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UUr van aankomst
Heure d’arrivee

ankunftzeit
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STERREBEEK

NOSSEGEM

ZavENTEM

ST. STEvENS WOLUWE

Uw leef!-oppositie.

Uw stem maakt het  
verschil!

Bouw mee aan een  
democratie met  
actieve inspraak.

5

1.  Al 2 jaar moet iedere parkeerder betalen op het kerkplein van Zaventem. Het Gemeentebestuur volhardde.  
Het hele parkeerplan bleek een misser. Vele duizenden parkeerboetes volgden.

  Leef! reageerde direct, stemde tegen, haalde de pers erbij, deelde pamfletten uit, ...
 Leef! eist een nieuw plan na inspraak van de bewoners. Wij eisen met onmiddellijke ingang het afschaffen van  

het betaalparkeren en het stoppen van de boetes. 
2.  Het huidig Gemeentebestuur is medevoorstander van de ringverbreding en weigert elk debat.  

Nochtans wordt Zaventem dan minder leefbaar en zullen we op nog meer plaatsen bumper aan bumper staan.
  Leef! is volledig tegen en eist meer debat voor dit dossier.  

Jij wenst toch ook geen verbreding tot 18 rijvakken op ons grondgebied ?!
3.  Het Uplace winkelcentrum in Machelen zal nog eens 25.000 auto’s extra op de Ring brengen. Het project doet  

zelfstandigen verdwijnen en brengt nauwelijks jobs. Is het Gemeentebestuur voor ? Zwijgen is instemmen.
  Wij zeggen duidelijk: “NEEN!”.
4.  Honderden sociale woningen tekort en 377 kandidaten op de wachtlijst. Maar al die lege kantoorgebouwen al gezien ? 

En er mogen er nog bijkomen... I.p.v. met ons gemeentegeld actief armoede te bestrijden speculeerde het huidig bestuur 
er liever mee in Dexia.

  Wij stellen de sociale prioriteiten voorop!
5.  Elektrische zonnepanelen op het dak van het nieuwe OCMW rustoord ?
  Leef! stelde ze voor. Het OCMW bestuur blies ze af.
6.  Leef! reageerde tegen de grote energieverspilling in alle openbare gebouwen.
7.  De Gemeenteraad stemde voor fors-duurdere treinritten die via de diabolo naar de Luchthaven gaan.  

Pak je zo de verkeersdrukte aan ?
  Leef! lag eenzaam dwars.
8.  Het Cultureel Centrum, nuttig en nodig, werd gaandeweg een megalomaan project.
  Leef! ijvert samen met andere partijen voor een kleinere infrastructuur.
9.   Opeens is er terug groen licht voor het afgraven van een leem-kleilaag tegenaan de woonzone van Nossegem.  

7 meter diep zullen ze graven. Duizenden vrachtritten naar Westvlaamse steenbakkers ...
  Leef! is tegen. Wellicht kan een gemeentetax per vrachtwagen ze nog tegenhouden.
10.  Een nieuwe grote baan naar de luchthaven, de zogenaamde “zuidelijke ontsluiting”, is afgewend,  

zegt het huidig bestuur.
  Leef! denkt dat het niet waar is. Alleen de gekste plannen zijn geschrapt. Maar op de grens tussen Kortenberg  

en Nossegem dreigt een nieuw traject.
11.  De huidige coalitie beweert de open ruimte te beschermen, maar bekijk de kaarten!  

In Sterrebeek 3 grote verkavelingen in open gebied (2 op Voskapel en 1 in het Moorselveld).  
Tussen Zaventem en Nossegem krimpt het open gebied aan vijf kanten.

Lijst 4

Standpunten van Leef!

UPLaCE & RiNGvERBREdiNG

x ???Gemeenteraadsverkiezingen

www.leefzaventem.be
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Moeder, waarom Leef!
Neen, we willen niet terug naar het verleden!
Maar veel goeds van vroeger ging verloren.
Vandaag neemt de bevolking snel toe. 
Verstedelijking en inplanting van bedrijven verlopen daarbij 
zonder democratische planning of visie.

Geen wonder dat meer verkeer uitdraait op minder mobiel, 
ruime inkomsten uitdraaien op megalomane projecten en 
gemeenteschulden, scholen en sociale ondersteuning 
achteraan in het rijtje staan, alom kantoorruimten leeg staan 
én er nu nog bijkomen, terwijl sociale huisvesting
nauwelijks mag groeien.

Inwoners die een beetje meer vat krijgen op de 
ontwikkelingen, zullen ook landschap en straatbeeld bepalen, 
ook biolandbouw en goed waterbeheer starten. 
Zij kunnen de beste verkeersvormen voorrang geven, 
de energiezaken zelf beheren ...

Alleen een participatief democratische aanpak 
kan stille cenakels van projectontwikkelaars en 
politieke lobbyisten onschadelijk maken.

Al terug meer natuur in Brussel ...
Stadsbijenkweek, stadslandbouw, vis in de Zenne 
en terug kriekenkweek voor de Kriek ...

Natuur bij ons...
Vandaag zijn er nog 5 piepkleine natuurreservaatjes en het verwaarloosde 
Molenbos van de gemeente. Relicten van een ver verleden ... 
Geen geld voor ...

Wil je nog orchideeën, vlinders, salamanders, reeën zien? 
Dan moet je nu naar Kortenberg met het Silsombos, Warandebos, 
Molenbeek, ...

Gemeenteraadsverkiezingen

www.leefzaventem.be

H ier vind je het Zaventemse afgebeeld in 1777, zoals geschetst op de fameuze Ferrariskaarten.
Er heerste toen schaarste, armoede zelfs. Er was voortdurend oorlogsdreiging.

Maar het was hier Toscaans mooi en je rook de seizoenen. 
Er was een rijke biodiversiteit: Dertig vijvers, waarvan 13 in Zaventem zelf, watermolens en wind-
molens, Vis in alle poelen en beken. Wild in alle bosjes en rietvelden. Transport en mobiliteit 
waren zeer goed voor die tijd en even snel als vandaag!
De voedselproductie gebeurde plaatselijk en duurzaam. Niets werd verspild en alles was 
“bio van ter plekke”.

Hoe wordt het hier 
een beter leven?
- Alle vormen van armoede radicaal 

bestrijden

- 500 mooie en goed-geïsoleerde  
sociale woningen bijbouwen

- Terug vrij en gratis parkeren voor alle 
inwoners ...

- Biolandbouw opstarten in plaats van 
herbiciden spuiten ...

- Zachte en slimme verlichting in plaats 
van lichtvervuiling ...

- Luxe-fietswegen, super-voetpaden en 
Finse pistes voor al wie loopt

- Tramlijnen! Ze zijn al gepland, maar 
afgeremd, verzwegen ...

- Vul maar aan!

Jullie allemaal, jong of oud,  
hebben betere ideeën en inzichten  
dan een bestuurscollege dat  
ook andere belangen dient.

De Leef!-kandidaten staan samen op het  
einde van lijst 4

21 Wouter de Smedt, 
 29 jaar, woonbegeleider in WZC   

Ter Burg Nossegem
22  Elize vaes, 
 23 jaar, studente Taal- en Letter-

kunde, bestuur Jeugdraad  
Zaventem

23  alain van Ophalvens, 
 43 jaar, arbeider
24  Marina Neeckx, 
 58 jaar, bediende

25  Martine Weygaerts, 
 54 jaar, thuiszorg  

OCMW-Zaventem 
26  Ria van Peer, 
 60 jaar, psych. verpleegster,  

brugpensioen
27  Eric Spapen, 
 53 jaar, bediende
28  Hilde Bracke, 
 58 jaar, lerares, gepensioneerd, 
 contactclown voor dementen

29  Johan Brusseleers, 
 57 jaar, OCMW-raadslid,  

huisarts Nossegem
30  imelda de Maegd, 
 55 jaar, verpleegster
31  Jean-Paul Martens, 
 62 jaar, Gemeenteraadslid,  

huisarts Nossegem

Stem op je favorieten, 
of op al onze kandidaten.

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

positieve alternatief voor Zaventem. 

Stem Leef!
lijst 4

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Denk je sociaal

Denk je groen,

stem

Lijstduwer

Kijk ook bij onze vrienden van www.leef.info


