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Het kartel CD&V - Groen: Een nieuw partnerschap 

CD&V en Groen Boortmeerbeek hebben intens met de inwoners van Boortmeerbeek gepraat: 
mensen uit onze eigen straat of uit de bedrijfswereld, mede-ouders van de lokale schoolgemeen-
schap, vrienden uit het verenigingsleven…  

Vanuit die dialoog zijn er twee sterke toekomstvisies ontstaan, die heel veel gelijkenissen vertoon-
den. Opvallend maar ook logisch, net omdat ze ontwikkeld zijn vanuit de reële behoeften van ons 
allemaal. Beide partijen hebben er daarom voor gekozen om de krachten te bundelen en samen naar 
de kiezer te trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dit doen we met een ploeg van enthousiaste 
kandidaten en een sterk toekomstproject voor Boortmeerbeek.  

Met ons kartel bieden we de Boortmeerbekenaar een echt alternatief om samen te bouwen aan een 
duurzaam, groen en bruisend, kortom nieuw Boortmeerbeek. We leven in een tijd van uitdagingen, 
waarbij we moeten denken aan nieuwe oplossingen voor oude problemen. Dit biedt ook opportu-
niteiten. Het is tijd om niet langer te kiezen tussen links of rechts, tussen twijfel of extremen, maar 
om voluit te kiezen voor een nieuwe weg vooruit, over de partijgrenzen heen. In ons programma 
delen we graag onze toekomstvisie.  
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‘Pact 3190’ met een hart: de kern van ons programma 

Ons ‘Pact 3190’ richt zich op een aantal domeinen die rechtsreeks raken aan de dagelijkse 
leefomgeving en ons samenleven.  

Bestuur: Open beleid, toekomstgerichte keuzes 

Beslissingen van het lokaal bestuur hebben een directe impact op het leven van alle inwoners. 
Daarom vinden we het essentieel om het beleid zo open en transparant mogelijk te voeren.  

Vanuit deze visie schuiven we een aantal actiepunten naar voor: 

Een evaluatie van de bestedingen en de bestaande werkprocessen om op die manier de beschikbare 
gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten in functie van het gewenste beleid. 

Duidelijke en snelle communicatie alsook gemakkelijk toegankelijke informatie met een optimale 
transparantie over de gemaakte keuzes 

• Bv.: de inzet van sociale- en digitale media, waaronder ook een toegankelijke en 
overzichtelijke website. 

• Bv.: het eenvoudig beschikbaar stellen van verslagen en de burger proactief inlichten over 
toekomstige beslissingen of wegenwerken. 

• Bv.: een gemeentelijk informatiekrantje in de vorm van een tijdschrift dat driemaandelijks 
verschijnt, aangevuld met nieuwsbrieven indien nodig. 

Een open klimaat: 
• via het organiseren van periodieke vragenuurtjes in de gemeenteraad 
• het aanstellen van duidelijke aanspreekpunten 
• Burgerparticipatie mogelijk maken bij het nemen van beslissingen die impact hebben op 

een buurt. 
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Inwoners: (H)echte gemeenschap, gezellige buurten en wijken 

Mensen de mogelijkheid bieden om hun buren, ouders, en andere Boortmeerbekenaren te ont-
moeten is een speerpunt van ons Pact. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk om plekken te 
creëren die ontmoeten stimuleren. Groene speelomgevingen in buurten, het ondersteunen van initi-
atieven om een samentuin of een buurderij te starten, meer groen en minder  (beton)verharding, 
maar ook het gezellig inrichten van pleintjes zijn slechts enkele voorbeelden. We geloven dat dit 
mensen dichter bij elkaar brengt, jong en oud verbindt en dat dit resulteert in een zorgzame 
gemeente. 

We willen iedereen aanmoedigen om deel te nemen en bij te dragen aan een gevarieerd activiteite-
naanbod. Boortmeerbeek omvormen naar een bruisende gemeente, waar het niet alleen rustig wo-
nen is, maar waar het ook gezellig toeven is. Waar mensen zorgen voor elkaar en er een warm 
gemeenschapsgevoel aanwezig is. 

We willen het buurtgevoel ontwikkelen: 

• via het aanleggen of herinrichten van pleintjes (met bv. een klimrek, schommel, of een 
petanquebaan, het aanplanten van groen, bomen). 

• het slim plaatsen van meubilair (bv. banken) waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
• we willen actief op zoek gaan naar locaties om een samentuin of zelfoogst tuin voor inwon-

ers in te richten en/of bieden ondersteuning aan inwoners die hier initiatief rond willen ne-
men. 

We willen een ‘Sociaal Huis’ of Dienstencentrum oprichten waar inwoners onder één dak terecht 
kunnen met vragen over zorg, toelagen, leefloon, premies, kinderopvang of opvoeding en elkaar 
kunnen ontmoeten.  

Voor onze jongste inwoners willen we een gevarieerd pakket activiteiten aanbieden tijdens de 
schoolvakanties rekening houdend met de financiële draagkracht van gezinnen. 

We willen onze studerende jongeren een hart onder de riem steken in examenperiodes door hen de 
mogelijkheid te bieden om samen te studeren (bv. in de bib of in gemeentelijke infrastructuur). 
 
We willen kangoeroewonen stimuleren en ondersteunen, omdat zo verschillende generaties voor 
elkaar kunnen zorgen. Ook mantelzorgers verdienen onze steun, niet alleen door een mantelzorg-
premie, maar ook door hen op andere manieren te ondersteunen en te informeren.  

We willen in bredere samenwerking (bv. met lokale handel en diverse organisaties en 
verenigingen), diverse activiteiten organiseren die de drie dorpskernen verenigen en mensen 
samenbrengen: bv. een midzomerloop of kerstcorrida, een fietstocht doorheen de gemeente, een 
zomerbar, …..).  

�4



Verkeer: duurzame en veilige mobiliteit, trage wegen 

Als je andere mensen wil ontmoeten, moet je je vlot en veilig kunnen verplaatsen. Boortmeerbeek 
telt hier heel wat uitdagingen, mede omwille van haar ligging. We vinden het belangrijk dat 
iedereen veilig op pad kan en dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar de school of de 
sportclub kunnen laten fietsen.  Dit vereist een doordachte aanpassing van de ruimtelijke ordening 
en inrichting van onze gemeente.  

In ons mobiliteitsbeleid zetten we de veiligheid van de zachte weggebruikers centraal. 
• Voor woonwijken willen wij een algemene snelheidsbeperking van 30 km/u. 
• We onderzoeken alle mogelijkheden voor het invoeren van fietsstraten en schoolstraten en 

doen hiervoor beroep op experts, steeds in nauw overleg met de betrokken bewoners. 
• Zwaar vrachtverkeer hoort niet thuis in een schoolomgeving. 
• Voor de overige wegen zetten we maximaal in op veilige en/of afgescheiden fietspaden: het 

verbeteren van de bestaande en het aanleggen van de ontbrekende. Daarbij worden deze 
aangesloten op bovengemeentelijke fietsnetwerken (bv. via het realiseren van verbindingen 
met de geplande bruggen over de Dijle). 

• Wij zetten in op veilige fietsoversteekplaatsen op de Leuvensesteenweg, op die manier 
verbinden we meteen ook Schiplaken structureel met Hever en Boortmeerbeek, wat ont-
moeten gemakkelijker maakt. Daarnaast liggen er aan de rand van onze gemeente nog een 
aantal grote verkeersassen (Molenheidebaan, Provinciesteenweg) waar we willen zorgen 
voor veilige oversteekplaatsen om de verbinding te maken met onze buurgemeentes. 

• We voorzien alle openbare gebouwen van voldoende fietsenstallingen. 
• Zonder de doorstroming van het autoverkeer te willen hinderen, zetten we in op maatrege-

len om onaangepaste of sterk veranderlijke snelheden tegen te gaan; voldoende traag en 
daardoor gestaag rijden, zal de reistijd doorheen Boortmeerbeek, en daarmee meteen ook 
de verkeersveiligheid feitelijk ten goede komen en zal daarbij de leefomgeving verbeteren. 

• Wij zoeken actief de samenwerking op met de buurgemeenten en het Vlaams Gewest 
(Agentschap Wegen en Verkeer) om de uitdagingen van de grote verkeersassen (Leuvenses-
teenweg, de overweg Haacht-Station, etc.) aan te pakken en samen concrete oplossingen te 
zoeken. 

• We richten de verkeersinfrastructuur groen en insectenvriendelijk in waar dit kan (Bv. ha-
gen als afscheiding van fietspaden, een insectenvriendelijke begroeiing op rotondes zodat 
ook insecten het naar hun zin hebben (insectenrotonde). Dit  draagt eveneens bij aan de 
biodiversiteit en werkt het hitte effect tegen. 
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Economie: Gedragen ondernemerschap, steunende overheid 

Als CD&V – Groen juichen we we elke vorm van maatschappelijk waardevol initiatief toe en 
moedigen we dit sterk aan. Ondernemers dragen via de creatie van producten of diensten, 
werkgelegenheid enz. bij aan de welvaart van onze gemeente. Daarom verdienen ze onze steun en 
waardering.  

Naast de ‘klassieke’ ondernemers willen we ook andere mensen aanzetten om via eigen initiatief 
zich te ontplooien en daarbij zowel hun eigen leefomgeving als deze van Boortmeerbeek te ver-
rijken: 

Om nieuwe initiatieven te ondersteunen en te faciliteren, bekijken we de mogelijkheden om 
de gemeentelijke infrastructuur ter beschikking te stellen (Bv.: vergaderruimtes, andere in-
frastructuur of materiaal). 

We promoten de troeven van onze mooie gemeente, o.a. via het duurzaam ontsluiten van 
onze natuurgebieden en cultureel erfgoed, als een aantrekkelijke plaats om even te verpozen 
en ondersteunen zo onze lokale handelaars. 

We wakkeren het toerisme en lokaal ondernemerschap  aan door  
• als gemeente  deel te nemen aan initiatieven met spraakmakende labels:  Groene 

Halte, Bij-vriendelijke gemeente, en Fairtrade gemeente. 
• het regelmatig organiseren van een (bio) boerenmarkt waarop lokale producenten 

(o.a. uit bv. een ‘samentuin’) hun producten aanbieden, op die manier promoten we 
als gemeente de korte keten 

We streven naar een optimale en dus snelle(re) uitvoering van wegenwerken en commu-
niceren daarover adequaat zodat ondernemers hier zo weinig mogelijk hinder van on-
dervinden. 

We streven naar een evenwichtige verdichting en projectontwikkeling (appartementen, as-
sistentiewoningen, publieke en sociale gebouwen…) waarbij de realisatie van meerwaarde 
gebruikt wordt voor de ontwikkeling van een gezellige woonomgeving (groenvoorzienin-
gen en spelfaciliteiten) 

• o.a. via pleintjes, dit punt zien we als een typisch voorbeeld hoe privé-initiatief en 
een goede maatschappelijke invulling in perfecte harmonie kunnen samengaan. 

• leegstand aanpakken door te kijken naar mogelijke bestemmingen en pop-up initi-
atieven te stimuleren in panden die leegstaan. 

Het stimuleren en ondersteunen van een circulaire economie, bv. een repair café, een geefwinkel, 
een uitleendienst voor materialen, samenwerking zoeken met de kringwinkels in onze buurgemeen-
ten. 
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Natuur: duurzaam beheer, gelukkig leven 

Onze natuurlijke omgeving en biologische diversiteit is een rijkdom voor onszelf en voor onze 
kinderen, daarom moeten we deze koesteren en beschermen. De natuur in al haar verscheidenheid is 
bovendien een plek om te herbronnen, en een groene long die ons helpt te herademen in onze 
drukke levens. Boortmeerbeek heeft prachtige en toegankelijke natuur in overvloed: broeken en 
donken, kleine waterwegen, de Dijle, de vaart(dijken), … waarbij de natuur hier en daar aangevuld 
wordt met mooi erfgoed. Het is onze  taak  om deze omgeving zo goed mogelijk in stand te houden,  
maar tezelfdertijd ook in te zetten om onze gemeente nog groener, (bio)diverser en mooier te mak-
en.  

Groene ruimte maakt mensen gezonder en gelukkiger, bevordert sociale contacten, maakt hittegol-
ven draaglijker… Zelfs het kleinste stukje groen draagt al z’n steentje bij. 

• We nemen diverse initiatieven voor een goed en efficiënt gemeentelijk biodiversiteitsbeleid. 
! Hierbij betrekken we betrokkenen en organisaties zoals Natuurpunt en deskundigen om 7
samen de nodige adviezen en kennis te verzamelen.  

• We gaan het zwerfvuil radicaal tegen door in te zetten op infrastructuur (extra vuilnis-
bakken op pleintjes en andere plekken) gecombineerd met het consequent aanpakken van 
overtredingen. Daarnaast willen we burgers en initiatieven die zwerfvuil aanpakken door 
het organiseren van een opruimactie ondersteunen  (zakken en handschoenen ter 
beschikking stellen) en hun inzet erkennen, bv. door een opruimaward in het leven te 
roepen. 

• We streven naar een goed bermbeheer- en ontwikkelingsplan ten behoeve van een optimale 
biodiversiteit, met de inplanting van streekeigen groen zowel op gemeentelijke als op pri-
vaat nieuw ontwikkelde gronden. 

• We starten een waterbeheerplan op in samenwerking met andere gemeenten en pakken ver-
harding aan door alternatieven die meer water doorlaten. 

• We geven voorrang aan de meest bedreigde en kwetsbare leefgebieden, dieren- en planten-
soorten en werken hiervoor samen met de betrokken natuurorganisaties. 

• We ontwikkelen de woongelegenheid in Boortmeerbeek op maat van de mensen en de reële 
vraag. 

• We behouden en beschermen zoveel mogelijk open en groene ruimte en laten in elk geval 
de schaarse woonuitbreidingsgebieden ongemoeid; verdichtingsprojecten dienen steeds te 
voorzien in de aanleg van de nodige groene en sociaal aantrekkelijke omgeving (duurzame 
aanplantingen, speelinfrastructuur) 

• We ontwikkelen de groene structuren in onze gemeente en verbinden deze met elkaar door 
het creëren van groene corridors. 

• We onderzoeken de mogelijkheid tot milieustraten, zeker in het geval van grotere nieuw-
bouw- en verdichtingsprojecten 

• We streven naar een klimaatneutraal Boortmeerbeek, en als middel hiertoe treden we toe 
tot het tweede burgemeestersconvenant en gaan we actief aan de slag met een klimaatbe-
wust beleid om van Boortmeerbeek  een voorbeeldgemeente te maken. 
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Het nieuwe Boortmeerbeek: Groene halte, bruisende 
buurten 

Onze lijst met programmapunten lijkt misschien lang, maar gebundeld tot concrete initiatieven kun-
nen er soms meerdere in één klap gerealiseerd worden. Een concreet voorbeeld is ons plan om van 
Boortmeerbeek een ‘Groene Halte’ te maken. Met dit initiatief verbinden we onze gezellige 
dorpskernen, steunen we onze lokale handel en horeca, en zetten we onze prachtige natuur in 
Boortmeerbeek op de kaart. 

Groene Haltes zijn knooppunten van het openbaar vervoer waar georganiseerde wandelingen in de 
natuur of langs historisch erfgoed vertrekken of aankomen, en zijn een interessante manier om 
Boortmeerbeek toeristisch te promoten! Voor de keuze en de invulling van de wandelingen gaan 
we samen op zoek naar de bijzondere en allermooiste plekjes van de Boortmeerbekenaar om op 
deze manier het wandeltraject mee vorm te geven.  

Wat gaat dit allemaal kosten? 

CD&V-Groen engageert zich om eerst de bestaande zaken te optimaliseren en pas dan nieuwe bud-
getten op te maken of aan te spreken. CD&V-Groen is ervan overtuigd door intensieve samenwerk-
ing met andere overheden zoals buurgemeenten, politiezones en overheidsniveaus provincie en 
Vlaams Gewest (daarvoor betaalt de burger uiteindelijk) een kostenbesparing te kunnen realiseren. 
Op die manier kunnen nieuwe initiatieven gefinancierd worden en kan de impact op de gemeen-
telijke belastingen tot een minimum beperkt worden.  

Door een goede vertegenwoordiging op het bovenlokale niveau hebben onze partijen hiervoor reeds 
zeer goede contacten, en een goed overzicht van (gesubsidieerde) mogelijkheden om onze toekom-
stvisie voor een Bruisend Boortmeerbeek te realiseren.  
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Onze verkiezingsbelofte: Denken en doen! 

Het voorgestelde programma is ambitieus en raakt aan zeer uiteenlopende beleidsdomeinen. Als 
team zijn we vol vertrouwen en beschikken we over de nodige expertise om de juiste keuzes te 
maken, en dit met het gepaste overleg, de vereiste nuance en veel zin om ons “Pact 3190” vorm te 
geven en uit te voeren. 

Vanuit ons programma en met een ganse ploeg die zich wil inzetten voor alle  
Boortmeerbekenaren, mikken we dan ook resoluut op een sterk mandaat voor de volgende legis-
latuur. Daarbij zetten we volop in op rechtstreekse deelname aan het beleid om zoveel mogelijk van 
voorgestelde plannen te kunnen realiseren. We gaan er samen voor en doen dat liefst samen met jul-
lie! We hopen dat jullie dit project en ons Pact een warm hart toedragen! 

Het is niet de bedoeling dat beide partijen van ons kartel, CD&V-Groen versmelten tot één grote 
partij. Beide partijen behouden hun eigenheid en blijven onafhankelijke partijen. Op die manier zijn 
we elkaars klankbord en kunnen we elkaars ideeën blijven evalueren op hun waarde. Daarmee ver-
hogen we  de kwaliteit van onze plannen en –zo hopen we- hun uitvoering te verzekeren.  
Uiteraard zullen we na de campagne verder zeer nauw blijven samenwerken, ook in de gemeenter-
aad en dit met één doel voor ogen: een duurzaam, bruisend en groen, kortom nieuw Boort-
meerbeek dat er is voor alle Boortmeerbekenaren! De inhoud van ons programma, is daartoe de 
beste garantie.
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