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WELK BERTEM, LEEFDAAL EN KORBEEK-DIJLE 
WILLEN WE IN 2030?
 
Politiek en beleid gaat over meer dan putjes vullen in de weg en genoeg onder de mensen komen. 
Het komt er niet alleen op aan om er bij te zijn, ook om de juiste dingen te doen. Niet alleen om de 
inwoners tevreden te stellen, maar ook om een visie uit te dragen.

Waar willen we heen met onze gemeente? Waarvan dromen we? Moeten we wachten tot er problemen 
opduiken om er iets aan te doen of moeten we nu al werk maken van de problemen van morgen? 
Hopen we dat alles min of meer hetzelfde kan blijven (dat lukt toch niet) of maken we duidelijke 
keuzes? Waar moeten we echt aan werken in de komende jaren? 

Natuurlijk hebben we daar als CD&V Bertem duidelijke ideeën over.

Maar in deze publicatie willen we als CD&V vooral vragen stellen. We willen u als inwoner 
van Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle prikkelen om mee te denken. Wat vindt u belangrijk? 
Niet alleen over de hele korte termijnvisie, ook - en vooral - over de visie op lange termijn. 
Een verstandig beleid gaat verder dan enkel de problemen van de dag oplossen. 

Grote verbeteringen vragen een lange aanloop. Hoe dromen we dat Korbeek-Dijle, Bertem en 
Leefdaal er uitzien in 2030? De aanloop naar die droom begint binnenkort... 



De vragen hierna zij n gerangschikt per thema. Sommige vragen 
zij n braaf, andere zij n gedurfd. Een vraag stellen is niet hetzelfde 
als een mening geven. Een vraag niet durven stellen, dat is pas 
verkeerd. Ook op moeilij ke vragen zij n moedige antwoorden te 
geven.

Wij  zij n erg benieuwd naar uw meningen en antwoorden. 

Mail ze ons op 2030@cdenvbertem.be, stuur ons uw 
commentaar op adres Hertwinkel 9 (Leefdaal) of Bosstraat 11 
(Bertem), spreek een lokale CD&V-er aan of geef een reactie op 
onze website www.bertem.cdenv.be. 

Uw input draagt bij  tot de basis van onze visie. Onze visie zal mee 
de basis vormen van hoe het beleid in Bertem, Leefdaal en 
Korbeek-Dij le vorm zal krij gen na 2018. Doe mee! We houden 
iedereen op de hoogte en zeker wie zij n meningen met ons deelt.



FINANCIËN
De Vlaamse gemeenten hebben het fi nancieel moeilij k. De 
taken die ze moeten opnemen worden steeds groter en zo ook 
de fi nanciële lasten. Waar eindigt de taak van een gemeente? 
Onderwij s, kinderopvang, ouderenvoorzieningen, sport- en 
speelinfrastructuur, evenementen, cultureel aanbod, ...  
een gemeente kan niet alles doen en moet keuzes maken. 
Een euro die wordt uitgegeven aan voetpaden kan niet 
naar de bibliotheek. Een euro voor de sporthallen kan niet 
naar diensten voor senioren. Hoeveel subsidies moeten 
verenigingen krij gen? Mag de gemeente de werkelij ke kost 
doorrekenen voor gebruik van materialen of gebouwen? 
Zal de gemeente van de toekomst meer of juist minder 
belastingen heff en? Ieder van ons heeft de neiging te 
kiezen voor de zaken die hem het meest aanbelangen. 
Voor het bestuur zij n het moeilij ke keuzes …



SCHAALVERGROTING
Het Vlaamse gewest vindt gemeenten als Bertem te klein. Vandaag is er de mogelij kheid dat 
gemeenten vrij willig fuseren. Velen verwachten dat over 10 jaar kleine gemeenten verplicht zullen 
moeten fuseren. Een grotere gemeente laat misschien toe dat de gemeente de complexe dossiers 
beter kan aanpakken. Meer gespecialiseerd 
personeel zodat studiebureaus niet te veel de 
plak zwaaien over de gemeenten en dossiers 
sneller vooruit kunnen gaan.

Maar een grotere gemeente betekent ook meer 
afstand tussen het beleid en de inwoner. Of 
niet? Verder rij den naar het gemeentehuis 
of moet alles digitaal kunnen? Zij n de fusies 
onvermij delij k tegen 2030 of niet? Als we dan 
toch moeten samenwerken, kij ken we dan 
richting Tervuren, Huldenberg, Kortenberg, 
Oud-Heverlee, Herent of Leuven? Aan welke 
gemeente willen we ons spiegelen? 



WONEN
De Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck wil dat we de ruimte in Vlaanderen veel beter gebruiken. 
Ook op Vlaams niveau spreekt men van een betonstop buiten de dorpskernen. Tegelijk willen steeds 
meer mensen in deze regio komen wonen. Woningprijzen worden onvermijdelijk hoger. Studies 
voorspellen een verdere, sterke stijging van het inwonersaantal in Bertem. Hoe pakken we dit aan? 
Willen we (gewone) jonge gezinnen nog een kans geven in Bertem? Moeten we gaan naar kleinere 
woningen met kleinere tuinen? Waar zijn appartementen gepast? Op welke manier moeten we de 
open ruimte beschermen? Wat maakt een dorpskern aangenaam om er te wonen?

LANDBOUW
Wekelijks komen tientallen wandelaars en fietsers naar Bertem 
afgezakt om er te genieten van de prachtige open ruimte van weiden 
en akkers. Meer dan alleen een mooi landschap, zijn de velden 
ook de bron van inkomsten van moderne landbouwondernemers. 
Welke rol zien we voor de landbouw in Bertem? Aanvaarden we 
de consequenties van moderne landbouwbedrijfsvoering? Geven 
we de voorkeur aan lokaal voedsel van plaatselijke producenten? 
Kunnen recreatie en landbouw elkaar versterken?   



GROEN
Wereldwijd gaat het slecht met de biodiversiteit. Natuur wordt steeds meer weggedrukt in België.  
Kinderen hebben nood aan groene ruimtes om te ravotten en zich vuil te maken. Hoe vinden we in 
Bertem het evenwicht tussen natuur en landbouw, tussen groene ruimte en bebouwing. Moet er meer 

bebloeming en groen in het straatbeeld komen? Zijn er groene 
plekjes die onterecht vergeten worden? Zijn er 

speelplekken waar beter voor gezorgd 
moet worden? Is het een keuze 

tussen meer of beter? Hoe ziet 
het droomdorp van de toekomst 

eruit?

WELZIJN
Sociologen merken een groeiende kloof op tussen de hogere en lagere inkomensgroepen. Wie het 
niet breed heeft of sukkelt met de gezondheid, komt steeds moeilijker rond. Zeker ook in Bertem zijn er 
heel wat mensen die het moeilijk hebben. Hoe gaan we om met deze lokale kloof tussen arm en rijk? 
Wat wil Bertem doen om diegenen die het moeilijk hebben te helpen? Welke steun willen we geven 
aan onze ouderen? Hoe willen we hen helpen om zelfstandig te blijven? Moeten er in elke dorpskern 
assistentiewoningen komen? Wat moet er snel gebeuren en waarheen willen we tegen 2030? 



HET MULTICULTURELE
Ooit was je in Bertem een inwijkeling als je van een 
buurgemeente kwam. Op school was plaatselijk dialect de 
voertaal. Al lang geleden kwamen mensen uit heel België in 
Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle wonen, daarna inwoners van 
de buurlanden en nu ook steeds meer mensen geboren in andere 
continenten. Hoe bewaren we de eigenheid van ons dorp en 
staan we tegelijk open voor andere culturen? Wie moet zich 
aan wie aanpassen? Wat betekent respect voor elkaar binnen 
de schaal van een dorp? Ook: hoe kunnen we openheid en 
wederzijds respect stimuleren in het dorp? Zijn er goede ideeën 
die smeken om realisatie tegen 2030 of vroeger?

DEELGEMEENTEN
In Bertem zijn het gemeentehuis, het OCMW en het politiekantoor gevestigd. Ook de banken en de 
post hebben er hun kantoor. Is er een goed evenwicht tussen de deelgemeenten? Moeten inwoners van 
Leefdaal en Korbeek-Dijle zich vergeten en benadeeld voelen, of is het er juist leuker wonen? Zijn er nog 
grote verschillen tussen de inwoners van de deelgemeenten? Hoe kan digitale dienstverlening hieraan 
tegemoetkomen? Wat kan de gemeente nog doen om te verbeteren nu en tegen 2030?



ONTMOETEN
Levende dorpen hebben nood aan plekken waar iedereen samen kan sporten, spelen of elkaar 
ontmoeten. In Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dij le zij n er sterke (jeugd)verenigingen en clubs, soms met 
honderden leden. Soms vallen verenigingen weg en komen er andere bij . De gemeente ondersteunt 
de verenigingen en clubs met lokalen, infrastructuur, subsidies en inzet van personeel, in totaal voor 
vele duizenden euro’s. Kan de gemeente nog meer doen, en zo ja, wat? Hoe moet de ondersteuning 
evenwichtig verdeeld worden? Is elke vereniging even belangrij k? Hoeveel moet de steun van de 
gemeente zij n en hoeveel moeten leden betalen? Wat ontbreekt er nog in Bertem?

Zullen de vrij willigers in de besturen dit tegen 2030 
allemaal kunnen blij ven dragen? 



MOBILITEIT
Bertem ligt in de massieve verkeersstroom tussen Leuven en Brussel. Sluipverkeer teistert onze straten. 
De fi ets is het vervoermiddel van de toekomst, maar hoe krij gen we fi etsen veilig tussen al dat 
sluipverkeer? Wat met al die geparkeerde wagens op de straat? Moet de gemeente geld uitgeven 
aan dure parkeerterreinen of moet het parkeren ergens beperkt worden? Moeten we autobestuurders 
ambeteren met bloembakken en paaltjes of moet de politie echt veel meer gaan fl itsen? Moet er nog 
meer geld gaan naar voet- en fi etspaden? Wat is uw mening? Hoe rij dt of fi etst Bertem tegen 2030?

GEZINNEN
De combinatie van werk en gezin is voor velen een dagelij kse zorg. 
Zeker in steden wordt het steeds moeilij ker om voor kindlief een 

plaatsje te bemachtigen op de school, in de kinderopvang, 
op de speelpleinen en zelfs in de jeugdbeweging of 
sportclub. Moeten we ons in Bertem ook aan dergelij ke 
toestanden verwachten? Welke rol kan de gemeente spelen 
om dit te voorkomen? Hoe bouwen we in Leefdaal een 
schoolgebouw voor de toekomst? Hoe zorgen we voor een 

kindvriendelij ke gemeente in het algemeen? 



INSPRAAK EN PARTICIPATIE
Sommigen noemen de gemeentelijke besturen een democratie van telkens zes jaar lang. Tussen de 
verkiezingen doen de besturen hun zin. Maar hoe laat je inwoners best meebeslissen over projecten? 
Wiens mening is het belangrijkst? Hoe informeer je de mensen het best en hoe vermijd je dat sommigen 
enkel denken aan hun eigen onmiddellijk belang? 

Zijn het altijd dezelfden naar wie er wordt geluisterd? Laat iedereen 
voldoende zijn stem horen? Zijn de adviesraden representatief? 
Willen de inwoners wel tijd uittrekken om mee te denken? Hoe werkt 
een moderne gemeente en bestuur hierrond tegen 2030?

DORPSCENTRA
De dorpscentra van Korbeek-Dijle, Leefdaal en Bertem vormen het hart van het dorpsleven. Helaas 
liggen ze vaak ook aan de wegen waarlangs het verkeer door het dorp stroomt. Hoe krijgen we 
levendige en mooie dorpspleinen en dorpscentra waar ook handelaars en diensten floreren. Moeten 
we vooral investeren in aantrekkelijke aankleding? Zijn voldoende parkeerplaatsen het meest 
belangrijk? Welke rol heeft het autoverkeer in de centra? Welke dorpscentra willen we tegen 2030?



HET CD&V TEAM
Een gemeente mee besturen en inspireren is teamwork. Er zijn onze leden en sympathisanten, 
de vrijwilligers, diegenen die ons graag hun mening en veel goede raad geven, 
de bestuursleden, de leden namens CD&V in de adviesraden, gemeenteraad 
en OCMW. Een team van zeven mandatarissen spant de kroon, elk met 
zijn persoonlijkheid en specialiteiten.

Marc Morris is eerste schepen van de gemeente. Hij is de 
dossiervreter binnen het schepencollege, met jarenlange ervaring 
in de Vlaamse overheid. Hij moet de belangen van de gemeente 
verdedigen bij administraties en studiebureaus, en krijgt er 
door veel inzet de dossiers in orde. Gelukkig dat we binnen de 
gemeente op zo’n ervaren persoon beroep kunnen doen.

Eddy Vranckx werkt sinds tientallen jaren in de sociale 
ondersteuning en is bijgevolg de geknipte man om het OCMW van 
de gemeente te leiden. Als ervaren expert zorgt hij voor vernieuwing 
in het sociale huis, en in het sociale beleid van de gemeente.



Joery Verhoeven zorgt als zoon van een gemeentelijke arbeider voor de meer volkse toets. Met zijn 
uitgebreid netwerk weet hij perfect wat er in de gemeente gebeurt en wat erover wordt verteld. Zijn 

praktische kennis en gezond verstand komt in het schepencollege prima tot zijn recht.

Roos De Backer is de fractieleider van CD&V in de gemeenteraad. Zij is ook bestuurder bij de 
afvalintercommunale Ecowerf. Als gewezen lerares economie heeft ze voeling met onderwijs. 

Goede schoolgebouwen – en bijgevolg ook een nieuwe school in Leefdaal - vindt ze 
belangrijk. Als inwoner van Leefdaal liep ze voorop in het protest tegen het verdwijnen van 
de laatste geldautomaat.

Jan De Keyzer kent iedereen als coördinator van de jeugdwerking in voetbalclub Bertem-
Leefdaal. Als CD&V-gemeenteraadslid volgt hij alle sportdossiers op en was hij ook 
betrokken bij de fusie van de politiezones Dijleland en Tervuren.

Velen kennen Rita Vandendriessche vanuit de volleybalclub en Guido Yserbijt als één van 
de actieve landbouwers in Leefdaal. Beiden maken ze samen met Eddy Vranckx namens 

CD&V deel uit van de OCMW-raad.



DE ONDERZOEKERS
Luc De Smet en Jan Buysse coördineren de denktank rond een toekomstvisie voor Bertem.

Luc, inwoner van Leefdaal, werkte jarenlang bij  een sociaal-culturele gezinsorganisatie. Als zestiger 
kent hij  vrij willigerswerk en het verenigingsleven door en door. 

Jan was tot 2016 schepen in Bertem. Hij  voerde vernieuwend beleid rond communicatie en mobiliteit, 
maar moest om familiale en beroepsredenen een stap terugzetten. Hij  blij ft wel actief mee dromen 
van een mooier en beter Bertem.

Deze brochure is 
FSC gecertifi ceerd 

en volledig 
CO2-neutraal 

geproduceerd.

Wellicht zij n we belangrij ke vragen voor u uit het oog 
verloren. Het bestuur van een gemeente houdt zoveel in! 
Laat zeker weten wat we zij n vergeten, wat u belangrij k 
vindt en hoe u dit wil zien veranderen nu en tegen 2030.

ANDERE VRAGEN?



IDEEËNPAGINA
Op deze pagina kan ieder zijn of haar opmerkingen en ideeën kwijt. Uw inspraak, inspiratie en 
ideeën zijn belangrijk! U mag ons alle ideeën of opmerkingen mailen op 2030@cdenvbertem.be, 
of deze pagina bezorgen op de Hertwinkel 9 (Leefdaal) of de Bosstraat 11 (Bertem). U kan ook een 
lokale CD&V-er aanspreken of een reactie geven op onze website www.bertem.cdenv.be.



ALVAST BEDANKT! BERTEM


