
Bebouwde kom Messelbroek en Keiberg

Diervriendelijke gemeente

Feest burgemeester en zijn ploeg op 
zaterdag 30 september

WELKOM OP ONS FEEST
Feest burgemeester op zaterdag 30 september 2017
 
Het feest van CD&V Scherpenheuvel-Zichem is aan zijn 23ste editie toe.  Iedereen is welkom 
in de rode zaal van Den Egger. Onze mandatarissen en bestuursleden vergasten u op een 
aangenaam eetfeest. Voortgaande op de positieve reacties van de voorbije jaren doen wij 
opnieuw een beroep op Gasthof Ter Venne. 
 
Het aanbod gerechten is aangepast aan jong en oud. Kinderen, jongeren en studenten eten 
aan verminderde prijzen. Voor de kinderen is er een speelhoek 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. Zo ondersteunen we ons verenigingsleven en de vele vrijwilligers. De opbrengst van 
vorig jaar ging naar KSA Scherpenheuvel.

Inschrijven kan ten laatste op zaterdag 23 september. 

Onze CD&V-ploeg hoopt u te mogen verwelkomen.
 

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 2017

Tegen eind 2018 moeten alle steden en 
gemeenten op vraag van de Vlaamse 
overheid hun OCMW-diensten en 
personeel 'in-kantelen' in de 
gemeentelijke dienstverlening. 

In dit Wijblad leest u dat CD&V 
Scherpenheuvel-Zichem er zal over 
waken dat deze fusieoperatie de 
dienstverlening van het OCMW niet zal 
hypothekeren of verminderen. Een 
belangrijk onderdeel is de thuiszorg die 
ervoor zorgt dat mensen zo lang 
mogelijk kunnen blijven wonen in hun 
vertrouwde omgeving.

Verder in dit blad
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Het aantal inbraken, zowel in 
woningen als andere gebouwen, ging 
de laatste vijf jaren in dalende lijn. 

Onze stad behoort daarmee tot de top 4 van 
minst woninginbraakgevoelige gemeenten 
van het arrondissement Leuven. Waar er in 
het jaar 2012 nog 81 woninginbraken waren, 
was dit aantal in 2016 gedaald tot 66. Het 
aantal inbraken in winkels en 
bedrijfsgebouwen daalde van 51 naar 29.

Burgemeester Manu Claes wijst op het belang 
van verkeerscontroles door de politie op 
alcohol en drugs want daarbij lopen ook 

inbrekers vaak tegen de lamp. Hij wijst ook op 
het bestaan van een inbraakpreventiepremie 
gekoppeld aan deskundig advies van de 
stedelijke preventiedienst. Wie inspanningen 
levert om de woning te beveiligen kan op 
financiële steun vanwege het stadsbestuur 
rekenen. 

Het schepencollege besliste recent  om 
in Keiberg en Messelbroek een 
bebouwde kom in te voeren. De 
maatregel komt er op vraag van de 
CD&V-jongeren. 

Koen Vranken, voorzitter van de CD&V-
jongerenafdeling, is zeer tevreden met de 
maatregel: 'Het is een tastbare herkenning in 
het straatbeeld waarmee de bewoners zich 
kunnen identificeren en het is tevens een 
erkenning als dorpskern.' Keiberg (Kaberg, 
Coubergh) komt al voor op de kaart van Jacob 
van Deventer van 1536 en Messelbroek was 
voor de gemeentefusie van 1976 een 
zelfstandige gemeente.

Opgelet: dorpskern!
Nog meer dan de bestaande borden die 
wijzen op een snelheidsbeperking van 50 km 
per uur, maken de borden 'bebouwde kom' 

aan automobilisten en ander gemotoriseerd 
verkeer duidelijk dat er niet alleen een 
snelheidsbeperking geldt maar ook dat men 
een dorpskern nadert waar mensen wonen 
en kinderen naar school gaan. 

De invoering van het statuut 'bebouwde kom' 
sluit bovendien aan bij een eerdere actie van 
de CD&V-Jongeren voor een veiligere 
schoolomgeving.  Vorig jaar werden 
buurtbewoners gevraagd om affiches voor 
een veilige schoolomgeving op te hangen. De 
actie kende heel wat bijval en zal daarom dit 
jaar herhaald worden. 
 
Kortom, het statuut bebouwde kom zal de 
verkeersveiligheid zeker ten goede komen, zo 
besluiten Ben Mattheus en Lorenzo Ramalho, 
respectievelijk gemeenteraadslid en  regio-
voorzitter Jong CD&V  Aarschot-Haacht-
Diest.

Zo lang mogelijk thuis
 
Het is een trend dat mensen zo lang 
mogelijk willen thuis blijven. Het 
OCMW kan hen daarbij helpen.  In 
2016 ging het alleen reeds in de 
thuiszorg om 24.530 uren gezinszorg, 
10.957 uren poetshulp en 750 uren 
klusjeshulp. Er werden 26.132 
maaltijden aan huis geleverd.

Mensen die hulp nodig hebben, worden ook 
op andere manieren bijgestaan. Zo komen 
we voor 155 personen tussen in de 
voetverzorging. Dat is belangrijk omdat 
mensen met voetproblemen meer moeite 
hebben om te stappen. Daardoor kunnen ze 
vaker  vallen met alle nefaste gevolgen van 
dien (vb. heupbreuken). Het OCMW wil dit 
gevaar door middel van voetverzorging 
preventief indijken.

Over incontinentie wordt zelden gesproken. 
Daarop rust blijkbaar nog een taboe. Dat 
belet niet dat er extra kosten mee gepaard 
gaan. De incontinentiepremie van het OCMW 
komt tussen in de kosten van Diftar, meer 
bepaald met betrekking tot de zwarte 
container van ecowerf voor restafval.  

Er is ook de mantelzorgpremie. Deze premie 
is een waarderingsvergoeding voor de inzet 

van de mantelzorger en kan gebruikt worden 
als vergoeding voor 
wie bijspringt (familie, 
vrienden, buren).  Ze 
kan gebruikt worden 
voor een extraatje, 
cadeautje of traktatie. 
In 2016 deden 91 
mensen een beroep op 
deze premie.

Als CD&V hebben wij er steeds voor gekozen 
om mensen alle kansen te geven om zo lang 
mogelijk in hun eigen woonomgeving te 
blijven. We doen dit op de meest diverse 
manieren: mensen helpen met hun 
administratie, financiële ondersteuning 
bieden voor medische en apothekerskosten, 
andere gespecialiseerde hulpverleners 
inschakelen indien nodig,...

Uiteraard doet het OCMW veel meer dan 
thuiszorg. Er is ook de financiële 
hulpverlening, begeleiding, kansen bieden 
tot opleiding en tewerkstelling,... De 
zogenaamde 'in-kanteling' (fusie OCMW met 
gemeentelijke diensten), die de Vlaamse 
regering tegen eind 2018 oplegt, zal niets 
veranderen aan de dienstverlening.

Marie Jeanne Hendrickx
OCMW voorzitter en Schepen sociale zaken
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Steun onze lokale handelaren, 
middenstanders en bedrijven

BEBOUWDE KOM
Keiberg en Messelbroek krijgen bebouwde kom

Minder inbraken in gebouwen

Een hart voor dieren
Onze stad ontving het label ‘diervriendelijke 
gemeente’. 

'Dit label krijg je niet zomaar', 
weet schepen van dieren-
welzijn Lieve Renders (foto)

Het bestuur moet in het beleid zoveel 
mogelijk rekening houden met dieren-
welzijn en problemen moeten op een 
diervriendelijke manier worden opgelost. Zo 
wordt het zwerfkattenprobleem aangepakt, 
worden ronddolende dieren opgevangen en 
is er een meldpunt voor verwaarloosde of 
mishandelde dieren”.

Het kattenhuisje, de snorhaar, het 
dierenasiel van Aarschot, de politie en 
schepen Lieve Renders zitten regelmatig 
rond de tafel om de problemen rond 
dierenwelzijn te voorkomen of op te lossen.
In het stadhuis hangt een magneetbord waar 
je een foto van je verloren dier kan 
aanbrengen en in de stadinfo verschijnen 
regelmatig artikels rond dierenwelzijn.

'Volgend jaar organiseren we in de maand 
april een dierenwelzijnsdag. Professionele 
sprekers rond dierenwelzijn staan ons te 
woord. Vragen en antwoorden kunnen 
worden uitgewisseld', aldus Lieve Renders. 

Ben jij een dierenvriend, breng 
ons jouw verhaal en beleef 
jouw dierenwereld!
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