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sp.a-groen-Leef! komt op als  
progressief kartel en is het enige  

positieve alternatief voor zaventem.  
in deze brochure presenteren wij onze  
duidelijke en realistische ideeën voor  

een socialer en groener zaventem.



Mobiliteit
De jongste 6 jaar zijn de mobiliteitsproblemen 
sterk toegenomen. Als er geen verandering van 
beleid komt, zal dit de komende jaren alleen nog 
maar erger worden. sp.a-Groen-Leef!  wil een 

dynamisch mobiliteitsplan om deze verkeersdrukte te be-
heersen en terug te dringen, en om het sluipverkeer aan te 
pakken. Het huidige parkeerbeleid in Zaventem verdient een 
andere aanpak.

Het openbaar vervoer moet uitgebreid en gestimuleerd wor-
den, en het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer moet 
aangemoedigd worden.

sp.a-Groen-Leef!  wil hier volledig op inzetten.

Ruimtelijke ordening
Elk seizoen verdwijnt er wel een hap uit onze open ruimte.

Het huidige Gemeentebestuur beweert van niet, maar ieder-
een ziet het. De verstedelijking zet door. Asfalt, beton en bak-
steen verkleinen de open gebiedjes rond elke dorpskern.

De bewoners van Zaventem zeggen: ‘Krachtig afremmen en 
het uitzicht moet minder lelijk!’

Dit zegt ook sp.a-Groen-Leef! 

 

Energie  
en duurzaamheid

De kosten voor energie (gas en elektriciteit) en 
water swingen de pan uit.

Onafhankelijk advies, praktische begeleiding 
(voor o.a. isolatie, regenwaterrecuperatie, subsidies, keuze 
energieleveranciers,...) en het inrichten van groepsaankopen 
moet vanuit het openbaar bestuur geregeld worden.

En waarom geen plaatselijke kringloopwinkel op gang hel-
pen? Dat is toch duurzaamheid, zoals onze rommelmarkten.

sp.a-Groen-Leef! wil hier in Zaventem wel initiatieven voor 
nemen.
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Veiligheid
Met vlagen van inbraken en een gemeentebestuur dat daar 
nooit over praat, komt er nooit een einde aan die plaag. Ande-
re gemeenten zijn er wel mee bezig.

Een snellere en correcte interventie bij elke overtreding is nu 
primordiaal. Zaventem is daar slordig in: weinig sluikstor-
ters worden geklist, vrachtwagens mogen overnachten in de 
dorpsstraten, een autowrak hier en daar, vandalisme in de 
dorpskernen,...

De politie moet hier werk van maken zodat de buurten niet 
verzuren worden.

Leefmilieu
De groene  inspanningen van het huidige sche-
pencollege mag je, samen met ons, weglachen.

Onze Woluwe, Maalbeek en Kleine Beek zijn al 
60 jaar open riolen.

De vijf natuurreservaatjes zijn zo klein dat niemand ze kent. 
Ze kregen zelfs geen euro uit de gemeentekas. Het ‘Jaar van 
de Biodiversiteit’ is juist afgelopen. Zaventem nam er aan 
deel... in doodse stilte.

Orchideeën, meer vlinders en vo-
gels, die vind je vanaf Kortenberg. 
Wanneer terug bij ons?

Voor sp.a-Groen-Leef! moet leefmi-
lieu hoger op de agenda.

Onderwijs
Eindelijk zijn er afgewerkte plannen voor school 
Hoek. De leslokalen in containers mogen weg.

Alle scholen verdienen meer steun en vernieu-
wing. Zo’n inhaalbeweging, dat is echt iets voor sp.a-Groen-
Leef!

Jeugd 
sp.a-Groen-Leef! wil dat de gemeente het jeugd-

werk verder subsidieert en ondersteunt en dat ze sterk inzet 
op participatie van bijzondere doelgroepen.

Bij inrichting van openbaar domein moet meer aandacht 
gaan naar kinderen en jongeren.
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Een echt jeugdbeleid vertrekt vanuit de jongeren zelf: 
sp.a-Groen-Leef! wil jongeren daarom veel sterker be-
trekken. Via de jeugdraad, maar ook via minder formele 
kanalen. Kortom, een beleid voor en door jongeren.

Kinderopvang 
Meer inzetten op betaalbare en kwalitatieve kin-
deropvang, crèches en buitenschoolse opvang-
plaatsen in ieders buurt.

sp.a-Groen-Leef! wil een sociaal beleid voor kinderopvang 
met aandacht voor de kinderen, ouders, onthaalouders en 
kwetsbare gezinnen.

Dienstverlening 
sp.a-Groen-Leef! zet in op informatie, inspraak en participa-
tie. Verbeteren van de communicatie (website, infoblad, in-
formatievergaderingen) vormt een speerpunt.

Een eigentijds gemeentebestuur staat ten dienste van de be-
volking door snelle en toegankelijke dienstverlening.

Het Vlaams karakter 
van Zaventem...
Weinig nieuwkomers en anderstalige inwoners voelen zich 
welkom in Zaventem. sp.a-Groen-Leef! wil hen betrekken 
bij de lokale culturele en sportieve activiteiten. Omdat we de 
kennis van het Nederlands belangrijk vinden, is er een ruim 
aanbod van gratis taalcursussen nodig. 

Nieuwkomers en anderstalige inwoners moeten aangemoe-
digd worden om deel te nemen aan het dagelijks leven van 
onze Vlaamse gemeente.

Vrije tijd
Tachtig verenigingen hebben we in Zaventem en 
voortdurend verandert het terrein. Hoe kan dat 
realistisch en rechtvaardig beheerd worden zon-

der enige participatieve democratie?

Een veelzijdig Cultureel Centrum brengt leven in de vrije tijd. 
Toch zijn er ernstige bedenkingen. ‘Veel te groot’ is de meest 
gehoorde opmerking. En ook: ‘Waarom niet in fasen realise-
ren? We hebben immers tijd. Het maakt de leninglast ook 
veel kleiner.’
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Is de subsidieverdeling tussen de sportverenigingen niet to-
taal verwrongen? En is het beheer van  de sportinfrastructuur 
nu al transparanter?

Zo kunnen we doorgaan. Maar laat ons al blij zijn met de 
geplande Finse piste in plaats van een atletiekstadium met 
weinig atleten...

Betaalbaar wonen
... wil bijna zoveel zeggen als ‘ niemand valt uit 
de boot’. Een droom? Al jaren heersen hier zeer 
hoge woonprijzen. 

Onze eigen jeugd vertrekt uit onze gemeente om elders een 
toekomst op te bouwen die wel betaalbaar is.

Zaventem telt slechts 460 sociale huurwoningen of appar-
tementen. 388 families staan op de wachtlijst. In Nossegem 
zijn er  slechts 10 woongelegenheden terwijl er in Sterrebeek 
helemaal geen zijn.

Met zo’n krapte kunnen de  minder bemiddelde Zaventem-
menaren niet in eigen buurt  blijven wonen maar worden zij 
gedwongen om uit te wijken.

sp.a-Groen-Leef!  kan dit niet aanvaarden.

Toerisme
sp.a-Groen-Leef! gelooft sterk in de meerwaarde 
van een recreatief wandel- en fietsbeleid.

Het wandel- en fietsennetwerk, en streekproduc-
ten moeten dan ook zeker verder ondersteund, uitgebouwd 
en gepromoot worden door een toeristische dienst van de 
gemeente.
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Economie 
sp.a-Groen-Leef! zet ook in op lokale handel 
en horeca. Zowel voor deze zelfstandigen, als 
om diversiteit in het aanbod voor iedereen te 
behouden, werk te creëren en mensen een aan-

bod dicht bij huis te bieden.

Noord-Zuidbeleid 
Het blijvend ondersteunen van projecten in het 
Zuiden. Opstarten van een sensibiliseringsactie 
via de scholen. Uitbouw van Zaventem als Fair 

Trade gemeente.

Netheid van  
onze gemeente

sp.a-Groen-Leef! streeft naar een nette propere 
gemeente met aandacht voor het onderhoud van 
de straten, voetpaden, parken en perkjes. Meer 

middelen en meer personeel voor de groendienst is onze 
boodschap.
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24 Marina Neeckx 
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27 Eric Spapen 
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31 Jean-Paul Martens 
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