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BERTEM



De politieke temperatuur stijgt. Sociale media worden actiever. Er wordt geroepen van 
“Schande!” en “Dit kan toch niet!”. Of “Kijk eens hoe goed alles was!”. 

Wij doen niet mee met dergelijke uitspraken. CD&V weet dat in de voorbije vijf jaren 
niet alles slecht en niet alles perfect was. Er is veel werk verzet, maar even goed zijn 
belangrijke doelen, zoals de heraanleg van Leefdaal centrum (nog) niet bereikt.  

Wat voor ons wel vaststaat is dat we een belangrijke kentering in het beleid hebben 
gerealiseerd, samen met de coalitiepartner. 

Dossiers worden beter opgevolgd. Er wordt (op een uitzondering na) 
duidelijker gecommuniceerd. Bertem heeft een flinke stap vooruitgezet 
in de digitalisering. De wateroverlast blijkt na moeilijke jaren onder 
controle. Op het OCMW werd de sociale dienst uitgebreid en de 
ondersteuning voor senioren verbeterd (gezinshulp, warme maaltijden). 
Er zijn de Vlieg-In, de jeugdlokalen, het atletiekpark, de nieuwe carpool, 
de eerste fietsstraat, de vele bijkomende zebrapaden en snelheidsmeters, 
de buurtfeesten, de kerstmarkt …

Samen met de inwoners willen we verder werken.  

Bertem verandert, of we dat nu graag hebben of niet. Steeds meer nieuwe mensen komen in 
onze dorpen wonen. Het sluipverkeer neemt jaar na jaar toe. Het Vlaams gewest en de provincie 
aanvaarden steeds meer appartementen in de dorpskernen, ook in Bertem. 

Vlieg-In



Hoe kunnen we in deze evolutie een echt dorp 
blijven? Een dorp zonder wachtlijsten voor scholen 
en sportclubs, waar het gezellig is en mensen elkaar 
kennen, waar je kind veilig te voet of met de fiets de 
straat op kan, waar ouderen in hun eigen dorp en met 
de beste zorgen nog onbezorgde jaren kunnen beleven. 

Een modern gemeentebestuur beslist al lang niet 
meer alles alleen. Een goed bestuur luistert, gaat de 
discussie aan, probeert dingen uit en neemt samen de 

beslissingen. Uitleggen en overleggen moet je 
leren, zowel vanuit het 

bestuur 
als door de 
inwoners. 
Er is geen 
andere 
keuze. 

 

Vlieg-In

Atletieksite en chirolokalen van Korbeek-Dijle

Leefdaalse chirolokalen Carpoolparking Bertem



BERTEM

CD&V heeft de voorbij e weken en maanden bij  veel mensen gepolst naar hun vragen, visie en ideeën. 
En uiteraard gaan we verder met de aangereikte ideeën. Vast staat dat CD&V werk maakt van de 
evidente plannen rond de dorpskern van Leefdaal, een nieuwe sporthal, een nieuw schoolgebouw en 
bij komende fi etspaden. 

Vanaf september begint de echte campagne voor de verkiezingen. Intussen blij ven we u 
informeren en naar u luisteren. De stand van zaken rond de heraanleg van Leefdaal-centrum, rond 
appartementen in de kernen, rond verkeersveiligheid en zoveel meer: U leest het op onze website of 
op de facebookpagina Volgbertem. Daar kan u ook reacties en goede ideeën kwij t.

Deze brochure is 
FSC gecertifi ceerd 

en volledig 
CO2-neutraal 

geproduceerd.

Marc, Jenne, Eddy, Roos, Joery, Dina, Jan, An, Iris, 
Evelien, Rita, Guido, Sabrina, Dirk, Luc, Irena, Erik, 
Ghislaine, Jan, Rik, Chris, Johan  

bezoek ons op bertem.cdenv.be

TOT BINNENKORT!




