Investeringen – openbare werken
We stellen voor om de volgende 6 jaar volgende dringende investeringen te doen:

Een nieuw hart voor het centrum van Leefdaal
o
o
o
o

Nieuwe straten, fietspaden en voetpaden; heraanleg van het dorpsplein met een nieuwe parking
achter het huidige dorpsplein.
Fietsstraat tussen Mezenstraat en de kerk.
Flitspaal voor snelheidscontroles
Alle leidingen komen ondergronds. Nieuwe riolering en maatregelen tegen wateroverlast. De
nutsmaatschappijen financieren zelf een groot deel van deze kosten.

Infrastructuurwerken
o
o

o

Een nieuwe sporthal met parking naast het huidige voetbalveld.
We hopen in 2021, 8 jaar na de aanvraag, subsidies te krijgen voor een nieuwe school in Leefdaal.
De plannen voor de nieuwe school opmaken wordt dus een van de zaken die het nieuwe
gemeentebestuur snel moet opnemen in overleg met de school en het oudercomité.
Een facelift voor het centrum van Korbeek-Dijle met nieuwe stoepen, wegwijzers, een mooi
pleintje voor de kerk, ruimte voor fietsers en voetgangers. Na een informatieronde met de
inwoners worden de definitieve plannen opgemaakt.

Andere werken aan straten & pleinen
o
o
o
o

Betere voetpaden in Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal
Fietspaden langs Boskee, Neerijsesteenweg, Bosstraat, Meerbeeksesteenweg en Kruisstraat
Nieuwe asfaltlagen waar nodig op de straten
Een grondige vernieuwing van kerkhoven.

Verdere maatregelen tegen wateroverlast.
•

Nieuwe of grotere wachtbekkens worden voorzien aan de A.E. Verbiststraat en aan de
Blankaart/Ketelstraat.

Mobiliteit
Verkeersveiligheid & Mobiliteit
Vele inwoners vinden het verkeer te gevaarlijk om kinderen alleen naar school te laten gaan.
Mobiliteit én verkeersveiligheid blijven een zorg. Bijkomende maatregelen kunnen samen met
een mentaliteitswijziging soelaas bieden.
o
o
o
o
o
o
o

In onze plannen passen we het STOP-principe toe: eerst Stappers, dan de Trappers, daarna het
Openbaar vervoer, Privé vervoer komt achteraan.
Alle partijen keurden het mobiliteitsplan in 2016 goed. Het wordt dus ook uitgevoerd.
We communiceren met de mobiliteitsraad. Onze cel mobiliteit (gemeente & politie) behandelt
dagelijkse zorgen en geeft raad aan de gemeenteraad.
We treden zeer streng op tegen parkeren op de stoepen.
De Nijvelsebaan is met voorsprong de onveiligste weg in onze gemeente. Het dossier ligt al jaren
bij Minister Ben Weyts (NVA). Onze vragen blijven onbeantwoord.
In Korbeek-Dijle, en vooral aan het Ontmoetingscentrum Ter Dijle, zijn er te weinig
parkeerplaatsen. We stellen voor om daar iets aan te doen en de bestaande plannen uit te voeren
Ondanks verkeersdrempels, straatversmallingen en zones 30 rijden té veel auto’s nog te snel. We
gaan frekwenter controleren of trajectcontrole invoeren. In Leefdaal komt ook een flitspaal in de
Dorpstraat.
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o
o

Samen met “De Lijn” zorgen we voor goed openbaar vervoer met een minimum aantal
overstappen. Dat komt de ouderen ten goede.
Vrachtwagens horen niet thuis in de dorpskern of rond scholen. We gaan hier meer op
controleren.

Fietspaden
We gaan fietspaden leggen of verbeteren op verschillende plaatsen. De administratieve
voorbereiding is bijna afgewerkt.
o
o
o
o

Nieuw fietspad de Neerijsesteenweg.
Nieuw fietspad op de Boskee tussen Tervuursesteenweg en Slagberg.
Herstelling van fietspaden langs de Meerbeeksesteenweg, de Blokkenstraat, de Delle en de
Dorpstraat van Blankaart tot Vossem.
Onderhoud van het netwerk van trage wegen waarop veilig kan gefietst worden.

We zetten ook druk op de Vlaamse Overheid (Agentschap Wegen en Verkeer) voor andere
fietspaden langs gewestwegen:
o
o

Fietspad langs de Nijvelsebaan (N253) tussen Kleine Broekstraat en trage weg naast het bedrijf
Moeys.
Fietsverbinding op de N253 tussen Ormendaal en het fietspad dat start aan de brug over de E40

Verdere dossiers voor fietspaden worden voorbereid.
o

Fietspaden langs de Kruisstraat en Bosstraat

Voetpaden
De voorbije 6 jaren werden 8.000 meter nieuwe voetpaden aangelegd of vernieuwd. Een
aantal projecten werden ondertussen voorbereid. Als het budget het toelaat, gaan we zelfs
nog verder.
o
o
o
o

Nijvelsebaan (N253) – 800 m bijkomend voetpad
Korbeekse Kerkstraat
Dorpscentrum Leefdaal tussen Boskee en Blankaart
Kerkstraat – Paardenstraat Bertem.

Wonen
Wonen is een recht voor iedereen
U hoorde het wellicht al op ROB: Bertem hoort ondertussen bij de populairste gemeenten van
onze regio. Steeds meer mensen willen bij ons komen wonen. Dat leidt tot hogere prijzen:
huizen en bouwgronden worden alsmaar duurder. We moeten als gemeente ingrijpen om
onze kinderen de kans te bieden hier te blijven wonen.
o
o
o
o
o
o

Het “actieplan betaalbaar wonen” kwam er in 2015 op initiatief van de CD&V.
Samen met “Elk Zijn Huis” bouwden we al 172 sociale huurwoningen – ze zijn erg gevraagd.
Daarom bouwen we er 32 bijkomende in “Het Blok” – dicht bij het centrum.
Nog eens 30 extra huurwoningen worden voor 2025 gebouwd.
“Het Spit” beheert op dit ogenblik 6 huurwoningen voor minder kansrijke huurders. We werken
met hen samen.
Leegstand en verwaarlozing van huizen pakken we krachtig aan. De jaarlijkse belasting op
leegstand zal de volgende jaren opgetrokken worden.
Vlabinvest biedt betaalbare bouwgronden, huur- & koopwoningen in de Vlaamse rand aan. Dit is
wat ze binnenkort in onze gemeente aanbieden: 4 koopwoningen in Het Blok, 8 koopwoningen in
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o

o

o

de Bosstraat, 10 huurwoningen in Het Blok tegen aangepaste hogere inkomensvoorwaarden. We
werken verder met hen samen en bereiden bijkomende projecten voor.
“Wonen tussen Dijle en Velp” is het intergemeentelijk woonproject waar ook Bertem lid van is.
Ze leveren informatie over wonen en premies, woningkwaliteit, leegstand en woonbeleid. Bij de
woonconsulenten kan iedereen (huurders, verhuurders, eigenaars...) terecht voor gratis advies en
informatie. Dit heeft zijn waarde bewezen en er wordt verder met hen samengewerkt.
Samen met het Woon-Infopunt en het OCMW pakken we woningen met een (te) slechte
woonkwaliteit (vocht, schimmel...) of hoog energieverbruik aan, en bekijken we
subsidiemogelijkheden.
Binnenkort mag een verhuurder 3 maanden waarborg vragen (dat was 2 maanden). Het OCMW
zoekt voor sommige huurders een gepaste oplossing.

Buurt
Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat weet iedereen en we dragen daar als
gemeente aan bij.
o
o
o
o
o
o

We bieden materiaal aan dat je nodig hebt voor buurtfeesten
We publiceren graag je communicatie rond de buurtfeesten
We informeren je over mogelijke samenwerkingen en vrijwilligers-vergoedingen.
Bij kleinere conflicten kan burenbemiddeling helpen.
Als iedereen voor eigen stoep veegt is heel de straat schoon. “Niet-vegers” mogen door de
gemeente aangespoord worden.
We willen ook goede ideeën van burgers of wijken subsidiëren. Meer hoofden, meer ideeën, of
niet?

Ruimtelijke ordening
Velen willen in Bertem komen wonen. Projectontwikkelaars zouden zowat overal
meergezinswoningen – lees “appartementen” willen bouwen. Een wildgroei van
bouwprojecten willen we niet. De CD&V tekende nieuwe krachtlijnen uit: open ruimtes
bewaren, terwijl we inzetten op sterke woon- en handelskernen in Bertem en Leefdaal.
o
o
o
o
o
o

We willen de open ruimte buiten de kernen bewaren door bebouwing in de dorpskernen te
bundelen, met groen.
We passen het woonaanbod (grote & kleine woningen en appartementen) aan op de vraag
(jongeren/ouderen, aantal kleine/grote huishoudens).
We blijven investeren in gemeenschapsvoorzieningen.
In nieuwe woonprojecten kunnen ook handels- of horecazaken zich vestigen.
We plannen voldoende openbare parkeervoorzieningen.
Appartementen tot 3 bouwlagen (met evt. 4e teruggetrokken niveau) worden alleen nog
toegelaten in de kern van Bertem en Leefdaal en in 2 bestaande sociale woonwijken.

We blijven achter onze visie staan en willen bijkomende accenten leggen:
o
o
o
o
o
o

Meer zitbanken brengen buren dichter bij mekaar en doorbreken het beton en asfalt.
Kwaliteitsvolle kernen identificeren een gemeente en verzekeren de toekomst ervan.
“Inbreiding” van de dorpskernen (meer woongelegenheid in de dorpskern op dezelfde
oppervlakte) voorkomt het volbouwen van open ruimten buiten de kern.
“Inbreiding” verzekert dat we heerlijk kunnen blijven wandelen in de velden en in de natuur.
Daardoor blijven we een dorp, en worden we geen stad die alsmaar uitdeint.
De Vlaamse regering financiert mogelijke planschade voor gronden die hierbij als mogelijk
woongebied wordt geschrapt
We gaan bij het uitreiken van vergunningen bijkomende verharding zoveel mogelijk beperken.
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o
o

De vernieuwing van de dorpskern in Leefdaal werd door onze provincie geselecteerd voor
financiële ondersteuning.
Ervaring uit de vernieuwing van Bertem centrum leert ons dat een strak Ruimtelijk
UitvoeringsPlan na 10 jaar al voorbijgestreefd is. Daarom willen we samen met de inwoners in
Leefdaal een stedenbouwkundige toekomstvisie ontwikkelen – met gegarandeerd betere
resultaten. Hierin schetsen we hoe we de structuur van Leefdaal in de toekomst willen zien,
rekening houdend met alle elementen, zoals wonen, mobiliteit, handelszaken enz.

Onderwijs
Bertem telt 3 bloeiende basisscholen (kleuter- & lager onderwijs) voor samen meer dan 1000
kinderen. Onze scholen bieden kwaliteitsvol onderwijs en zijn een ontmoetingsplaats voor alle
ouders.

Investeren in onderwijs is investeren in onze toekomst.
o
o
o
o

We blijven onze gemeentelijke basisscholen verder uitbouwen.
We werken samen met de schooldirectie, oudercomités en politie om de schoolomgeving veiliger
te maken.
We bouwen digitale hulpmiddelen verder uit door bijkomende investeringen in wifi-netwerken,
smartboards, laptops enz.
We garanderen de wettelijk voorziene steun aan Vrije basisschool De Waaier.

Grote infrastructuurwerken in onze gemeentescholen.
o
o
o
o

De grootste uitdaging voor volgende bestuursperiode wordt de bouw van een nieuwe school in
Leefdaal
We investeren in de gemeentelijke basisscholen, bv een nieuwe traphal in de GBS Bertem.
Speelplaatsen krijgen een facelift: overkapping van de kleuterspeelplaats (GBS Bertem) en een
nieuwe kleuterspeeltuin (GBS Leefdaal).
De oudere schoolgebouwen trachten we energiezuiniger te maken.

Zorgen voor mekaar
Gezondheid
Als gemeente dragen we ook zorg voor je gezondheid.
o
o
o
o
o
o

o

We werken samen met het LOGO (locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie) aan
bevolkingsonderzoeken naar verschillende vormen van kanker.
We zorgen voor verspreiding van verschillende campagnes zoals Vaccinatieweek, Werelddag
tegen tabak, Tournée Minerale...
De coördinaten van hulplijnen zoals de Druglijn, Tele-onthaal, de Zelfmoordlijn, Antigifcentrum
vind je terug op onze website en in het gemeentelijk infoblad.
Bij elk project in openbare ruimte bekijken we of er voldoende groen is, plaats om kinderen te
laten spelen, veiligheid...
“Stappen en Trappen” moet een meer evidente keuze worden. We investeren in wandel- &
fietspaden (zie onder “mobiliteit”).
We organiseren infosessies rond gezond leven en ziektepreventie, samen met het lokaal
dienstencentrum. Dat is een ontmoetingsplaats (verbonden aan het Woonzorgcentrum St.Bernardus) waar buurtbewoners terechtkunnen voor informatie, recreatie, vorming en
dienstverlening.
We wijzen op gezondheidsrisico’s die in de natuur schuilgaan: hitte, teken(beten), pesticides... We
werken hiervoor samen met het LOGO.
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Maatschappelijk engagement
Elke gemeente kent haar maatschappelijke noden. Vorige jaren namen we initiatieven als
fietsen voor “Kom op tegen kanker” of een kwis tvv De Eglantier. We willen jaarlijks iets
organiseren voor een goed doel.

Sociaal beleid – Integratie - Welzijn
Bertem is een welvarende gemeente, maar we weten dat sommigen het echt moeilijk hebben.
Een laag inkomen, ziekte, relatieproblemen, ouderdom of handicap: het zet je leven in een
ander perspectief. CD&V wil een warme gemeente voor iedereen. Dit zijn de krijtlijnen.
o
o
o
o
o
o
o

o

Iedereen moet zo lang mogelijk in ons dorp kunnen blijven wonen. Er is dan ook nood aan
assistentiewoningen in elke deelgemeente.
In vele gemeenten worden de thuiszorg, de warme maaltijden en de mantelzorgpremie
afgebouwd. Ons OCMW – met de CD&V als motor – wil dit absoluut behouden.
Kinderopvang vinden is voor jonge gezinnen moeilijk. Wij willen onthaalgezinnen steunen.
Eénoudergezinnen hebben het niet makkelijk. Onze scholen kijken er op toe dat ze alles
georganiseerd krijgen.
“Mama’s Depot” biedt gratis kinderkledij en speelgoed aan. Ze hebben van ons een vaste plek
gekregen in de Vlieg-In.
Bertem mag zich sinds augustus 2017 een “Hartveilige gemeente” noemen. Het kwaliteitslabel
werd ons toegekend door het Rode Kruis. Zij kregen een plek in ons Sociaal Huis.
Nieuwkomers met moeilijkheden, zoals vluchtelingen, worden warm opgevangen door de sociale
dienst van het OCMW. Samen met vrijwilligers zorgen we voor een vlotte integratie, zodat ze snel
op eigen benen kunnen staan.
Een aandachtspunt blijft de stijging van het aantal personen met een leefloon. We helpen hen om
terug in het normale arbeidscircuit terecht te kunnen.

Senioren
Het aantal senioren – nu 20% van onze bevolking – zal in de toekomst toenemen. CD&V denkt
aan u.
o
o
o
o
o
o
o
o

Alle OCMW-diensten blijven behouden – in tegenstelling tot wat er in andere gemeenten gebeurt.
We werken uitstekend samen met het Woonzorgcentrum St.-Bernardus en het Lokaal
Dienstencentrum
Digitale dienstverlening kan nooit de persoonlijke dienstverlening helemaal vervangen. Iedereen
moet ons kunnen bereiken – ook wanneer je geen computer hebt.
Als we iets bouwen met publieke toegang, moet iedereen makkelijk toegang hebben. Voor
trappen en andere obstakels moet een alternatief voorzien worden.
Vooral alleenstaande senioren zoeken een aangepaste woning niet te ver van het centrum,
dichtbij de winkels en bushalte. We moeten dit als gemeente mogelijk maken.
We overleggen met de seniorenraad en de OKRA om het beleid aan te passen aan de wensen van
de senioren.
De bus is een favoriet vervoermiddel voor senioren. We waken over de verbindingen aangeboden
door “De Lijn”.
Op onze vraag werd de carpoolparking aan de E40 sterk uitgebreid. Van daaruit kan je makkelijk
overstappen op de bus. We vragen De Lijn om daarvoor te zorgen.
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Vrije tijd
Cultuur – Kunst - Vorming
We hebben oog voor cultuur.
o
o
o
o

Tweejaarlijks – of frekwenter – willen we een kunstwerk aankopen dat in de gemeentelijke
gebouwen of op het openbaar domein een plaats kan krijgen.
Met “Bertem Buitengewoon” bieden we een podium aan lokale kunstenaars.
Evenementen rond kunst willen we ondersteunen.
We willen onze gemeente promoten als geschike lokatie voor opnamen van films of TVprogramma’s.

De Bibliotheek
Cultuur moet dicht(er) bij de inwoners staan.
o
o
o
o

Daarom willen we blijven investeren in de bibliotheken van Bertem en Leefdaal.
Voor wie slecht te been is, is er ook de “Bibliotheek aan huis”.
De bibliotheek moet verder uitgroeien tot ontmoetingsplaats
In de bib kan je ook kennismaken met de computer en het internet, en de nieuwste digitale
toepassingen.

Jeugd
In hun vrije tijd ontmoeten kinderen hun vrienden. De CD&V wil blijven investeren in hun
vrijetijdsbesteding.
o

o
o
o
o
o
o
o

We zorgden voor nieuwe eigen lokalen voor elke Chirovereniging en jeugdhuis. Dat doen weinig
gemeenten ons na! We letten er op dat deze lokalen goed onderhouden worden. Als er meer
lokalen nodig zijn, zoeken we naar een oplossing.
We geven subsidies aan de jeugdverenigingen voor hun werking, materiaal en evenementen.
Openbare speelruimten worden voorzien: een kleuterspeeltuin met speeltuigen en kunstgras aan
GBS Leefdaal is op de omheining na klaar. Ook in Korbeek-Dijle komt een uitgerust speelpleintje.
We bouwen een nieuw skatepark op een geschikte plek.
Kattestroof (speelpleinen) en de Brevo-trektochten zullen verder worden georganiseerd.
Ons speelbos “Het Vossenhol” is geliefd tot buiten onze gemeente. We gaan dit goed
onderhouden en nog verder uitbouwen.
In onze gemeente willen we in samenwerking met Kind & Gezin ook een “huis van het kind” Daar
kunnen ouders terecht met vragen rond opvoeding en kinderopvang.
Ook initiatieven vanuit andere verenigingen naar onze jeugd worden ondersteund, zoals de
muzieklessen georganiseerd door de muziekmaatschappijen, het specifiek jeugdaanbod van
sportverenigingen enz.

Sport
Bijna 3 op 5 Bertemnaren doen wekelijks aan sport. Daarmee doet Bertem het veel beter dan
het Vlaams gemiddelde. CD&V wil dit nog verder uitbouwen.
o
o
o
o

Een nieuwe sporthal met nieuwe toegangsweg en parking op het “Verona” sportpark vergroot de
capaciteit van de 2 bestaande sportzalen.
De bestaande subsidieregeling willen we behouden.
We overleggen met de sportraad of direct met de clubs.
We bieden extra activiteiten aan, zoals sportkamp & tai chi enz.
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Verenigingsleven – Vrije Tijd
Onze verenigingen zorgen ervoor dat er altijd wat te beleven valt; ze verdienen een goede
ondersteuning door de gemeente.
o
o
o
o
o

We zorgen voor praktische hulp (tafels, stoelen...)
Verenigingen kunnen terecht in een van onze vele lokalen.
Alle erkende verenigingen worden gesubsidieerd.
Daarnaast willen we verenigingen die zowel oud als jong aanspreken, of die in onze verschillende
deelgemeenten actief zijn, extra ondersteunen.
We overleggen met de cultuurraad of indien nodig direct met de verenigingen.

Toerisme – recreatie
Onze wandelpaden en fietsroutes, monumenten en gemeentebossen, holle wegen en
adembenemende vergezichten willen we verder promoten.
o
o
o
o
o
o

We voorzien toeristische info op de website en in brochures
We zorgen ervoor dat alle paden in goede staat blijven.
We helpen Toerisme Vlaams-Brabant om hun wandelroutenetwerk in het noorden van Bertem uit
te breiden richting Herent en Kortenberg.
We promoten onze horeca, Bed & Breakfasts en streekspecialiteiten.
Onze vele mooie holle wegen brengen we in kaart, samen met het bevoegd Agentschap.
Bertembos en Eikenbos (onze eigen bossen) willen we maximaal openstellen voor wandelaars en
fietsers.

Erfgoed
We dragen zorg voor het waardevol historisch erfgoed van onze gemeente.
o
o
o
o

Voor de omgeving en de restauratie van de St.-Pieterskerk gaan we subsidie-dossiers indienen
We helpen Monumentenwacht een inventaris op te maken van de staat van onze monumenten
en de nodige herstellingen.
De kapel van Puttebos werd geschonken aan de gemeente. We gaan ze – op advies van
Monumentenwacht- herstellen.
We zullen “Erfgoedkamer Bertem” blijvend ondersteunen.

Lokale economie
Landbouw
65% van Bertem is landbouwgebied; het merendeel wordt beschouwd als waardevol
landschap. Landbouw is en blijft zeer belangrijk voor ons. Gemeente en landbouwers werken
nu al goed samen.
o
o
o
o
o
o
o
o

We luisteren naar problemen en suggesties van onze landbouwers
We werken mee aan de “korte keten”: rechtstreekse verkoop van landbouwproducten aan de
plaatselijke bevolking.
We zorgen voor regelmatig onderhoud van veldwegen en bermen.
We zijn mee de spreekbuis van de landbouwers bij de overheid.
We volgen nauwgezet projecten van de overheid die een impact kunnen hebben op onze lokale
landbouwers
We overleggen met landbouwers om hen in te schakelen bij taken van openbaar nut.
Samen met hen bestrijden we erosie van de velden om wateroverlast te vermijden.
We ondersteunen economisch verantwoorde uitbreidingen en vernieuwingen van
landbouwbedrijven, binnen het kader van een goede ruimtelijke ordening.
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Lokale bedrijven en zelfstandigen
Handelaars zijn de ziel en het hart van onze gemeente. Ze verdienen onze steun.
o
o
o
o
o
o
o

Vele initiatieven (de B-bon, lokale bedrijvengids, nieuwjaarstombola...) geven wij alle kansen.
We promoten onze handelszaken naar nieuwe inwoners.
Voor hun werknemers stimuleren we het woon-werkverkeer te voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer.
De gemeente zal plaatselijke bedrijven steeds de kans geven om mee te dingen bij werken of
bestellingen.
CD&V wil ijveren voor postdiensten in de lokale krantenwinkels. Een aangetekende zending
afhalen in je krantenwinkel zou voor velen veel eenvoudiger worden.
Handelaars zijn de drijvende kracht achter grote evenementen als de Jaarmarkt, “Leefdaal
herleeft” en de Kerstmarkt. Wij blijven dit ondersteunen.
Middenstandsorganisaties worden nu al betrokken in de besluiten rond ruimtelijke planning.

Milieu
We werken verder aan een duurzame toekomst.

Elektriciteitsverbruik door de gemeente
o
o
o
o
o

We gaan het energieverbruik van onze gemeentelijke gebouwen drastisch verminderen met
bijkomende investeringen op advies van specialisten.
Veel verbruikende straatlampen worden vervangen.
De gemeente kiest uitdrukkelijk voor groene stroom bij de nieuwe aanbesteding.
Op basis van ervaringen van buurgemeenten kunnen we beslissen om straatlampen ’s nachts te
doven
Meer gemeentelijke voertuigen kunnen we elektrisch of op aardgas laten rijden.

Uw elektriciteitsverbruik
o
o
o
o
o

We blijven hernieuwbare energie (zonnepanelen, warmtepompen...) promoten. We maken u
wegwijs in de bestaande premies.
We kunnen meer laadpalen voor elektrische voertuigen installeren.
We ondersteunen projecten waarbij je samen met anderen investeert in zonnepanelen.
We waken erover dat elke nieuwbouw de energienormen haalt.
We moedigen je aan om een energiescan te laten uitvoeren van je woning, om de juiste isolatie te
kunnen kiezen.

Luchtkwaliteit
Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle zijn mooie landelijke dorpen. We moeten dat ook zou
houden. Luchtkwaliteit vraagt voortdurende aandacht.
o
o
o
o
o

Het “Curieuze Neuzen”-project is afgerond. We controleren hoe we het “fijn stof” kunnen
terugdringen.
Bertem wordt doorkruist door twee autostrades. Dat is zeker niet goed voor de luchtkwaliteit.
Kacheltjes thuis en afvalvuurtjes zijn zeer vervuilend. We blijven iedereen vragen om hierover na
te denken – het staat regelmatig in “Info Bertem”.
Elke boom die geplant wordt, verbetert de luchtkwaliteit. Is dat niet een mooi initiatief voor
volgend jaar? Of dit jaar?
Sluipverkeer terugdringen zorgt niet enkel voor veiliger verkeer: het verbetert ook de
luchtkwaliteit.
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Kwaliteit van onze waterlopen
o

We hebben de kwaliteit van onze waterlopen spectaculair verbeterd door afvalwater via nieuwe
gescheiden rioleringen te zuiveren. We doen zo voort!

Geluidsoverlast
o
o

Geluidsoverlast door vliegtuigen werd sterk herleid door invoering van een nieuwe vliegroute. We
zullen er sterk over waken dat dit zo blijft.
We blijven overleggen met de milieuadviesraad.

Resterend asbest
o

Wat nog her en der overblijft van asbestplaten moet definitief weg. Samen met Ecowerf zorgen
we voor een veilige verwerking.

Afval
Inwoners zijn tevreden over de afvalverwerking in onze gemeente.
o
o
o
o
o
o
o

De ophaling van het huisvuil is prima. Dat willen we zo houden.
Ecowerf is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten. We waken over een correcte
prijs/kwaliteit voor de geleverde diensten.
Publieke vuilnisbakken worden regelmatig geledigd.
Met affiches trachten we iedereen te sensibiliseren om geen zwerfvuil achter te laten.
Aan onze jaarlijkse zwerfvuilactie nemen honderden vrijwilligers deel. Zij verzamelen al het
zwerfvuil in alle straten van onze gemeente.
We willen peter- & meterschap belonen: het zijn vrijwilligers die het hele jaar door zwerfvuil op
de meest kwetsbare plaatsen opruimen.
Blikjes en PET-flessen vormen het leeuwenaandeel van het zwerfvuil. Invoering van statiegeld kan
dit volume verminderen – dat blijkt al uit ervaringen van andere gemeenten.

Woonveiligheid
Een groot veiligheidsgevoel
We voelen ons in Bertem beduidend veiliger dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente. Dat is
niet enkel een gevoel: we zijn ook een veilige gemeente en willen dat graag zo houden.
o
o
o

De politie zet zeer streng in op jongeren – vaak van buiten onze gemeente – die recent op
speelpleintjes drugs trachtten te verkopen.
We installeren een systeem voor automatische nummerplaatherkenning. Dit heeft in andere
gemeenten ook al het aantal diefstallen sterk doen dalen.
Burgerinitiatieven (Buurtinformatienetwerken) zoals die in de wijken De Kouter/Grauwe
Steenberg en Vaerenberg blijven we ondersteunen.

De gemeentelijke overheid
Administratie
We werken verder aan een performante gemeentelijke administratie.
o
o
o
o

We werven personeelsleden aan met de juiste competenties.
De intense samenwerking tussen OCMW en gemeente moet leiden tot minder overlap en
uitstekende dienstverlening.
We voeren een vooruitstrevend personeelsbeleid binnen het gemeentepersoneel.
We evalueren voortdurend wat we in eigen beheer doen en wat we beter door externe firma’s
kunnen laten doen.

9

o

We gaan nog meer samenwerken met andere gemeenten en intercommunales. We kiezen
hiervoor en niet voor een (opgedrongen) fusie.

Bestuur – Dienstverlening - ICT
De gemeentelijke diensten zijn zeer goed georganiseerd. We citeren enkele aandachtspunten.
o
o
o
o
o

Door een betere inrichting van het gemeentehuis en het sociaal huis verbeteren we onze
diensten.
We willen dat de burger aan 1 loket terecht kan met gelijk welke vraag.
Elke vraag, melding of klacht moet efficiënt en binnen een redelijke termijn beantwoord worden.
Digitale technologie zorgt ervoor dat je de vroegere papieren attesten voortaan digitaal kan
aanvragen en ontvangen.
We mogen er niet van uitgaan dat iedereen met de computer kan werken. De gemeentelijke
dienstverlening moet beschikbaar blijven voor iedereen.

Communicatie – informatie
De voorbije 6 jaar hebben we sterk ingezet om u beter te informeren.
o

We informeren burgers via de wekelijkse gemeentelijke digitale nieuwsbrief en via Info Bertem.

Inspraak en participatie
Inwoners moeten inspraak krijgen in het gemeentebeleid.
o
o
o
o
o
o
o

We overleggen verder met de huidige organisaties en raden.
Zij krijgen de nodige ondersteuning en een werkingsbudget.
Samen met geïnteresseerde burgers adviseren deze raden ons strategisch beleidsplan.
Het moet makkelijk blijven om klachten te melden. Ze worden jaarlijks verzameld in een rapport
en besproken op de gemeenteraad.
Voor meerdere grote projecten organiseren we vergaderingen, waarbij bewoners suggesties en
kritiek kunnen geven.
Persoonlijke contacten – ook met (anderstalige) nieuwkomers – zijn nog steeds de beste manier
van communicatie.
Initiatieven zoals de infomarkt rond de herinrichting van het centrum van Leefdaal zijn voor
herhaling vatbaar.

Financiën
Onze financiën zijn onder controle. Dit is het resultaat van een aantal consistente
aandachtspunten en maatregelen.
o
o
o
o
o
o

een goede opvolging van inkomsten en uitgaven
grondige dossiervoorbereiding
Gebruik maken van aankoopvoorwaarden in raamcontracten die door andere besturen werden
onderhandeld
Nauwe opvolging van opdrachten met voortdurende controle van het budget
zuinig zijn in de uitgaven
Samenaankopen met andere gemeenten

Patrimonium
We gaan gemeentelijk onroerend goed dat niet meer nodig is, verkopen om nieuwe
investeringen te kunnen doen.
o
o
o

We gaan bestaande gebouwen zo goed mogelijk onderhouden en energievriendelijk maken.
Een deel van de Pastorietuin in de Vossenstraat wordt permanent opengesteld als park.
Alle inwoners (dus niet alleen gemeentepersoneel) moeten voortaan de pastorij, de Vlieg-in of de
Ter Dijle kunnen huren.
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