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Eind januari hebben de gemeentebesturen van Haacht en Keerbergen 
het startschot gegeven voor Sport Na School (SNS). Dat is een initiatief 
van diverse gemeentebesturen, sportclubs en Sport Vlaanderen om 
sporten voor middelbareschoolstudenten na schooltijd gemakkelijk, 
betaalbaar en divers te maken. 
Jongeren die in het secundaire onderwijs les volgen – in het Technisch Atheneum, 
SMIKS en het Atheneum Keerbergen – kunnen voor slechts 45 euro voor 24 weken  
verschillende sporten ervaren. Een zeer lage prijs dus, waarmee we met een beetje 
promotie veel jongeren aan het sporten kunnen krijgen. In onze gemeente gaat het over 
fitness, dans, badminton, handbal en zelfs bowling. Maar de SNS-pas is zelfs geldig in 
heel Vlaanderen. Er is dus geen enkele reden meer om niet te sporten. Leerkrachten 
lichamelijke opvoeding zorgen via de scholen voor de administratie.

Sport Na School is een initiatief van Sport Vlaanderen. Minister van Sport Philippe 
Muyters ondersteunt het initiatief. Meer informatie bij de scholen, leerkrachten  
lichamelijke opvoeding, sportfunctionaris en onze burgemeester.

M/V/X met talent

De burgemeester is een belangrijke figuur 
in onze gemeente en moet aan zeer 
uiteenlopende verwachtingen voldoen. 
Luisteren naar de mensen op de eerste 
plaats, persoonlijk contact onderhouden 
met de inwoners, bereikbaar, betrouw-
baar en integer zijn. 

Het is een voltijdse functie en is geen  
garage waar een andere functie wordt 
geparkeerd. Een burgemeester doet het 
met hart en ziel voor de mensen en niet 
voor zichzelf. Hij of zij verzoent, brengt 
ideeën en visies samen, ook als die op 
het eerste gezicht onverenigbaar lijken. 
Principes worden gehonoreerd. De  
burgemeester is een dynamische kracht 
die niet bang is om de handen uit de 
mouwen te steken, die het uitgestippelde 
pad goed voor ogen houdt en zich niet 
van zijn stuk laat brengen. Als er een 
storm opsteekt, trotseert hij de golven. 
Als de wind gaat liggen, staat hij als een 
rots in de bran-
ding. Een m/v/x 
met talent, ik ken 
zo iemand.

Johan Segers 
voorzitter  
N-VA Keerbergen

Sport Na School

“Met Sport na School hebben 
jongeren geen enkele reden 
meer om niet te sporten”

Dominick Vansevenant, burgemeester

Meer weten over 
N-VA Keerbergen?

 www.n-va.be/keerbergen
 N-VA Keerbergen
 @nvakeerbergen
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Sanering van de Spuibeek op stapel 
Al vele jaren klagen bezoekers van het containerpark en buurtbewoners over de onaangename rioolgeur in 
natuurgebied de Broekelei. Die geur is afkomstig van het lozen van rioleringswater in de monding van de 
Spuibeek, die dwars door het natuurgebied stroomt. Na vijftien jaar is er eindelijk een doorbraak in de  
sanering van de Spuibeek.

Een zeer belangrijke stap in die sanering werd 
twee jaar geleden gezet. Toen werden onze 
waterreglementen goedgekeurd in de gemeen-
teraad.

Definitieve oplossing
Op dat moment stelde de gemeente ook een 
deskundige aan voor de sanering van de mon-
ding van de Spuibeek achter de Oud-Strijders-
laan. Die moest de lozingspunten aansluiten 
op de bestaande riolering, zodat het afvalwater 
niet meer in de Broekelei terecht zou komen. 
De deskundige ontdekte echter dat de gemeente 
al jaren zelf afvalwater van de Oud-Strijders-
laan loost in de Broekelei. N-VA Keerbergen 
vond het dan ook hoog tijd voor een definitie-
ve oplossing. 

Deze zomer zal het lozingspunt achter de 
Oud-Strijderslaan via een nieuw aan te leggen 
ondergrondse riolering verbonden worden met 
de lager gelegen riolering in het Voorbroek. 
Daarnaast zal de deskundige alle bewoners van de Rijmenantse- 
baan en de E. Opdebeecklaan, die verderop grenzen aan de Spuibeek, begeleiden bij het correct aansluiten 
op de bestaande riolering. Eind maart ontvangen zij daarover alle informatie via een infovergadering op het 
gemeentehuis. 

Propere Spuibeek
Tegen het einde van 2019 zullen alle lozingspunten zo verdwijnen en kan de provincie Vlaams-Brabant, 
die eigenaar is van deze arm van de Spuibeek, het vervuilde slib ruimen. Anno 2020 zal zo opnieuw zuiver 
water via een propere Spuibeek doorheen ons natuurgebied lopen. 

N-VA Keerbergen zorgt in dit dossier voor de zoveelste belangrijke verandering 
in het duurzaam besturen van onze mooie gemeente.

Heden en verleden verbinden
In een reeks herinneringen aan ereburgemeesters is het na Julien Peere,  
Jules Ceulemans en Marcel Schroos de beurt aan Guillaume Asselberghs. 
We zijn deze reeks gestart naar aanleiding van onterende tekeningen op  
het graf van Julien Peere.

Guilielmus Asselberghs (1896-1980) werd geboren in Haacht als enige zoon in het gezin.  
Hij groeide op aan de Hansbrug, maar verloor al snel zijn vader en moeder. Ook het ouderlijk 
huis werd hem ontnomen, in brand gestoken door de Duitse bezetter. Guillaume trok in bij 
zijn oom langs moeders kant in Keerbergen en kreeg de bijnaam ‘Jomme van de Keuster’, 
aangezien zijn oom Joannes Vermeylen de koster in Keerbergen was.

  Binnenkort zal er weer zuiver water door 
natuurgebied de Broekelei stromen.

  Frank Van Nuffelen, 
schepen van Milieu
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Thermografische kaart van Keerbergen nu beschikbaar 
Benieuwd hoe het zit met het warmteverlies van uw huis? Neem dan vanaf nu een kijkje op de online  
thermografische kaart van Keerbergen. Keerbergen heeft zich geëngageerd om tegen 2020 met twintig  
procent meer hernieuwbare energie twintig procent minder CO2 uit te stoten. Om die doelstelling ook in  
de praktijk waar te maken, namen we als een van de weinige gemeenten in Vlaanderen actief deel aan het 
Europese subsidieproject See2Do, waarbij we via een thermografische foto onze inwoners willen warm  
maken om eens grondig naar de isolatiewaarde van hun dak te kijken.

Tijdens de nacht van 21 op 22 januari 2017 vloog een vliegtuig 
over het grondgebied van Keerbergen en maakte opnames met 
een warmtecamera. Na de opnames werden deze warmtebeelden 
verwerkt tot een thermografische kaart waarop u het warmte-
verlies van uw dak kunt bekijken. Hoe roder uw dak op de kaart 
wordt weergegeven, hoe meer warmte er verloren gaat. Een rode 
kleur betekent dat uw dak weinig of niet geïsoleerd is. Heeft uw 
dak een blauwe kleur op de kaart? Dan is er weinig energiever-
lies en is uw dak dus goed geïsoleerd.

Op zaterdag 23 september 2017 werden de resultaten voor het 
eerst met deskundige uitleg gepresenteerd op een succesvolle 
energiebeurs in GC Den Bussel. Vanaf januari zijn de daken-
scans (‘Hoe warm is mijn dak’) online te consulteren op de 
webpagina van Keerbergen www.keerbergen.be/dakenscan 

Individuele woningscan
Het is vooral de bedoeling om u op een gemakkelijke manier 
een eerste indruk te laten krijgen van de energetische toestand 
van uw woning. Op afspraak kan u dan op het energieloket van 

de gemeente gratis verdere deskun-
dige uitleg krijgen over de resultaten. 
Samen met de leerlingen van GO! 
Technisch Atheneum Keerbergen 
kan u indien gewenst een individuele 
woningscan laten maken om elk klein-
schalig warmteverlies in uw woning in 
kaart te brengen. In de winter van 2018 
zullen we bijkomend 1 500 streetviews 
laten uitvoeren om u verder te sensibi-
liseren.

Met al deze informatie willen we onze 
inwoners aanzetten om ook effectief 
energiebesparende investeringen te 
doen. Vanaf volgend jaar zullen  
renovatiecoaches hen bij hun reno-
vatiedossier begeleiden. Hier neemt 
Keerbergen duidelijk initiatieven die 
op korte termijn tot resultaten moeten 
leiden.

Guillaume heeft de normaalschool in Waver gevolgd, maar heeft nooit lesgegeven. Niet veel later leerde hij zijn echtgenote 
kennen. Maria Loffens was afkomstig uit Geel, haar familie baatte het hotel Het Lam uit op de Grote Markt. Guillaume was een 
ondernemende man: hij verdeelde onder andere Eternitproducten en had een mestbedrijf in Muizen en een melkerij in Raeren. 

Hij werd burgemeester in 1933 en is dat gebleven tot 1953. In totaal was hij 45 jaar actief binnen het gemeentebestuur. Hij was 
ook voorzitter van de fanfare De Eendracht. Zijn zoon Theo is nu nog altijd erevoorzitter. Guillaume was ridder in de Orde van 
Leopold en kreeg het Burgerlijk Kruis 1ste klas. Hij vernieuwde onder meer de Mechelsebaan in 1937 en gaf de aanzet voor het 
urbanisatieplan van de dorpskern in 1951. In datzelfde jaar kocht hij de grond waarop hij de nieuwe pastorij bouwde.

Wist u dat burgemeester Asselberghs met zijn gezin vanaf 1932 in het huis gewoond heeft waar nu restaurant Tzikis gevestigd is? 
Dat huis had het gezin zelf gebouwd.

Met dank aan de familie Asselberghs-De Winter uit Kessel-Lo 

  Is uw dak goed geïsoleerd? U komt het te 
weten op www.keerbergen.be/dakenscan
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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