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Op  24 juni werd het vernieuwde centrum van Scher-
penheuvel feestelijk ingehuldigd. Op de plaats van een 
drukke verkeersweg is een verkeersluwe en parkeervrije 
pleinstraat gekomen, waar auto’s een ondergeschikte 
rol spelen en waarbij absolute voorrang gegeven wordt 
aan wandelaars en fietsers. Ook voor de terrassen is er 
veel meer ruimte gekomen en het speelse straatmeubi-
lair zet aan tot gesprek en ontmoeting. 
Lees het hier, op pagina 4!

Scherpenheuvel: 
trekpleister van het hageland

Mosselfeest 
van de burgemeester en zijn ploeg

Zaterdag 1 oktober 2001
Rode Zaal, Den Egger in Scherpenheuvel
De volledige opbrengst gaat naar een goed 
doel in onze stad.
Eetbeurten 11.30u-14u & 17u-20.30u

Ook koninginnehapje en kinderporties.
Vooraf  in te schrijven! Kaarten ver-
krijgbaar bij de CD&V-mandatarissen 
en -bestuursleden of  op de nummers: 
0473 53 92 80 & 0475 65 96 14
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Parallel met de renovatie van het 
centrum werd ook de buitenrestau-
ratie van de basiliek afgerond. Tellen 
we daar nog de nieuwe kraampjes 
bij, dan kunnen we spreken, niet van 
een mirakel maar minstens toch van 
een metamorfose.

De aantrekkelijkheid van de basiliek 
en haar omgeving als toeristische 
attractiepool gaat er zo sterk op 
vooruit. Voor de bewoners maar 
ook voor de vele toeristen, bezoe-
kers en bedevaarders zal het aange-
naam verpozen zijn in deze om-

geving. Scherpenheuvel moet zo 
een échte trekpleister worden voor 

onze regio. Zo vullen we onze rol, 
die ons door de provincie Vlaams 
Brabant werd toebedeeld als toeris-
tisch recreatief  knooppunt van het 
Hageland, nog beter in. 
En hopelijk heeft dit een positief  
effect op de activiteiten van handel 
en horeca. Handel die traditioneel 
toch zeer belangrijk is en blijft voor 
Scherpenheuvel. Want naast de vele 
handelszaken ie er ook onze succes-
volle zaterdagmarkt.

De kinderen van Baloe kunnen 
voortaan terecht op het gelijkvloers 

waar twee binnenruimten met een 
speelhoek, een buitenspeelruimte, 
sanitair, berging en keuken voorzien 
werden. Het gebouw zal opvang 
bieden aan een 100-tal kinderen. 
De BKO was daarvoor gevestigd in 
gebouwen die gehuurd werden van 
het Gemeenschapsonderwijs langs 
de MIchel Janssensstraat.
De verdieping staat ter beschikking 
van de academie met zes leslokalen, 

een theaterzaaltje, kleedkamers, sa-
nitair en berging.  De academie was 
tot nog toe gevestigd in lokalen van 
het vroegere lyceum, die gehuurd 
werden van de parochie.
Het nieuwe, moderne complex zal 
de werking van BKO en Academie 
zeker  ten goede komen.

Men kan voortaan rustig kuieren in de omgeving van de 
basiliek en volop genieten van deze prachtige omge-
ving. De belevingswaarde van deze unieke site is zo sterk 
verhoogd. Eén man is de grote bezieler van dit project 
geweest nl. onze schepen van Openbare Werken Rob 
Jacquemyn.

Scherpenheuvel: 
trekpleister van het hageland

Nieuw gebouw voor kinderopvang en academie

Manu CLAES
Burgemeester

provincieraadslid

Zopas werd het nieuwe gebouw voor onze buitenschool-
se kinderopvang (BKO) en de academie voor woord en 
muziek in gebruik genomen. Het complex is gelegen 
vlakbij GC Den Egger en bijhorende parking. Iedereen 
kon op 10 september  een kijkje komen nemen tijdens de 
Open Deur.
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De eerste fase  behelst de eerste consoli-
datiewerken en de ruwbouw met o.m. 
opruimen van het puin,  versteviging 

van de torenmantel, dichtmetselen van 
de opening in de torenmantel, construc-
tie van een betonnen trap. Deze werken 
kosten 1,5 miljoen euro en zullen tot 
eind 2011 duren. Daarna volgt de 
tweede fase ( nog aan te besteden)  met 
de afwerking en het plaatsen van een 
dak op de toren.
Op dit ogenblik is de Maagdentoren 
moeilijk bereikbaar. Daarom realiseert 
het stadsbestuur een fiets- en wandel-
verbinding tussen het station, de Maag-

dentoren en de Markt. . 
De eerste fase betrof  de aanleg van een 
fiets en wandelpad op de oude spoor-

wegbedding tussen de Maagdentoren 
en het fietspad naast de spoorweg 
(“de bocht van Zichem”) zodat er een 
verbinding met het station kwam. Deze 
werken werden eind 2008 afgerond. 
De tweede fase is de realisatie van een 
fiets- en wandelverbinding tussen de 
Maagdentoren en het centrum van 
Zichem (de Markt) via de oude tolweg.  
De fiets- en wandelverbinding wordt 
3 meter breed en wordt aangelegd in 
ternair zand. In de omgeving komen 

ook rustbanken en een streekeigen 
beplanting.  De werken kosten 135.000  
euro en worden door de provincie  voor 
40 % gesubsidieerd. Zij duren drie 
maanden.
Op die manier wordt ook een langzaam 
verkeer verbinding tussen het centrum 
en het station gerealiseerd. Fietsers 
en voetgangers zullen dan niet langer 
verplicht zijn de drukke gewestweg 
N212 (Ernest Claesstraat) te nemen. Zij 
krijgen nu een veilige en rustige verbin-
ding midden de natuurpracht.

Normaal zouden deze werken gestart 
zijn begin april ll. Eén van de buurtbe-
woners diende echter klacht in tegen de 
afgeleverde bouwvergunning waardoor 
de werken niet konden opstarten. 
Ondertussen werd dit bouwberoep 
verworpen door de provincie. Aan de 
aannemer werd gevraagd de werken zo 
vlug als mogelijk op te starten. Hopelijk 
kan dat nog in de maand oktober.

Enkele maanden geleden is Vlaamse overheid gestart  
met de restauratie van de Maagdentoren. De toren krijgt 
een nieuwe bestemming als uitkijktoren met panoramisch 
zicht over het Demerlandschap.  Het stadsbestuur  hoopt 
binnen enkele weken te kunnen starten met de aanleg 
van een fiets- en wandelverbinding tussen de markt van 
Zichem en de toren. De toren moet zo een goed bereik-
bare regionale toeristische attractiepool worden op het 
provinciaal fiets- en wandelnetwerk.

Restauratie maagdentoren  gestart
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34 jobstudenten werden ingezet voor 
het onderhoud van de grachten. Tijdens 
de zomermaanden staan de meeste 
grachten droog, een ideale situatie om 
ze te ruimen. Met het project vangt 
het stadsbestuur twee vliegen in één 
klap. De grachten worden goed onder-
houden wat mogelijke wateroverlast 
beperkt. De studenten van hun kant 

kunnen ervaren wat de zware en niet 
direct aantrekkelijke job van grachten 
ruimen inhoudt. Dit kan een positieve 
stimulans betekenen voor hun verdere 
studie- en beroepsloopbaan.
Bij de dienst toerisme waren er 2 stu-
denten voor het onthaal van toeristen. 
In de zomer is er een grote toestroom 
van toeristen op het onthaalbureau in 
Scherpenheuvel en in het bezoekerscen-
trum Huize Ernest Claes in Zichem. 
In de buitenschoolse kinderopvang zijn 
4 studenten actief  om het tekort aan 
begeleidsters in de vakantieperiode op 
te vangen.
7 jobstudenten werkten op de sport-
dienst ( 4 redders voor het zwembad, 2 

studenten voor begeleiding van sport-
kampen en 1 zaalwachter). 
Over het algemeen heeft de stad goede 
ervaringen met de inzet van jobstuden-
ten. Er is een degelijke selectie na een 
openbare aankondiging waarbij iedereen 
vanaf  18 jaar zich kan kandidaat stellen. 
De  meeste studenten maken zich de 
job heel snel eigen.

De rups houdt zich op in de eik vanaf  
het ogenblik dat de boom blaadjes krijgt. 
Dat is in de periode april-mei. De haar-
tjes waarmee de rupsen zijn bedekt en 
de nesthaarden kunnen ernstige irritaties 
van de huid, de luchtwegen en de ogen 
veroorzaken. 
Om de verspreiding van de processie-
rups tegen te gaan, werd in april 2006 
een politiereglement goedgekeurd. 
Wie vaststelt dat er op de eiken op zijn 
grond processierupsen aanwezig zijn, 
is verplicht dit onmiddellijk te melden 
aan  het stadsbestuur. Op basis van deze 
meldingen kan in kaart gebracht worden 

waar de rupsenhaarden zich bevinden..
Het stadsbestuur schakelt dan een  pro-
fessionele firma in.
In eerste instantie  voert de firma in de 
periode van eind april tot begin mei een 
preventieve behandeling (besproeiing) 
uit.  In een tweede fase vanaf begin  juni 
worden de nesthaarden weggebrand.
Het besproeien en wegbranden wordt 
volledig vergoed door het stadsbestuur. 
Voor de beheerder ( eigenaar van de 
grond, huurder, pachter ) zijn er dus 
geen kosten.
De meldingsplicht, de intensieve 
preventieve behandeling en het feit 
dat er voor de beheerder geen kosten 
aan verbonden zijn maken dat wij het 
probleem van de processierups onder 
controle hebben. Ondanks de tamelijk 
strenge winters van de voorbije jaren 
blijven de irritante beestjes ieder jaar 
toch maar weer opduiken. Waakzaam-
heid blijft dus geboden!

Jobstudenten aan de slag

Processierups onder controle

Tijdens de maanden juli en 
augustus waren er  47  job-
studenten aan de slag. Zij 
vormen een welgekomen 
aanvulling om een aantal  
stadsdiensten draaiende te 
kunnen houden. 

Sinds 2005 wordt de eikenprocessierups aangetroffen 
in Scherpenheuvel-Zichem. Dat jaar waren er een 10-
tal haarden. 2007 was een topjaar: toen werden  er in 
onze stad maar liefst 270 haarden van processierupsen 
gemeld. In 2008 jaar waren dat er nog een 100-tal. De 
daaropvolgende jaren nam het aantal drastisch af: 20 in 
2009, 15 en 2010 en 32 dit jaar.

De CD&V-ploeg 
tot uw dienst

Onze CD&V-fracties in 
gemeenteraad en OCMW 
maken samen  met u verder 
werk van een leefbare, aan-
gename, en solidaire stad.

V.l.n.r. bovenaan: Marie-Jeanne Van Meerber-
gen, Marleen Swinnen, Jos Lemmens, Mil Van 
der Auwera, Arlette Sannen, Herman Weckx
Onderaan: Rob Jacquemyn, Inne Pauwels, 
Marie-Jeanne Hendrickx, Manu Claes, Mar-
leen Van Meeuwen, Lieve Renders
Ontbreekt op de foto: Willy Cortens

V.l.n.r.: François Henderix, Marie Jeanne 
Hendrickx(voorzitter), Yvonne Saenen, 
Mia Boven


