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Roos De Backer

VERKIEZINGEN 26 MEI 2019
14e opvolger Vlaams Parlement
Al vele jaren ben ik politiek actief in onze gemeente. 

Ik was 6 jaar OCMW-raadslid, 12 jaar gemeenteraadslid 
en nu ben ik lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).

 
CD&V-Vlaams Brabant vraagt mij om vanuit Bertem de lijst van het 

Vlaams Parlement te steunen. Dat doe ik met plezier.
 

Steunt u mij ook?



Ons beleid voor uw gemeente 
Een nieuwe beleidsperiode betekent oude plannen afwerken, nieuwe plannen maken. 

Marc Morris zet zijn ervaring in voor infrastructuurwerken en wonen, 
naast mobiliteit, milieu, gezondheid en luchtkwaliteit, 

erfgoed & patrimonium en ontwikkelingssamenwerking.
Derde schepen Joery Verhoeven bekommert zich om werken in eigen beheer, 

begraafplaatsen, landbouw & bosbeleid, toerisme, feestelijkheden & evenementen.

 

Schepen van openbare werken Joery legt uit:
“In Bertem gaat mijn aandacht in de eerste plaats naar...”

 De voorbije bestuursperiode 2013-2018 heb ik ontzettend hard 
gewerkt om de heraanleg van Leefdaal Centrum voor te bereiden 
en te laten van start gaan.
Door dwarsliggerij van enkele mensen, die tegen alles wat zou 
kunnen veranderen in Leefdaal centrum systematisch in beroep 
gaan, is dat niet gelukt.
Nogal wat mensen hebben het (mij) kwalijk genomen dat de 
werken nog niet begonnen zijn.
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Marc Morris: ervaring & kennis
Onze redactie stelde een aantal vragen aan de man die al jarenlang de motor vormt achter het beleid van 
CD&V in Bertem. Zijn signatuur staat onder heel wat realisaties - ook die van het nieuwe sportpark en 
van de heraanleg van Leefdaal centrum - u leest er meer over verder in dit blad.
Het zijn geen gemakkelijke vragen, zeker niet voor een politicus. Door de wol geverfd heeft Marc eerlijke 
antwoorden gegeven.

Achteraf bekeken, zijn er zaken die je anders zou aangepakt hebben?

“Ik heb de heraanleg van Leefdaal centrum 
in de startblokken gezet, en werk nu reeds nieuwe 
noodzakelijke infrastructuurwerken uit!”

Wat was je leukste moment in je politieke carrière?

In 1988 kreeg ik voor het eerst de kans om lijsttrekker te zijn voor 
onze partij (toen nog CVP) bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Ik was toen pas 35 en vond het fantastisch om het vertrouwen te 
krijgen van heel onze groep kandidaten.
Het belangrijkste was evenwel dat we na de verkiezingen er ook in 
slaagden om terug in de meerderheid te komen door voor het eerst 
in de Bertemse geschiedenis een coalitie te vormen met 
Gemeentebelangen.

Wat was je grootste teleurstelling in je politieke carrière?

Uitleg achteraf, als je weet hoe alles gelopen is, is altijd gemakke-
lijk. Misschien heb ik in een aantal gevallen te zeer vertrouwd op 
de goede wil en het gezond verstand van mensen waarmee je 
contact hebt of samenwerkt.
Iemand die mij goed kent zegt dat ik te vaak en te veel het goede 
in de mens zie. Eerlijk gezegd ben ik daar zelf fier op, maar je krijgt 
dan wel eens het deksel op de neus.

Welke zaken wil je nog verwezenlijken in de gemeente?

Samen met Fluvius en verschillende Vlaamse Overheidsinstanties 
werken we aan een “hemelwaterplan” om ook in de toekomst 
water- en modderoverlast te vermijden.
Op basis van dit goed onderbouwd plan moet het mogelijk zijn 
om overstromingsellende zoveel mogelijk te bestrijden.

De klimaatverandering met te verwachten 
droogte afgewisseld met steeds 
fellere regenbuien plaatst ons 
voor grote  uitdagingen.
Daarom moeten we er nu al 
werk van maken.

Een nieuw centrum voor Leefdaal

Marc Morris: ervaring & kennis
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Uw nieuw sportpark!

Het sportpark past perfect in zijn omgeving. Door de ronde vorm is er geen achterzijde. 

De nieuwe sporthal komt naast de terreinen van voetbalclub VC Bertem-Leefdaal.
De grote sportzaal (1500m2) kan ingedeeld worden voor verschillende sporten.

Bertem heeft nood aan een nieuwe sporthal om de werking van onze sportclubs verder te laten groeien. 
Schepen Marc Morris zorgde in 2016-2017 voor het opstellen en de goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
dat nodig was om dit te realiseren.Deze nieuwe multifunctionele sporthal komt naast de terreinen van voetbalclub VC 
Bertem-Leefdaal aan de Dorpstraat.

Eind 2017 startte het aanbestedingstraject voor het ontwerp en de 
bouw van een nieuwe sporthal in Bertem. Vandaag zijn alle sportloca-
ties zowat volgeboekt en zijn de sportzalen in Leefdaal en Bertem 
verouderd en niet (meer) geschikt voor competitie. 

De nieuwe sporthal “Verona” biedt onderdak aan alle sporttakken en er 
is plaats voor nieuwe sporten. Met een telescopische tribune en 
verschillende wedstrijdvelden is de sporthal ook geschikt voor competi-
tiewedstrijden.
In de toekomst is er zelfs nog plaats voor een nieuw buiten-sportveld 
(voetbal, hockey…).
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Het sportpark bewaart de vrije blik vanuit de Dorpstraat. 
De afgeronde vorm gaat subtiel over in het landschap. 

Vlot bereikbaar
De huidige toegangsweg aan de Dorpstraat wordt verbreed tot een 
tweerichtingsweg. Er komt ook een aparte toegangsweg die enkel is 
voorbehouden voor fietsers. Een overdekte fietsenstalling is voorzien.
De Kerstraat wordt voorbehouden voor lokaal verkeer.

De bestaande parking aan de voetbalkantine wordt heringericht voor 
38 wagens. Op het nieuwe sportpark komen 89 nieuwe parkeerplaatsen.

Een sporthal met twee niveaus
De sporthal met  twee verdiepingen speelt slim in op het hoogteverschil
van het terrein.

In de ruime lobby kunnen grote groepen verzamelen. 
Bezoekers kunnen direct naar de publiekstribune.
De zaalwachter hee� zicht op de inkom én op de sportvelden.
Je kan iets drinken in het gezellige cafetaria met zonneterras.

Via de hoofdingang kom je binnen op het gelijkvloers

De sportfaciliteiten liggen op niveau -1
De grote sportzaal (1500m2) is voorzien van een speciale sportvloer.
Een danszaal (120m2) met parket en een spiegelwand is voorzien.
Kleedkamers: 6 voor (rolstoel)sporters + 2 voor scheidsrechters
Bergruimte, vergaderzaal, EHBO-lokaal...

Geschikt voor verschillende sporten
De grote sportzaal (1500m2) kan ingedeeld worden :
9 oefenvelden voor badminton
3 oefenvelden voor basketbal
2 oefenvelden voor volleybal
1 wedstrijdveld voor basketbal, volleybal of badminton
1 (wedstrijd)veld voor zaalvoetbal

Grote publiekstribune
De tribune biedt 40 zitplaatsen. Tijdens o�iciële wedstrijden biedt een 
telescopisch uitschuifbare tribune 120 extra zitplaatsen .

Ecologisch en toekomstgericht
Energievriendelijkheid
Zonnepanelen op het dak van de nieuwe sporthal zorgen voor een 
flink stuk van de elektriciteit. Een zonneboiler biedt lekker warm water 
in de douches.
Het plaatsen van daglichtkoepels in het dak wordt nog met onze 
sportclubs besproken. Door het binnenvallend licht kan bij daglicht 
gesport worden en daalt het energieverbruik. 

De nieuwe sporthal komt naast de terreinen van voetbalclub VC Bertem-Leefdaal.

Verdriedubbeling van het aantal parkeerplaatsen



Het nieuwe appartementsgebouw telt 22 appartementen.
4 appartementen met 1 slaapkamer

15 appartementen 2 slaapkamers 
 3 appartementen met 3 slaapkamers

Ondergronds zijn er parkings, �etsstalplaatsen,  bergingen 
en technische lokalen.

Handels- of kantoorruimte
Bistro/café/brasserie

Aanvraag 
bouwvergunning

17 december 
2017

8 februari
2018

Openbaar onderzoek 
20 bezwaarschri�en 

ontvangen

9 maart
2018

Alle adviezen van 
alle instanties zijn 

gunstig 

14 mei
2018

Vergunning 
afgeleverd door 
schepencollege

Leefdaal - een nieuwe aanblik!

 22 nieuwe wooneenheden

Neerijsesteenweg Dorpstraat

Het huidige dorpsplein in het centrum van Leefdaal wordt helemaal opgeschoond.
Een modern appartementsgebouw met brasserie en terras brengt leven in het dorpscentrum, 
dichtbij de supermarkt, de school en de bushalte.

CHRONOLOGIE

In het huidig voorstel worden de frituur en het 
handelspand (bouwhandelaar) samen met de 

bijgebouwen achteraan gesloopt. 

Een nieuw parkeerterrein achter dit appartementgebouw 
zal een verzorgder uitzicht geven aan het huidige dorpsplein.
Met de vernieuwing van de dorpskern willen we concrete stappen zetten 
naar het Leefdaal van de toekomst, 
waarin aangenaam en veilig wonen centraal staat.
Realisatie hiervan wordt al ruim een jaar geblokkeerd 
door juridische beroepsprocedures  (zie chronologie onderaan). 
CD&V Bertem hoopt op een spoedige en positieve eindbeslissing. 
Er is al genoeg tijd verloren.



Vergunning 
afgeleverd door 
schepencollege

Beroep door 
burgers bij 

Provincie (1)

28 juni
2018

Provincie volgt 
beslissing van 

schepencollege

3 oktober
2018

11 oktober
2018

Vergunning in
beroep 

afgeleverd

22 november
2018

Nieuwe 
vergunning 

wordt 
uitgehangen

4 januari 
2019

Beroep door 
burger bij Raad 

voor 
vergunnings-
betwistingen

2019?
2020?

Uitspraak
beroep

Dorpstraat

Het huidige dorpsplein in het centrum van Leefdaal wordt helemaal opgeschoond.
Een modern appartementsgebouw met brasserie en terras brengt leven in het dorpscentrum, 
dichtbij de supermarkt, de school en de bushalte.

Het huidige Dorpsplein is eigendom van de gemeente. Het wordt 
volledig heraangelegd en deels onderkelderd.

Op dit achterliggende perceel kunnen 36 
parkeerplaatsen voor langdurig parkeren aangelegd 
worden. Ze worden bereikt via een doorgangsweg naast 
het huis op de Neerijse steenweg. De gemeente besliste 
om dit stuk samen met de toegangsweg aan te kopen.

Een Dorpsplein om fier op te zijn!

De Kasteelvijver wordt ingericht als natuurlijk water-bu�erbekken.
Het rioleringsnet wordt gescheiden (afvalwater en regenwater).
Elektriciteit gaat ondergronds (geen palen meer op de voetpaden!).

Nutsvoorzieningen

Een fietsstraat in centrum Leefdaal!
Doorgaand verkeer vanuit Vossem rijdt via de Mezenstraat; 
vanuit Neerijse rijden de auto’s via de Dorpstraat naar de 
Boskee.
Het stuk tussen de Mezenstraat en de Boskee wordt een 
�etsstraat waar andere verkeersregels gelden:
    Fietsers mogen op de hele rechterrijstrook rijden.
    Auto’s en bussen mogen de �etsers niet inhalen.

In de Kerkring en de Kleine Kerkstraat brengen we een stukje de oude 
sfeer terug door zowel het voetpad als de rijweg aan te leggen met vlakke 
kasseien.

Een nieuw parkeerterrein achter dit appartementgebouw 
zal een verzorgder uitzicht geven aan het huidige dorpsplein.
Met de vernieuwing van de dorpskern willen we concrete stappen zetten 
naar het Leefdaal van de toekomst, 
waarin aangenaam en veilig wonen centraal staat.
Realisatie hiervan wordt al ruim een jaar geblokkeerd 
door juridische beroepsprocedures  (zie chronologie onderaan). 
CD&V Bertem hoopt op een spoedige en positieve eindbeslissing. 
Er is al genoeg tijd verloren.

Meer parkeerplaatsen!



Heb jij ideeën voor onze gemeente?
Laat het ons weten en mail je idee door naar info@bertem.cdenv.be
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De gemeenteraad en politieraad hebben ingestemd met de installatie van een vast cameranetwerk met 
automatische nummerplaatherkenning (ANPR - een engelstalige afkorting). Alle nummerplaten van alle 
voorbijrijdende voertuigen worden automatisch herkend en geregistreerd. Dat zou zonder camera’s veel 
te duur zijn.
In Bertem staan 3 camera’s:
        2 camera’s langs de Tervuursesteenweg aan de op- & afrit van de E40
        1 aan de Blokkenstraat-Nijvelsebaan
Met nummerplaatherkenning kan men verdachte voertuigen volgen - ook tot in omliggende gemeen-
ten, want zij hebben op hun grondgebied ook camera’s geplaatst.
Onze gemeente is kwetsbaar voor inbraken in woningen omdat we dichtbij Leuven en Brussel liggen. 
Niet enkel lokale, maar ook rondtrekkende criminelen zorgen voor woninginbraken.Dievenbenden 
verplaatsen zich meestal met de auto en vluchten zo ook met de buit. Daarnaast zijn we als welstellen-
de gemeente een interessant doelwit voor criminelen.

Jan De Keyzer is lid van de politieraad.  Meer info op https://www.politie.be/5908/

Automatische nummerplaatherkenning

Even terug in de tijd… Op 8 maart 2015 wordt Bertem de eerste gemeente in België die volledig schoon-
gemaakt wordt. Toenmalig schepen van Leefmilieu Jan Buysse zette zijn schouders onder de eerste 
zwerfvuilactie en zorgde samen met een groep enthousiaste inwoners dat alle straten van Bertem, 
Leefdaal en Korbeek-Dijle er proper bij kwamen te liggen. De actie was een groot succes en wordt 
sindsdien elk jaar georganiseerd. Ook dit jaar, in het weekend van 31 maart werden er weer vele 
vuilniszakken opgehaald  langs de kant van onze wegen. 
Ook ons jongste gemeenteraadslid Iris De Smet juicht dit initiatief toe : ‘Ik merk dat alle generaties 
betrokken zijn: ouders en kinderen, jeugdbewegingen, scholen: allemaal trekken ze die dag de straat op 
met een gemeenschappelijk doel. Zelf trek ik de straat op 
met de Kattestroofmonitoren’. 
Meer info op https://www.facebook.com/zwerfvuilBertem/

Zwerfvuilactie

De gemeente hee� de woning op de Dorpstraat 554 ter hoogte 
van Residentie Robijn (hoek Dorpstraat – Mezenstraat) gekocht. 
De woning zal gesloopt worden zodat er een nieuw breed 
voetpad kan aangelegd worden. Dit voetpad sluit dan mooi aan 
bij het voetpad dat aangelegd is aan Residentie Robijn.

Verbreding van voetpad in centrum Leefdaal

Hee� u een opmerking over het gemeentebeleid of de 
CD&V-werking in onze gemeente? Of hee� u een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de conversatie aan!

REALISATIES

Uw lokale contactpersoon:
Luc De Smet
luc.de.smet9@telenet.be
www.bertem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/volgbertem
Uw nationale contactpersoon:
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

COLOFON

Communicatie & layout:
An De Belder
debelder.anneke@gmail.com


