
Werken aan het Voorplein van de abdij
en de lekdreef

Het feest van de burgemeester en zijn
ploeg is op 22 oktober reeds aan zijn
22ste editie toe

Enkele  maanden   geleden   werd   de  nieuwe 
parking Abdijvest in gebruik genomen. 
Begin mei opende het nieuwe belevings-
centrum ‘Het Moment’ de deuren. De 
werken voor de aanleg van het Voorplein 
aan de abdij en de vernieuwing van de 
lekdreef zijn begin augustus van start 
gegaan.
De      vernieuwde     omgeving     van     de      abdij      
zal op     een     verhoogde     publieke 
belangstelling kunnen rekenen en 
bijgevolg een boost geven aan Averbode, 
Scherpenheuvel-Zichem en het hele 
Merodegebied.

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

www.scherpenheuvel.cdenv.be

in Scherpenheuvel-Zichem

Wijblad  van CD&V-Scherpenheuvel-Zichem September 2016

In een door bloedige aanslagen
verzuurd nationaal en internationaal
klimaat proberen we het hoofd koel te
houden en niet te verzaken aan onze
christen-democratische plichten. Dat is
geenszins eenvoudig. In onze eigen
stad was er het afgelopen jaar veel
commotie rond de opvang van
vluchtelingen in het Peeters-kasteel in
Scherpenheuvel. Dat het wantrouwen
ondanks alles inmidddels heeft
plaatsgemaakt voor een groot gevoel
van solidariteit, bewijst dat we niet
moeten vluchten voor vluchtelingen.

Verder in dit blad
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Voorplein abdij en 
vernieuwde lekdreef



De opbrengst van het CD&V-eetfeest
gaat ieder jaar naar een vereniging of
organisatie uit onze stad. Op die
manier ondersteunen we vrijwilligers
en dragen we bij tot een warme stad
waar iedereen zich thuis kan voelen.

Twee jaar geleden ging de opbrengst
van ons feest naar Lolands. Lolands is
tot ver buiten onze stad uitgegroeid tot
een begrip en wil geld inzamelen ter
financiering van wetenschappelijk
onderzoek naar de ziekte A.L.S. Dit is
een aandoening die het zenuwstelsel
aantast. De belangrijkste activiteit

van Lolands is een jaarlijks groot
opgezet familiefestival dat dit jaar
plaats heeft op zaterdag 17
september.  Op de affiche:  Kräkers,
Corsari’s, Cosmo's Foger-t, Daan, Pat
Krimson, Laston & Geo en Kontakt All
Stars. Meer info: www.lolands.be

Het feest van CD&V Scherpenheuvel-
Zichem is toe aan zijn 22ste editie. Wij
hopen opnieuw op een grote
belangstelling en maken het graag
naar uw zin.

Iedereen is op zaterdag 22 oktober
welkom in de rode zaal van Den Egger.
Onze mandatarissen en bestuurs-
leden vergasten u op een aangenaam
eetfeest. Voortgaande op de positieve
reacties van de voorbije drie edities
doen wij opnieuw een beroep op
Gasthof Ter Venne.

Het aanbod aan gerechten is
aangepast aan jong en oud. Kinderen,
jongeren en studenten eten aan
verminderde prijzen. Voor de kinderen
is er een speelhoek voorzien en ieder

kind kan rekenen op een gratis
verrassing.

Gewoontegetrouw gaat de opbrengst
van het CD&V-eetfeest naar een goed
doel in onze stad. Ieder jaar wordt de
opbrengst geschonken aan een
vereniging of organisatie van
Scherpenheuvel-Zichem. Op die
manier geven wij concrete
ondersteuning aan het
verenigingsleven en de vele
vrijwilligers. Zo dragen we bij tot een
warme stad waar iedereen zich thuis
kan voelen.

Inschrijven kan ten laatste op zaterdag
15 oktober. Onze CD&V-ploeg hoopt u
te mogen verwelkomen.

Alle praktische info op keerzijde !

NIET VLUCHTEN VOOR VLUCHTELINGEN

Sinds november 2015 worden in het
Peeterskasteel in Scherpenheuvel
asielzoekers opgevangen door
Caritas International. Momenteel
verblijven er 125 asielzoekers, vooral
Syriërs, Irakezen en Afghanen. Het
gaat overwegend om gezinnen.
Ongeveer de helft van de bewoners zijn
minderjarigen.

Niet iedereen was destijds opgezet
met het initiatief van de parochie om
ook bij ons vluchtelingen op te vangen.
Een jaar later stel ik vast dat het
wantrouwen heeft plaats gemaakt
voor een groot gevoel van solidariteit
ten aanzien van wie vlucht voor de
verschrikkingen van oorlog en geweld.

Wij vinden dat we als christen-
democraten   deze handschoen  op een
verantwoorde manier moeten durven
opnemen. In een door aanslagen
verzuurd klimaat is dit niet evident.

We staan er echter niet alleen voor.
Een stuurgroep met vertegenwoordi-
gers van de betrokken diensten en
instellingen (Caritas, stad, OCMW,
politie, parochie,…) volgt alles zeer

nauwgezet op: veiligheid, opvang,
buurtcontacten,
onderwijs, volwas-
senvorming, vrij-
willigerwerking,...

Er wordt nauw
samengewerkt en
we spelen kort op
de bal. Er waren tot nog toe weinig
incidenten. De vluchtelingenkinderen
gaan naar school. Een aantal van hen
zijn lid van de karateclub, spelen
voetbal of gaan naar de chiro. Er zijn
150 vrijwilligers die zich enthousiast
inzetten voor maaltijdbedeling, socio-
culturele activiteiten en huiswerk-
begeleiding. Er zijn ook regelmatig
contacten met de buurt en er is
RESTART, een organisatie die de
asielzoekers begeleidt bij hun
zoektocht naar werk en een woning
(zie ook artikel blz 3).

Scherpenheuvel-Zichem neemt
duidelijk zijn verantwoordelijkheid op
en vlucht niet voor de vluchtelingen.
Zoveel initiatief, bekommernis en
solidariteit kunnen mij alleen maar
gelukkig stemmen.

Burgemeester Manu Claes
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Wij vluchten niet voor de problemen.
En jij?

WELKOM OP ONS FEEST
Feest Burgemeester op zaterdag 22 oktober 2016

Lolands festival op zaterdag 17 september

RESTART voor vluchtelingen

Restart is een recent opgestart initiatief dat
zich tot doel stelt om vluchtelingen sneller te
integreren in onze maatschappij. Een snelle
integratie van vluchtelingen is in belangrijke
mate afhankelijk van het vinden van een
geschikte job en huisvesting.

Het Restart platform wil de vluchtelingen in
het opvangcentrum Peeterskasteel maar
ook degenen die in individuele opvang zitten
snel integreren in de maatschappij. De
zoektocht naar een geschikte woonst gaat
altijd gepaard met een engagement om een
passende job te vinden. Restart bouwt ook
drie eigen diensten uit: een
onderhoudsdienst voor huis en tuin, een
cateringdienst met specialiteiten uit het
Midden-Oosten en een atelier waar onder
meer textielretouches gebeuren.

RESTART kreeg een belangrijke
ondersteuning van de provincie Vlaams-
Brabant via het Leaderprogramma (foto:
overhandiging subsidie door gedeputeerde
Moniqe Swinnen). Die laat toe om het
platform op te starten. RESTART wil via een
crowdfundingactie snel een break-even
positie verwerven en daarna doorgroeien
naar een rendabel model van financiële
onafhankelijkheid zonder de nood aan
bijkomende subsidiëring.

Drijvende kracht achter het initiatief is
Hedwig Neesen.  Meer info via 0493-688997
of https://www.facebook.com/Restart-
integration-activation-298653043806216/
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