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GEMEENTE

D!RECT
■

Redactioneel

CD&V staat er. We voelen
ons goed en willen dat u
burger van Bekkevoort dat
weet. Nu de verkenningsperiode en inwerkingsperiode wat achter de rug zijn
en de oppositie ons alert
houdt, valt er een CD&VDirect in uw brievenbus.
Het informatieblad van
CD&V dat u inwoner van
Bekkevoort op hoogte wil
houden van onze werking.
In de politiek en ook deze
van Bekkevoort hebt u
nieuwkomers en ‘oude rotten’ in het vak. Politiek
wordt gedaan tussen de
mensen en voor de mensen. Of u nu een ‘oude rot
‘ bent of een nieuwkomer,
het belangrijkste is dat u
aan politiek doet voor de
mensen van Bekkevoort.
Ik ben een nieuwkomer en
gebombardeerd tot lokale
redacteur van CD&V-Direct dat 4 maal per jaar zal
verschijnen. Heb je ideeën,
bemerkingen of vragen ons
e-mailadres is cdenv.bekkevoort@gmail.com

Onderwijs in Groot Bekkevoort
■ Wanneer u dit leest, is de vakantie al voorbij. De boeken
zijn gekaft, het eerste huiswerk is gemaakt en waarschijnlijk
heeft de juf of meester al een toetsje gegeven.

Om goed onderwijs te kunnen geven moet men zeker al
over een goede accommodatie beschikken.
Er dienen dus heel wat verfraaiingwerken in de gemeenteschool van Bekkevoort te worden uitgevoerd.
De verfwerken van enkele
klaslokalen en de refter zijn
al gedaan. We willen ook zoveel mogelijk gebruik maken
van energiebesparende en
milieuvriendelijke maatregelen. Een eerste aanloop is al
genomen, de nieuwe verwar-

mingsketel op aardgas werd
in augustus geïnstalleerd.
Hiermee hopen we nu dat
het probleem van de koude
klassen eindelijk voorbij is,
hoewel een warme truiendag
toch ook wel eens leuk is.
In oktober starten de werken
aan de turnzaal, een laagje
verf, een vernieuwde vloer en
de zaal zou er weer als nieuw
moeten uitzien.
Elk kind van Groot Bekkevoort heeft recht op een
goede accommodatie, begeleiding en steun zodat zij de
gepaste opleiding kunnen
krijgen.
De turnzaal in Assent heeft
nieuwe ramen gekregen, een
nieuwe vloer zal worden gelegd en de nodige opknapwerken zullen gebeuren. Dit
komt de jonge en oudere
sportievelingen ten goede.

Hortense Vangossum
Lokale redacteur

Wij hopen, door mee te werken aan het gratis netoverstijgend
leerlingenvervoer
en in de toekomst misschien
nog andere projecten, ook
de vrije scholen een duwtje
in de rug te kunnen blijven
geven.
Ook de samenwerking met
de verschillende scholen
moet blijven, denken we bv.
aan de scholenloop, die weer
doorgaat op 28 september
2007.

Onze kinderen zijn immers
de toekomst van morgen en
hier moeten we zeker zorg
voor dragen. U leest het, wij
hebben nog werk voor de
boeg.
Anne Polleunis
Schepen van Onderwijs

Waar we zeker nog willen
aan werken is de verkeersveiligheid rond de schoolomgevingen, eventuele octopuspalen, verkeersluwe stroken…
Zodat het voor iedereen duidelijk is, hier is een school,
hier zijn kinderen.
Een goede communicatie tussen school en bestuur blijft
natuurlijk heel belangrijk.

Cultuur & Bibliotheek
Financiële voordelen
voor iedereen in 2007
■

- Verlaging opcentiemen
onroerende voorheffing
van 1500 naar 1400
- Gemeentebelasting op
de inkomsten 2007 van
8% naar 7,8%
- Afschaffing van belasting op drijfkracht
vanaf dienstjaar 2007

■ Verscheidene raden zijn
bij de start van de nieuwe
bestuursperiode opnieuw samengesteld.

site… maar hebben we toch
al twee initiatieven genomen,
oprichting erfgoedraad en
organisatie cultuurmarkt.

C
Cultuurraad
De Cultuurraad is samengeD
steld uit afvaardiging van de
verenigingen, en geeft advies
aan het gemeentebestuur.
Vanuit de algemene vergadering is een bestuur gekozen met als voorzitter David
Vanthienen, ondervoorzitter
Edouard Meskens, penningmeester Flor Beylemans en
secretaris Benny Vanwinckel.

Erfgoedraad
Onze
plattelandsgemeente Bekkevoort kent mooie
waardevolle plekjes, gebouwen en beschermd patrimonium.

De verenigingen die deel uit
maken van de cultuurraad
krijgen subsidies en mogen
activiteiten aankondigen in
‘Cultuur…ten voeten uit!’
Verder maken we nog werk
van de accommodaties voor
verenigingen, eigen web-

De vele anekdotes en gebeurtenissen die we willen we bewaren voor het nageslacht
zijn al deels opgeslagen in
de archieven van de erfgoedraad. Het bestuur heeft
Mark Libaers tot voorzitter
en Chris Severeyns tot ondervoorzitter gekozen. Cultuurbeleidcoördinator Tamara
Willems is de secretaris.
Beheersorgaan Bibliotheek
Het beheersorgaan van de
bibliotheek is ook opnieuw

samengesteld uit 6 vertegenwoordigers van de politieke
strekkingen en 6 vertegenwoordigers van de gebruikers. CD&V neemt hier ook
zijn verantwoordelijkheid en
stuurt Hortense Vangossum
en Marina Tulkens als afvaardiging naar het beheersorgaan.
Tijdens de installatievergadering is Hortense Vangossum
tot voorzitter gekozen en
Jules Vlayen tot ondervoorzitter. Bibliothecaris Patricia
Cosemans is de secretaris.
Het beheersorgaan heeft
voorstellen gedaan om tot
een aangepast huishoudelijk
reglement te komen. De uitgebreide collectie is te raadplegen op de website en je
kunt van thuis uit zelf boeken reserveren op www.bidoc.be/bekkevoort. Verlen-

gen kan nu ook telefonisch
op 013/460555.
Als kersvers schepen prijs ik
mij gelukkig met deze gemotiveerde mensen in de raden
en het beheersorgaan te mogen samenwerken. Ik engageer mij om met de voorstellen vanuit de basis rekening
te houden in het beleid, zolang dit budgettair haalbaar
is.
Wouter Lenaerts
Schepen van Cultuur en
Bibliotheek
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Steenslagberg aan de STEENBERG
geraakt weg

Ledenfeest

■ Sinds verscheidene jaren wordt het doodlopende stuk
straat van de Steenberg tegen de snelweg gebruikt om brokken beton, afgedankte klinkers en steenslag te storten. Deze
steenslag kwam van eigen werkzaamheden aan wegen en
fietspaden.

■ Met onze trouwe sympathisanten hebben we een fijn ledenfeest gehad op 1 juni 2007 in zaal De Schakel te Molenbeek
Het doet deugd om van de
aanwezigheid en de sympathie van onze leden te mogen genieten. Met 120 van
onze leden hebben we van
een heerlijk buffet mogen
proeven en een stevige babbel kunnen doen over het
behaalde succes van onze

Burgemeester, 2 Schepenen,
3 gemeenteraadsleden en 3
OCMW raadsleden.
Er is ook een stevig woordje
gepraat over de verkiezing
van 10 juni voor Kamer en
Senaat. Onze CD&V vrienden van de regio hebben het

goed gedaan. We maken van
de gelegenheid gebruik om
Carl Devlies, Katrien Partyka, Dirk Claes en Hugo
Vandenberghe te feliciteren
met hun verkiezing en zeer
goede uitslag.

Waterhuishouding in Bekkevoort
RIOBRA gescheiden riolering tegen 2015
■ Europa legt Vlaanderen
verplichtingen op inzake afvalwater. Gezien de vervuilingsgraad van onze waterlopen en beken, moeten de
gemeenten maatregelen treffen om properder water te
hebben.
Deze steenslagberg zal ter
plekke of bij de aannemer
worden gebroken en fijn
gemalen.
Achteraan naast het containerpark zal een strook
aangelegd worden om
materialen zoals kasseien,
buizen…van de gemeente
op te slaan. Deze aanleg is
tijdelijk tot op de ambachtelijke zone een gemeentelijke
werkplaats kan worden gebouwd. De milieuadviesraad
heeft een gunstig advies
gegeven voor deze tijdelijke
aanleg.

Voor de verharding van deze
strook en de weg ernaar toe,
zal fijn gemalen steenslag
van de Steenberg worden
gebruikt.
Voortaan zal de gemeente
eigen brokstukken, steenslag… malen en gebruiken
als verharding van veldwegen.
Opgelet! Eigen steenslag
moet nog naar containerpark tegen betaling worden
gebracht. Op sluikstorten
staat een boete! Hou onze
gemeente mee proper.

Een goed doordachte aanleg
van het rioleringsnetwerk
en een degelijk onderhoud
van de riolering zal het
propere water in Bekkevoort
ten goede komen. Om dit
doel te verwezenlijken sloot
Bekkevoort samen met 23
andere Vlaams Brabantse
steden en gemeenten een
samenwerkingsverband af
met RIOBRA, de intercommunale die verantwoordelijk
is voor het rioleringsstelsel
van deze 24 gemeenten.

Na het bouwverlof zijn de
werkzaamheden aan de
Steenberg gestart, met verbreding van de brug, plaatsing drie pompen om gecol-

Wil je een gemeenteraad volgen, datum en agenda vindt je
op de website van CD&V Bekkevoort.
CD&V Bekkevoort http://bekkevoort.cdenv.be

Cultuurmarkt
Zaterdag 22 september van 13 tot 18 uur

Kinderen kunnen terecht op
de speelstraat begeleid door
de 3 jeugdbewegingen.

Dus u ziet, zeker een bezoekje waard.

De bibliotheek zal open zijn,

Tot op onze Cultuurmarkt.

Tevens zit in de overeenkomst met Riobra een
jaarlijkse slibopzuiging uit
de rioleringsputten. Dit slib
wordt naar een verwerkingsbedrijf gebracht, zodoende
het slib niet meer terecht
komt in onze gemeente.

Vanaf 1 juli 2007 kan je als inwoner van Bekkevoort met auto en aanhangwagen opnieuw
gratis snoeihout leveren op het containerpark in de Nieuwstraat te Assent.

Bericht aan de verenigingen

verkoop 2de handsboeken
en speciale actie DVD’s en
cd-rom’s Kunstenaars stellen
ten toon in de raadszaal.
Verder nog springkasteel,
grimeren, animatiegroep
Giebus, …

lecteerd water te verpompen
naar het zuiveringsstation te
Diest, aanleg van de dubbele
riolering in de Oude Leuvensbaan. We vragen enig
begrip voor de mogelijke
ongemakken en omleiding
tijdens deze werken.

Snoeihout op containerpark
vanaf 1 juli opnieuw gratis

■ Voor de eerste maal organiseren de cultuurraad, bibliotheek en jeugdraad samen een Cultuurmarkt op het plein
voor het gemeentehuis in Bekkevoort.
Het doel is dat alle inwoners kennis kunnen maken
met de verschillende verenigingen die Bekkevoort rijk
is. Infostands, workshops,
demonstraties en optredens
van verenigingen.

Momenteel kleurt onze
gemeente licht groen. De
nummering op de putdeksels
van onze riolering zijn de
indicaties voor de registratie
van het rioleringsnetwerk
van gans Bekkevoort. Als
kleine gemeente hebben we
verkregen dat Riobra deze
registratie voor eigen rekening heeft laten uitvoeren.

Het gebruik van de lokalen “Hageveld” wordt verlengd tot
31 augustus 2008

Mededeling
Officiële opening gebouw “politiezone Hageland”op 28 september door Gouverneur De Witte en op 29 september zal
het politiegebouw opengesteld zijn voor de bevolking.
Nieuw nummer PZ Hageland 013/350350 en onze wijkagenten 013/350352

CD&V Burgemeesterbal
zaterdag 6 oktober 2007

COLOFON

Zaal “De Kring”
te Bekkevoort
Aanvang 21uur met orkest
“The Country Boys”
After Party met
disco bar “Toon”
Toegangskaart 2 euro /
Kassa 3 euro
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