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Uniek Steenokkerzeel, Steenokkerzeel voor „U en ik“ !?

Een unieke plek in Vlaanderen met een centrale ligging, in een regio met 
maximale  tewerkstelling, naast de nationale luchthaven én omgeven door veel 
groen.  Fier op 'ons' Steenokkerzeel, dat mogen  en moeten we zeer zeker zijn.

Tel jij mee? In enkele jaren tijd groeit de bevolking in ons dorp meer dan het 
Vlaams gemiddelde.  Van 10.643 in 2005 naar 12.226 (op 1 april 2018).  Dat wil 
zeggen dat 1 op 6 van onze inwoners nieuwe Steenokkerzelenaars zijn (14,9%).
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Dit zijn echter cijfers om over na te denken: is alles in Steenokkerzeel mee geëvolueerd om deze tendens op te 
vangen ?

De groei van Steenokkerzeel bewijst dat we een Uniek dorp hebben, en om dat zo te houden is het dan ook  
hoog tijd om meer dan ooit te investeren om de levenskwaliteit voor iedereen hoog te houden.  Tel jij mee 
waar we tekort schieten, waar we dringend actie moeten ondernemen?  Dan tel jij mee voor sp.a 
Steenokkerzeel.  Samen kunnen we er werk van maken, U en ik.

Met vriendelijke groet, 

Deze groei vertaalt zich nog het meest bij kinderen en 65 plussers, met een groei van meer dan 20% in de 
laatste 10 jaar. En uiteraard moeten we dit toejuichen, dit wil zeggen dat ook mensen uit de omgeving het 
unieke aan onze gemeente appreciëren en alles doet vermoeden dat de komende jaren deze trend zal worden 
verder gezet. 

Rony Blommaert, voorzitter sp.a Steenokkerzeel en gemeenteraadslid

Sinds 2007 moeten we extra plaats hebben voor 200 kinderen, in de schoolbanken en voor sport- en 
recreatiemogelijkheden.  De verkeersdrukte is toegenomen door de groei, maar nog meer door doorstromend 
verkeer.  Wonen in Steenokkerzeel wordt langzamerhand duurder, voor mensen met een beperkt inkomen 
verhoogt de druk om hier later te blijven wonen gestaag.
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Meer info op onze website



uniek Steenokkerzeel

 

We willen Steenokkerzeel, Melsbroek en Perk op 
dat vlak versterken en daarvoor rekenen we op u, 
want een dak boven je hoofd is en blijft een 
basisrecht.   Tel jij mee?  Ja, wij vinden dat iedereen 
mee telt!

sp.a Steenokkerzeel wenst de komende jaren meer 
werk te maken van een strikter beleid rond 
huisvesting voor en met alle inwoners, huisvesting 
voor elk budget!

U en ik maken Steenokkerzeel Uniek.  Door creatief 
naar alternatieven te streven kan er wat 
veranderen.

door Sven Verheyden, voorzitter Jong Socialisten 

Ÿ Hoeveel mensen trekken uit weg 
Steenokkerzeel?

Vraagstukken die meer aandacht verdienen en 
dienen te worden aangepakt.

Ÿ Wat is de prijs van een kleine woning in onze 
gemeente?

Ÿ Hoeveel sociale woningen zijn er in 
Steenokkerzeel ? 

 

Ÿ Wat is de gemiddelde wachttijd voor een sociale 
woning ? 
Ÿ Hoeveel sociale woningen staan leeg, wachtend 
op een komende renovatie ? 

Tel je mee? 

een DAK boven je hoofd

Is dit logisch? Zijn er dan te veel kinderen?  Of moeten we 
ons eerder de vraag stellen waarom we het recht niet 
krijgen om ons kind in een school binnen onze eigen 
gemeente in te schrijven?

Een overvolle gemeenteschool met 2 containerklassen 
(deze gingen maar 6 jaar blijven staan, helaas kan ik u 
bevestigen dat de termijn al verstreken is).  Een school in 
Perk die behoort bij het katholieke net en die wel budget 
krijgt van het huidige gemeentebestuur om te renoveren.

Zo heb ik het als kind toch ervaren. Tal van activiteiten en 
verschillende scholen waar je uit kon kiezen. Vroeger 
toch, nu is de waaier aan activiteiten nog zeer breed maar 
is de toegang tot de school niet zo gemakkelijk meer!  Nu 
moet je kamperen als je je kind wilt inschrijven…
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opgroeien in Steenokkerzeel?
ZALIG!

Dat die school aan vernieuwing toe was, daar zijn wij 
allemaal mee akkoord, maar dat een gemeenteschool 
hieronder moet lijden, dat gaat mijn petje te boven.

door Elke Krikilion, voorzitter Viva

is een BASISRECHT
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Het is duidelijk dat onze senioren volop de aangeboden 
kansen  met beide handen aangrijpen. Ze zijn op zoek 
naar een actieve kwaliteitsvolle samenleving met een 
gedeelde visie en een gedeelde toekomst, bij voorkeur in 
eigen dorp.

 Nieuwe tijden vragen om nieuwe zekerheden.

  
De iets ouderen onder ons, die steeds het basisaanbod 
hebben zien uitbreiden, blijven in deze nieuwe tijden 
blijkbaar wat op hun honger  zitten.   Ze nemen het 
initiatief en bepalen zelf de flexibele overgang naar 
alternatieven  voor invulling van hun basisbehoeften met 
betrekking tot woonbeleid, welzijn en sociaal contact.

door Rudy Peeters, secretaris sp.a Steenokkerzeel en 
gemeenteraadslid

Ik stel mij de vraag of gemeentelijke bevoegdheden wel 
geschreven zijn naar de noden van onze actieve en pittige 
senioren.  Ik zag de voorbije jaren meer en meer actieve 
65-plussers onze 'bruisende' gemeente verlaten voor een 
toekomst in een buurgemeente of elders.  Wat is de reden 
voor  deze verschuiving?  Vullen de basismobiliteit, lokale 
economie, sociale en culturen activiteiten niet meer de 
noden en behoeften van deze voormalige babyboomers ?

Kiezen voor economische vooruitgang is dus niet alleen 
nieuwe inwoners een toekomst bieden, maar ook 
investeren in de toekomst van de oudere 
Steenokkerzelenaren

Een vlotte, veilige en milieuvriendelijke mobiliteit is 
voor iedereen in onze gemeente een belangrijke 
bekommernis.

Het sluikverkeer door onze dorpen moet snel 
aangepakt worden. 's Morgen en 's avonds laveren 
heel wat voertuigen die er niet thuishoren door 
onze dorpskernen met enorme files tot gevolg.  Ook 
onze schoolomgevingen moeten nog 
verkeersveiliger gemaakt worden, bijvoorbeeld met 
een kiss & ride zone.  Het invoeren van een zone 30 
in heel het dorp is daarvoor zeker niet de juiste 
oplossing, de bestuurders moeten meer naar hun 
kilometerteller kijken dan naar de gevaarlijke 
verkeerssituaties!

Zoals jullie zien is er nog heel wat werk aan de 
winkel en daar wil ik me graag voor inzetten.

De mobiliteit in Steenokkerzeel is niet optimaal en 
is zeker voor verbetering vatbaar!

Om de mobiliteit te verbeteren moet er ook 
gewerkt worden aan het openbaar vervoer: meer 
bussen, terug inschakelen van de belbus en een 
gratis abonnement voor 60-plussers zou al een 
eerste stap in de goede richting zijn.

door Chris Blanckaert, bestuurslid sp.a 
Steenokkerzeel en werkend lid Viva

mijn schouders zetten

Voor de vierde keer zal ik deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Ben 12 jaar schepen geweest en heb dus 
heel wat ervaring opgedaan.  Ik zal me dus ook deze keer volledig inzetten voor het welzijn van al onze inwoners en 
zal zeker een oogje in ’t zeil houden dat onze bekwame kandidaten hun beloftes waarmaken! Ikzelf zal me vooral 
inzetten voor ’t onderwijs, ons milieu, onze verenigingen en het welzijn van al de senioren.

door Edy Van Damme, Voorzitter S-Plus Steenokkerzeel

de LIJSTDUWER houdt
een oogje in 't zeil

onder de MOBILITEIT

sociale COHESIE



04ook digitaal op www.spa-m.be
en www.facebook.com/SpaSteenokkerzeel

waar is het MISGELOPEN?

door Kabil Baldemir, ondervoorzitter sp.a 
Steenokkerzeel

 

Als ik vandaag de dag naar het politieke landschap 
kijk, zie ik niemand die mij of mensen met 
gelijkaardige roots vertegenwoordigen. Niet 
nationaal en zeker niet lokaal in Steenokkerzeel.  
Hoe kan iemand mij vertegenwoordigen die niet 
voor eenheid pleit maar net het omgekeerde doet 
met straffe uitspraken.  Na de eerste zwarte zondag 
zijn alle traditionele partijen beginnen uitwijken van 
hun initiële koers. Alle politieke stromingen hebben 
een shift naar rechts gemaakt.

As je heel het integratiebeleid onder de loep 
neemt, dan zie je een hele evolutie gaande van 
tijdelijke gastarbeiders tot nieuwe Belgen. Als kind 
hoorde ik mijn vader geregeld vertellen, waar hij 
gewerkt heeft, hoe een nonkel meegeholpen heeft 
aan de “viaduct van Vilvoorde”, hoe een andere 
nonkel steenkolen uit de mijnen in Limburg boven 
haalde,...  Met Turkse trots vertelde mijn vader hoe 
ze meegeholpen hebben om België groot te maken 
zoals we het vandaag kennen.  Ook ik wil mijn 
steentje bijdragen zodat ik ook aan mijn kinderen 
kan vertellen over mijn aandeel.

 

Ik ben ervan overtuigd dat de evolutie voor 
culturele eenheid in de toekomst gemakkelijker zal 
verlopen omdat de 3de en 4de generatie met 
vreemde roots beter geïntegreerd zijn.  De jongere 
generaties komen vaker en meer in contact met 
elkaar dan 30 jaar geleden.  Vandaag de dag is het 
geen rariteit dat er een moslim in de klas zit.  Over 
40 jaar zal er een andere maar sterkere Vlaamse 
cultuur geëvolueerd zijn dan die we vandaag de dag 
kennen.  En het zal niet die van Bart De Wever of 
Filip De Winter zijn.

Om alsnog een sociale cohesie te bekomen, is er 
zeker nood aan een culturele evolutie.  We moeten 
culturen en gewoontes laten evolueren en NIET 
conserveren.  We moeten openstaan voor elkaars 
gedachten en respect hebben voor elkaars 
gewoontes en verschillen.  Hadden we dat in het 
verleden niet gedaan, dan leefden we in 
Vlaanderen, Turkije of in Noord-Afrika nog steeds in 
hutten en jaagden we op konijnen.

Ÿ Bijkomende assistentiewoningen met 1 of 2 slaapkamers 
in het centrum van Steenokkerzeel, gelegen naast de 
Zilveren Esdoorn.

Het vroegere OCMW is nu het Sociaal Huis geworden.  
Iedereen kan hier terecht voor info en vragen in verband 
met de klusjesdienst, poetshulp, voetverzorging, aanvraag 
serviceflats.  Ook voor tips en ideeën omtrent 
vernieuwing mag u altijd bij ons binnen springen.

De laatste jaren stond de raad niet stil en werden er 
bijvoorbeeld plannen gemaakt voor nieuwe projecten:

door Francis Marchand, raadslid Sociaal Huis

Met meer dan 12 jaar ervaring in het Sociaal Huis wil ik 
me de komende 6 jaar met plezier en volle overtuiging 
verder blijven inzetten voor de bevolking van Groot 
Steenokkerzeel.

Ÿ Het verbouwen van een woonhuis dat dienst zal doen 
voor begeleid wonen voor personen met een licht 
mentale beperking, een project dat beschikt over 4 flats, 2 
sociale appartementen voor het opvangen van lange 
wachttijden en een doorgangswoning voor noodgevallen.

de projecten van het
SOCIAAL HUIS

Lees deze folder ook op

ONZE WEBSITE
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