evalueren of bijkomende uitbreiding of een nieuwe school nood-
zakelijk zijn op ons grondgebied.

• Momenteel zijn er vooral nog renovatie- en uitbreidingswerken bezig 
in de beide scholen van Strombeek-Bever. Ook in Beigem (’t Mierken) 
is extra klasruimte noodzakelijk en willen we de school op één locatie 
concentreren, in de Gemeentehuisstraat. We ondersteunen onze scho-
len op het vlak van vorming en digitalisering.

• Het online inschrijvingssysteem dat in 2019 van start is gegaan, wordt 
jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd, in overleg met de 
Grimbergse scholen. De vrije schoolkeuze zal als belangrijkste criteri-
um gehandhaafd blijven. 

WE GEVEN ONZE KINDEREN  
KANSEN10

We investeren  
in onze jeugd voor 
onze toekomst



P / 4 4

beleidsplan 
2019-2024

• Om een kwaliteitsvol onderwijsniveau te kunnen handhaven, is een goede kennis van het 
Nederlands van het grootste belang. We roepen de volgende Vlaamse regering op om 
de scholen in de Vlaamse Rand beter te omkaderen en de leerkrachten beter te onder-
steunen, vooral op het vlak van taalonderwijs, onder meer door het subsidiëren van taal-
badklassen. Zelf willen we het niveau van het Nederlands in de scholen op verschillende 
manieren bewaken en bevorderen:

 We werken (niet-bindende) taaltesten uit voor nieuwkomers en bij de overgang 
van de kleuterschool naar het eerste leerjaar. De resultaten zouden een indicatie 
moeten geven van het instapniveau Nederlands en dienen als basis voor een 
taalopvolgingstraject op maat van het kind;

 We onderzoeken in welke mate taalbadklassen in Grimbergen mogelijk zijn 
voor zeer intensief taalonderricht, in overleg met het vrij en gemeenschapson-
derwijs; 

 In afwachting willen we intensief taalonderricht in wekelijkse nevenklassen en 
breiden we het aanbod naschoolse lessen Nederlands uit. We steunen de initi-
atieven van vrijwilligers om de kennis van het Nederlands al spelenderwijze te 
bevorderen;

 In het kader van de ‘Brede school’ nemen we initiatieven om samenwerkingen 
uit te bouwen tussen scholen, cultuur- jeugd- en sportverenigingen, academie, 
CC en biblioteek. Op deze manier worden leerlingen gestimuleerd om hun ta-
lenten te leren kennen. We vinden het belangrijk om daarbij alle kinderen te 
bereiken;

 In het kader van een goede integratie stimuleren we anderstalige ouders om 
Nederlands te leren en onze taal te spreken in de schoolomgeving;

 We trachten in overleg met de scholen te komen tot een visietekst talenbeleid, 
naar het voorbeeld van andere gemeenten in Vlaanderen.

• We stimuleren de Grimbergse scholen tot een beter en regelmatiger overleg. Ook moe-
digen we onze Grimbergse scholen aan om deel te nemen aan activiteiten van het Mu-
seum voor Oudere Technieken en het Volkssterrenwacht Mira, om onze monumenten en 
de Motte te bezoeken en om kennis te nemen van de natuurprojecten in onze gemeente. 
We bevorderen verkeerseducatie en willen de kinderen stimuleren om zoveel mogelijk te 
voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te komen. We stimuleren de 
realisatie van een leerboek en pedagogisch materiaal over onze lokale geschiedenis en 
ons erfgoed.
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29. Blijvend investeren in de gemeentelijke academie

• De gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is een troef 
voor onze gemeente en biedt een grote meerwaarde voor onze inwo-
ners en voor het culturele leven in onze gemeente. Zowel voor kinderen, 
jongeren als volwassenen biedt ze belangrijke kansen tot ontplooiing en 
sociale integratie. We werken aan een verbetering van de huisvesting van 
de Academie en zoeken naar een aangepaste repetitieruimte voor grote-
re groepen en voor de afdeling Woord. De Academie zal een belangrijke 
partner zijn in het project van de ‘brede school’. 

30. Jeugdwerking: voor en met de jeugd

• We werken een jeugdbeleidsplan uit met onder andere aandacht voor de 
promotie van jeugdwerk en een jeugdhuis in Strombeek-Bever.

• We bouwen nieuwe jeugdlokalen op de site van de Charleroyhoeve.

• In functie van veranderde omstandigheden (bijv. demografie) worden 
de speeltuinen geëvalueerd. Sportkooien worden toegevoegd waar een 
combinatie van voetbal en basket mogelijk is op strategische plaatsen 
voor de jeugd of de sportliefhebber.
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