
De openbare bibliotheek in Averbode beschikt sinds enkele maanden over een 
zelf-uitleensysteem. Er zijn twee uitleenbalies waar de bib-bezoeker de werken 
zelf scant met de bibliotheekpas of de identiteitskaart. Om de werken terug in 
te leveren, moeten ze in een inleverkast worden gelegd. Die werkt op radiogolven 
en registreert automatisch elk voorwerp dat gelabeld is. Buiten aan de inkom is 
een inleversluis geïnstalleerd waar de werken kunnen worden binnengebracht 
als de bib gesloten is. 
 
“Aan de effectieve inwerkingstelling is een berg 
werk voorafgegaan ” stelt schepen  Inne 
Pauwels, verantwoordelijk voor de bibliotheek 
(foto).  De bib-medewerkers moesten alle items 
uit de collectie , een 60.000 stuks, voorzien van 
een digitaal label, een echt monnikenwerk. 
Verder is het systeem gebaseerd op radiogolven 
en dat vroeg de aanschaf van speciale hard- en 
software. 

Het totale kostenplaatje bedraagt 61.000 euro 
waarvan de stad 18.000 euro gesubsidieerd 
heeft gekregen via de provincie. “We hebben 
lang getwijfeld of we deze investering zouden 
doen gezien de kostprijs. De omvangrijke 
financiële ondersteuning vanuit de provincie 
heeft ons uiteindelijk over de streep getrokken.”  
 
Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur van Vlaams-Brabant, kwam naar Averbode om 
samen met het stadsbestuur het nieuwe zelf-uitleensysteem officieel te openen (zie foto's).

ZELFUITLEEN 
BIBLIOTHEEK AVERBODE 
IN GEBRUIK GENOMEN

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

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/wordlid

Contact: 
* Manu Claes: manu.claes@skynet.be
* Geert Janssens: jrgeert@gmail.com
* Marie Jeanne Hendrickx:
    mj.hendrickx@skynet.be
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Ook deze zomer bruist onze stad van de 
vele activiteiten. Buurtfeesten en 
eetdagen toveren onze deelgemeenten 
om tot een bonte buurt en er is 
uiteraard ook nog de kermis in 
Scherpenheuvel  alsook de wieler-
wedstrijd 'Dwars door het Hageland' op 
zaterdag 5 augustus. 

CD&V dankt de vele verenigingen en 
vrijwilligers voor hun tomeloze inzet. In 
dit nummer leest u ook hoe we vanuit 
het beleid proberen ons steentje bij te 
dragen, onder meer door te investeren 
in de nodige infrastructuur. 

Scherpenheuvel-
Zichem leeft



De schuldenlast van de stad bedraagt 
momenteel nog 45 miljoen euro of 
2.002 euro per inwoner; begin 2014 
was dit nog 58 miljoen euro of 2.597 
euro per inwoner ( een daling van 23 % 
op drie jaar). 
 
Tegen begin 2019 verwacht het stadsbestuur 
een verdere daling te kunnen realiseren tot 36 
miljoen of 1.619 euro per inwoner ( -38 % op 
vijf jaar). 

De totale exploitatie-ontvangsten van onze 
stad beliepen meer dan 30 miljoen euro in 
2016 (op kasbasis). Daaronder 15,3 fiscale 

ontvangsten met onder meer 7,4 miljoen 
aanvullende personenbelasting en 5,6 
miljoen opcentiemen uit de onroerende 
voorheffing. De inkomsten uit de eigen 
werking brachten 1,8 miljoen euro in het 
laatje. De werkingssubsidies beliepen 9,5 
miljoen euro.

...het stadsbestuur voor het vroegere 
zwembad een marktbevraging organiseert 
zodat er in de toekomst activiteiten in de sfeer 
van sport en recreatie kunnen komen die 
passen in het ruimtelijk uitvoeringsplan? 

…een akkoord werd bereikt met de parochie 
zodat het beheer en de exploitatie van het 
Familieheem in Schoonderbuken vanaf 2018 
door de stad zal gebeuren en dat CD&V 
hiermee weer één van haar 
programmapunten realiseert? 
 
…op vraag van burgemeester Manu Claes en 
het schepencollege van de nieuwe eigenaar 
bekomen werd dat de Familia in Averbode 
een jaar langer, d.w.z. tot eind 2018, ter 
beschikking staat van onze verenigingen en 
inwoners? 
 

...de werken voor de bouw van het nieuwe 
multifunctioneel scoutsheem dit najaar nog 
opstarten zodat scouts Averbode en de 
verenigingen hier een vast stek krijgen? 
 
…u vanaf 1 december 2017 in de stations van 
Zichem en Testelt op de zaterdagen om het 
uur een trein kunt nemen, waar dat nu maar 
om de twee uur het geval is? 
 
…er binnenkort nieuwe fietspaden worden 
aangelegd langs de gewestweg N 165 (baan 
naar Veerle) en dit op het gedeelte tussen de 
verkeerslichten aan school 'De Vlindertuin', 
de abdij van Averbode en Veerle Heide? 

…er langs de Demer aan de Hemmekes in 
Zichem een picknickboot ligt en er nog een 
aanlegplaats voor kano’s komt alsook een 
wandelbrug over de Demer die de Hemmekes 
verbindt met het station? 

CD&V INVESTEERT IN CONTACT 
TUSSEN MENSEN 
 
Degelijke vergader- en ontmoetings-
infrastructuur voor de verenigingen en 
andere gebruikers is voor CD&V altijd een 
belangrijk beleidsitem geweest. 
 
Onze verenigingen, gedragen door de 
enthousiaste inzet van honderden 
vrijwilligers, bieden onze inwoners kansen tot 
ontmoeting, vorming en ontspanning. Om 
hun werking mogelijk te maken is een 
moderne accommodatie nodig en hierin 
werd de voorbije jaren fors geïnvesteerd. 
 
De ontmoetingscentra in de verschillende 
deelgemeenten hebben meer dan hun nut 
bewezen, zo blijkt duidelijk uit de cijfers over 
de bezettingsgraad. De verhouding prijs/
kwaliteit wordt als zeer redelijk ervaren. Onze 
zalen zijn inmiddels ook buiten de 
stadsmuren bekend en het werk van de 
zaalwachters-vrijwilligers wordt sterk 
geapprecieerd.
 
Wij zijn blij zijn met dat succes. Tegelijkertijd 
blijft het een opdracht van het bestuur om de 
exploitatie financieel haalbaar te houden 
voor de stadskas. In de exploitatie dekken de 
ontvangsten (huurgelden) momenteel 
ongeveer één vierde van de kosten aan 

onderhoud, poetsen, 
elektriciteit, water, 
verwarming, ver-
zekering, intresten 
leningen… De onder-
tussen goedgekeurde 
tariefverhoging die 
ingaat vanaf 2018 is in dat opzicht 
onvermijdelijk en verantwoord. 
 
Deze bestuursperiode hebben we ons 
geconcentreerd op het Familieheem in 
Schoonderbuken. Een aantal vernieuwingen 
(keukentoestellen, buitenmuur…) werden 
ondertussen gerealiseerd en vanaf 2018 zal 
de stad zoals elders het beheer in handen 
nemen. 
 
In Averbode wordt de werf voor de bouw van 
nieuwe scoutslokalen ( Boonstraat ) dit najaar 
nog opgestart. Ook andere verenigingen 
zullen gebruik kunnen maken van deze 
multifunctionele ruimte. En tot eind 2018 
kunnen zij gebruik maken van de Familia. 
 
De Europese subsidie van Hageland+, die via 
de provincie werd bekomen met de 
medewerking van gedeputeerde Monique 
Swinnen (zie foto bovenaan), maakt het  
financiële plaatje rond. 
 
 Manu Claes, burgemeester 

NIEUWE 
SCOUTS-
LOKALEN
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Verenigingen bieden kansen tot 
ontmoeting en ontspanning 

WIST U DAT...

Schuldenlast stad wordt wel degelijk afgebouwd

Op twintig jaar tijd halveerde het 
aantal verkeersongevallen 

In 2016 waren er in onze stad 49 
verkeersongevallen met lichamelijk letsel. 
Ten opzichte van 2015 gaat het om een daling 
met 6 ongevallen of 11%. In 2007 waren dat 
er nog 86. Dat betekent een daling op 10 jaar 
tijd met 43 %. Ten opzichte van 20 jaar 
geleden (1997, 112 ongevallen) gaat het zelfs 
om een halvering van het aantal 
verkeersongevallen, meer bepaald  betreft 
het een daling met 56%. 
 

'De zware investeringen van de 
voorbije twintig jaren in 
verkeersveiligheid hebben hun 
doel niet gemist en dat stemt 
mij gelukkig', aldus  
burgemeester Manu Claes.  

Werken aan verkeersveiligheid is een 
combinatie van structurele maatregelen, 
sensibilisering en handhaving. Structureel 
werd de voorbij twintig jaren  gewerkt aan de 
aanleg van veilige fietspaden, de invoering 
van de snelheidszones 30-50-70, de 
beveiliging van kruispunten en 
schoolomgevingen.  

Sensibilisering betreft onder meer de 
mobiele snelheids-informatieborden die 
wijzen op overdreven snelheid en de 
verkeersdagen voor de scholen.  Handhaving 
door de politie is er via snelheidscontroles en 
controles op alcohol en drugs. 
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