CD&V Sint-Lambrechts-Woluwe wil
bijdragen aan een aangename, warme
en veilige gemeente voor al haar
inwoners: gezinnen, jongeren, kinderen
ouderen en handelaars. Een gemeente
waar betrokkenheid, respect &
verantwoordelijkheidszin geen loze
woorden zijn.
Ook in 2017 hebben onze mandatarissen
Georges De Smul (gemeenteraadslid) en
Lieve Lippens (OCMW – raadslid) vanuit
de oppositie met concrete, kritische en
constructieve tussenkomsten hieraan
bijgedragen.

Een kwaliteitslabel voor woonzorgcentra
"Uit recente berichten bleek dat liefst 20
procent van de senioren in woonzorgcentra
ondervoed is, terwijl 60 procent op het randje
balanceert. Dit zijn ronduit verontrustende
cijfers." aldus Brussels volksvertegenwoordiger
Brigitte Grouwels.

Brigitte Grouwels
Brussels parlementslid

De gezondheidssituatie van senioren heeft erg
te lijden onder deze ondervoeding. "Deze
mensen zijn vatbaarder voor infecties. Ook
verliezen ze spiermassa, waardoor ze sneller
vallen en breuken oplopen"

Brigitte Grouwels doet daarom een aantal voorstellen. "Ik stel voor om een
kwaliteitslabel voor woonzorgcentra uit te reiken. Denk maar aan het
uitreiken van sterren naar analogie met de Michelinsterren voor restaurants.
Ook zijn strengere controles nodig. Indien nodig, moet de vergunning van het
woonzorgcentrum maar worden ingetrokken. Onze Brusselse senioren
verdienen immers de best mogelijke persoonlijke zorg!"

Zo waren er de werken op het Sint
Lambertusplein die veel te lang geduurd
hebben en in onvoldoende overleg met
de omwonenden en lokale handelaars.
Wij hopen dat het gemeentebestuur hier
lessen uit zal trekken voor toekomstige
grote openbare werken.

Kaas & Wijn
Sint-Pieters-Woluwe
Sint-Lambrechts-Woluwe
en Oudergem

De vele interventies over het
gemeenteblad Wolu Info hebben vaak
de media gehaald. Het is
onaanvaardbaar dat het
gemeentebestuur koppig de taalwetten
blijft negeren. Het is een blijk van weinig
respect naar de Nederlandstalige
gemeenschap in onze gemeente.

Zaterdag 24 maart

Het tekort aan lokale wijkinspecteurs is
ook meermaals aangekaart bij het
bestuur. Zij hebben beterschap beloofd
in 2018 en zullen het aantal inspecteurs
gevoelig optrekken zodat de fysieke
aanwezigheid in het straatbeeld zal
toenemen.

Op de avond kan u genieten van lekkere kaas en wijn.
Daarna kan u genieten van een dessert.
Waag zeker ook je kans op onze tombola!

Wil u zelf iets aankaarten? Mail ons
gerust: georges.de.smul@gmail.com

Gemeenschapscentrum Kontakt
Orbanlaan 54, Sint-Pieters-Woluwe
Makkelijk bereikbaar via openbaar vervoer:
Bus 36
of
Tram 39

Voor ons
Sint-Pieters-Woluwe
Sint-LambrechtsWoluwe en Oudergem

Geachte lezer,

U bent van harte welkom op onze Kaas & Wijn op zaterdag 24
maart vanaf 18:00. Hiervoor slaan CD&V Sint-Pieters-Woluwe,
CD&V Sint-Lambrechts-Woluwe en CD&V Oudergem de handen
in elkaar.

Prijs: €16 voor volwassenen, €10 voor kinderen.
Locatie:

Inschrijven: lievelippens51@gmail.com

VU Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel

De weg vooruit in
Sint-LambrechtsWoluwe

De lente komt er met rasse schreden aan. Hopelijk kunnen de we de koude en sombere winter nu eindelijk
achter ons laten. Drie dagen na het begin van de lente, op zaterdag 24 maart, zetten onze drie afdelingen
uit Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem hun beste beentje voor. Samen
organiseren we een heerlijke kaas- en wijnavond in het Gemeenschapscentrum Kontakt in Sint-PietersWoluwe. Meer informatie over deze activiteit vindt u verder in dit blaadje. We geven u in dit Wij-blad ook
meer info over uw gemeente, en een aantal aandachtspunten hierbij vanuit onze partij. Hoe zien wij de
weg vooruit in dit deel van Brussel ? Hoe maken we van onze gemeenten warme plekken, waar het goed
samenleven is ? Alvast veel leesplezier gewenst, en hopelijk zien we elkaar dus de 24ste maart.
Met gedreven groet,
Met gedreven groeten,

Paul Delva
Brussels
Parlementslid

Helmut Devos
Schepen
Sint-Pieters-Woluwe

George Desmul
Gemeenteraadslid
Sint-LambrechtsWoluwe

Lieve Lippens
Gemeenteraadslid
Sint-LambrechtsWoluwe

Frederic Kubben
Voorzitter
CD&V Oudergem

De weg vooruit in
Sint-Pieters-Woluwe
Tweetalig
gemeentelijk infoblad
Het gemeentelijke informatieblad
Wolumag is een echt tweetalig
magazine geworden, dank zij de
inspanningen van schepen
Helmut De Vos. Vele lezers
merkten dit ondertussen op, en
lieten weten dit enorm te
waarderen. Zo wordt deze belofte
ook ingelost.

Brede school - met
een brede werking
De Brede School Sint-PietersWoluwe is een goed geolied
netwerk (o.a. met scholen) dat
kinderen en jongeren een brede
leer- en leefomgeving wil bieden.
Meer dan 3500 peuters, kleuters,
kinderen en jongeren krijgen zo de
kans om hun talenten te
ontdekken en te gebruiken. De
succesvolle werking van onze
Brede School ligt de vele partners
ervan nauw aan hun hart. De
hervormingsplannen van de VGC
rond Brede School werden
intussen verschoven naar de
volgende legislatuur.

Bianca Debaets
Brussels staatssecretaris

Renovatie en uitbreiding van
de basisschool in Mooi-Bos

Momenteel worden er vijf nieuwe
bijkomende klassen op de
zolderverdieping bij gebouwd. Bovendien
wordt de school ook volledig gerenoveerd
en asbestvrij gemaakt.
Eind mei zullen de werken helemaal klaar
zijn en op 1 september 2018 zullen de
kinderen en de juffen hun intrek kunnen
nemen in hun gloednieuwe leslokalen.

Sprong voorwaarts naar betere
luchtkwaliteit en meer groen
Luchtverontreiniging vormt één van de grootste uitdagingen van onze tijd. De
jongste jaren drongen we gelukkig een aantal van die vervuilende stoffen
terug, zoals de ozonafbrekende emissies. Toen ik in de jaren 90 op de lagere
schoolbanken zat, stond het nieuws bol van het gat in de ozonlaag. Vandaag
hebben we die bedreiging onder controle. Het is dus mogelijk om met een pak
ambitie, durf en samenwerking de uitstoot van schadelijke stoffen drastisch
terug te dringen. Op mijn initiatief maakt de Senaat een actieplan op.

Een investering van bijna 1 miljoen euro aan gemeentelijke
middelen. Welke Brusselse gemeente kan zeggen dat ze zoveel
investeert in het Nederlandstalig Onderwijs ? Uw cd&v-schepen doet
het !

Naar jaarlijkse gewoonte : de 20 km van
Brussel !

Joris Poschet
Vlaams Parlementslid

Daarnaast lanceerden we met
CD&V Brussel ook een Groenplan.
Daarmee doen we ambitieuze en
concrete voorstellen voor een
mooier en gezonder Brussel: 10.000
bijkomende bomen, groendaken,
stadsplanning die de aanvoer van
verse lucht tot in het centrum
toelaat, etc. Al de ideeën vindt u
op www.poschet.be

Ook dit jaar neem ik
samen met o.a.
Georges Desmul
einde mei deel aan
de 20 kilometer van
Brussel. We laten
ons nu ook weer
sponsoren ten
voordele van Artsen
zonder Grenzen.
Op die manier kunnen we waardevolle projecten steunen in landen
uit het Zuiden. Draag ook jij graag een steentje bij? Elke gift – fiscaal
aftrekbaar vanaf 40 euro - welkom op rekeningnummer BE45 1420
5130 0089. Alvast hartelijk dank !

“Er is geen plaats in onze stad voor snelheidsduivels. Ook al ligt het
aantal verkeersdoden hier veel lager dan in Vlaanderen of Wallonië, we
mogen en zullen niet toestaan dat onze kinderen en bewoners in gevaar
worden gebracht door roekeloos rijgedrag. Daarom investeren we ook in
de verschillende politiezones, zoals de zone Montgomery die we 310.000
euro toegekend hebben. In de toekomst zal elke zone over een Lidar –
een superflitspaal – beschikken. Brussel is Francorchamps niet, we zullen
blijven flitsen en controleren tot dat iedereen dat begrijpt.”

De weg vooruit
in Oudergem
Op de nationale nieuwjaarsreceptie van
CD&V op 13/01/2018, lanceerde Wouter
Beke de slogan voor de
gemeenteraadsverkiezingen later dit
jaar. Het werd “De weg vooruit”. De weg
vooruit, dat is de weg naar zorgen voor
jezelf én elkaar. Naar een buurt waarin je
jezelf kan zijn én je buren kent, naar
veilige en leefbare wijken, naar een
warme thuis van en voor iedereen.
De weg vooruit loopt langs respect voor
mekaar én de natuur, langs het gezond
verstand én de zotste dromen. De weg
vooruit daar kiezen wij voor, om 1001
redenen, maar vooral: omdat het de weg
vooruit is naar een samenleving waar
iedereen mee is. De weg vooruit begint
bij ieder van ons. Mensen die
verantwoordelijkheid nemen voor
zichzelf en de samenleving willen we dan
ook draagkracht én slagkracht geven.
Deel daarom met ons jouw idee voor de
weg vooruit in jouw buurt, gemeente of
stad. Zo bouwen we samen aan een
betrokken samenleving met een
geëngageerde politiek van en voor
mensen. Heb je daarom een idee rond
mobiliteit, veiligheid of onderwijs?

Luchtkwaliteit in Senaat op agenda

Contacteer dan zeker onze voorzitter
Frederic Kubben via
frederic_kubben@msn.com of
0473/75.10.13.

De senaatscommissie die ik voorzit, ging onlangs - mee op initiatief van de CD&V-senatoren - van
start met een informatieverslag over een betere samenwerking tussen de Belgische overheden
om de luchtkwaliteit te verbeteren. Joris Poschet is aangeduid als rapporteur voor dit verslag.
Het hoeft geen betoog: luchtverontreiniging heeft een onmiskenbare invloed op onze
gezondheid. Meer dan 11000 Belgen zouden in 2012 vroegtijdig overleden zijn door
luchtvervuiling. Vooral in de steden zoals Brussel moeten we waakzaamheid aanhouden.

Steven Vanackere
Senator

Het beleid rond luchtverontreiniging heeft al goede resultaten geboekt. Zo is bijvoorbeeld de
uitstoot van dioxines sinds 2000 met 64% gedaald. Maar tegelijk is duidelijk dat we moeten
blijven inzetten op het verbeteren van de luchtkwaliteit om de volksgezondheid te beschermen
en samenwerking tussen de betrokken beleidsmakers is hierin cruciaal.

