
Schiplaken gekapt
En plots was er een heel bos weg! Opschudding eind vorig jaar, toen een bebost 
perceel aan de Zevenbunderweg in Schiplaken plots veranderde in een (bijna) 
maanlandschap. Resultaat: zowat een hectare bos werd omgelegd. 

De eigenaar schermde met een kapvergun-
ning, maar al snel bleek een en ander niet in 
orde. Er was te veel gekapt. De vergunning 
van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) 
bleek te vaag en onvolledig. Maar weg waren 
de bomen, natuurlijk. Een litteken blijft ...

Natuurpunt

Op de gemeenteraad van december kaartten 
we dit aan. In een gezamenlijke tekst van de 
oppositie (Groen, CD&V en N-VA) vroe-
gen we het gemeentebestuur om dit dossier 
kort op te volgen en te doen wat in zijn 
macht ligt. Steun verlenen aan Natuurpunt, 
bijvoorbeeld. Dat zamelt nu geld in om 
het perceel te kunnen aankopen, zodat het 
natuur blijft en goed beheerd wordt. Wordt 
vervolgd.

Vooruitkijken

“Oef, 2020 is voorbij!” Wellicht 
bespaart de vorige zin ons een jaar-
overzicht, en kunnen we opgelucht 
vooruitkijken. Het jaar 2021 wordt dan 
ook het jaar van het vaccin. Sinds kort 
weten we ook waar we dat verlos-
sende spuitje kunnen gaan halen. 
Sommigen zagen de drive-in van 
de McDonald’s in Kampenhout als 
ideale locatie. Uiteindelijk wordt 
het de oude witloofveiling aan 
Kampenhout-Sas. Het vaccinatie-
centrum daar is ondertussen klaar. 
Een mooie samenwerking tussen de 
verschillende gemeenten. Op de 
website www.laatjevaccineren.be
vindt u alle praktische informatie.

Gerd Van den Broeck
Afdelingsvoorzitter

Haal uw huisdiersticker

De huisdierwat? Vlaams minister van 
Dierenwelzijn Ben Weyts lanceerde eind 
2020 de nieuwe huisdiersticker. Als u 
die sticker zichtbaar aan uw woning 
kleeft, weten hulpdiensten hoeveel en 
welke huisdieren in uw huis aanwezig 
zijn. Dierenlevens tellen immers ook in 
geval van brand of een ander noodgeval. 
Op vraag van de N-VA vroeg ook de 
gemeente Boortmeerbeek deze stickers 
aan. Voor onze inwoners zijn ze gratis. 
U kan er steeds eentje krijgen op het 
gemeentehuis.

 U vindt de 
nieuwe 
huisdiersticker 
op het 
gemeentehuis.

Raadslid Regina Wolfs bij het ‘resultaat’ 
van de kapvergunning.

Eigenaar Thierry Duson bij wat ooit een fraai bos 
moet worden, voor iedereen toegankelijk.

Nieuw bos
Terwijl er op de ene plaats in onze gemeente een bos wordt gekapt, komt er 
elders gelukkig ook eentje bij. N-VA-bestuurslid Thierry Duson kocht aan de 
Nonnenveldweg in Hever een stukje grond en besloot er een bos van te maken. 

Voor alle inwoners

Hij kreeg daarvoor hulp 
van het Steunpunt Bos 
Vlaams-Brabant om het 
zo efficiënt mogelijk te 
laten beplanten en 
bebomen. Het hoeven dus 
gelukkig niet altijd nieuwe 
huizen of appartementen 
te zijn die verrijzen op 
een leeg stuk grond! 
Eens volgroeid zal het 
bos toegankelijk worden 
voor alle inwoners. 
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 9 februari.



Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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Soep voor de leden
In de kerstperiode bood N-VA Boortmeerbeek al haar leden een vers 
soepje aan. Dat gebeurde in samenwerking met een lokale traiteur. 
“Tijdens deze verwarrende en soms moeilijke tijden proberen we als 
lokale afdeling een beetje warmte te brengen, letterlijk en figuurlijk”, 
aldus bestuurslid Robin De Hertogh.

Lokale handelaar

Met de koude wintermaanden in het vooruitzicht vonden we dit het 
ideale moment om onze leden nog eens in de watten te leggen. Zo 
sloegen we meteen twee vliegen in één klap: we deden iets leuks voor 
onze leden en steunden een lokale handelaar uit Boortmeerbeek. 
De sponsoring van deze actie gebeurde door frituur Thierry Frit uit 
Wespelaar. Een initiatief dat zeker herhaling verdient.

 Initiatiefnemer Robin De Hertogh in soepactie.

Kerstverlichting brengt licht in 
donkere periode
In de donkere eindejaarsperiode deden heel wat 
inwoners uit onze gemeente hun best om wat meer 
licht in het straatbeeld te brengen. Sommigen deden 
méér dan hun best en kleurden de omgeving met een 
warme, originele kerstverlichting. Een aantal van hen 
gingen we een klein cadeautje overhandigen. Dit doen 
we volgend jaar ruimer over.

BOORTMEERBEEK


