
GEENS

‘Een mantelzorgplan 
op maat van onze  

gemeente is  
ons streefdoel.’

Huldenberg

Katrien 
Spaas

‘Zorg voor 
mensen en dan 

vooral zorg voor 
ouderen, is de rode 

draad doorheen mijn 
loopbaan. Ik wil dan 
ook mee vorm geven 

aan het thuiszorg-
beleid in onze 

gemeente.’

Sofie  
Pletinckx

‘Ik ben fier op onze 
gemeente en wil 

mij inzetten voor het 
algemeen welzijn van 
alle inwoners, net als 

mijn grootvader 
Gaston Schauwers.’

 
Tessa  

Avermaete 
‘Ik wil meewerken 

aan het lokaal beleid 
rond voeding, sport, 

duurzaamheid en 
landbouw. Omdat ik 

liever meespeel, dan 
aan de zijlijn te staan, 

zet ik de stap naar 
de politiek.’

Minister Koen 
Geens

bestuurslid.
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Herman 
Depre 

schepen en 
afdelings- 
voorzitter. 
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Onderwijs 
Kinderen zijn de bouwstenen van een 
samenleving en de barometer voor een 
dynamische gemeente. Onderwijs is dan 
ook één van de prioriteiten van onze ge-
meente. De scholenbouw in Huldenberg 
is daar een mooi voorbeeld van.
De werkzaamheden aan de gemeentelijke 
basisschool Den Elzas zijn nog maar net 
afgerond, of in Sint-Agatha-Rode rijst al 
een nieuw indrukwekkend scholencom-
plex op. Het wordt een multifunctioneel 
gebouw dat zal gedeeld worden met de 
inwoners van Huldenberg: een refter die 
tegelijk ook feestzaal zal zijn, en een turn-
zaal die verenigingen kunnen gebruiken 
als sporthal. Ook in Loonbeek zal de be-
staande infrastructuur van de wijkschool 
aangepakt worden. Voor De Bolster in 
Neerijse, met haar mooie Bolsterweide, 
denken we mee na over hoe deze ruimte 
kan groeien tot een ontmoetingsplek voor 
jong en oud. Want investeren in onder-
wijs is investeren in de toekomst van 
onze gemeente.
 

Bestuurswerking
CD&V Huldenberg werkt met een open 

bestuur: iedereen is welkom!  
Wil je weten welke projecten op 

tafel liggen, aarzel dan niet om ons 
te contacteren. Dat kan via onze 

Facebookpagina of de website, waar 
je ook een formulier vindt om jou in 
te schrijven voor onze nieuwsbrief. 

Minister van Justitie Koen Geens 
sluit, ondanks zijn goedgevulde 

agenda, heel regelmatig aan op onze 
vergaderingen. Zijn aanwezigheid 

motiveert het bestuur en zijn inbreng is 
een stimulans voor alle leden. 
Zin om lid te worden van ons 

dynamisch team? Neem dan contact op 
via onderstaande coördinaten. 

Graag tot heel binnenkort! 
Onze website : 

www.huldenberg.cdenv.be
Mail : 

herman.depre1@gmail.com 
Telefoon : 

0494/12.83.33
 

Huldenberg

CD&V-team Huldenberg.

Marc Verheyden, eerste schepen, o.a. bevoegd 
voor Onderwijs.
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Huldenberg

Maar zorg aanbieden in de gemeente is ui-
teraard meer dan een mantelzorgplan. Zo 
zien we als CD&V heel wat potentieel in de 
samenwerking tussen onze jongste inwo-
ners en zorgbehoevenden. De samenwer-
king tussen de kinderen van de Bolster en 
de bewoners van Rusthuis Ter Meeren was 
een kleinschalig initiatief om de eenzaam-
heid van ouderen te doorbreken. Het was 
bovendien ook een unieke ervaring voor 
de kinderen. Samen werken we aan een 
zorgzame gemeente.
 

Zorg
Iedereen wil op zijn of haar oude dag zo 
lang mogelijk thuis wonen in een ver-
trouwde omgeving. Dat is in Huldenberg 
niet anders. En als mensen zorg nodig 
hebben dan krijgen ze die het liefst van 
personen die dicht bij hen staan. Die man-
telzorgers verdienen speciale aandacht en 
aangepaste ondersteuning van onze sa-
menleving. Daarom ijveren we als CD&V 
voor een mantelzorgplan én -premie voor 
Huldenberg. De lokale besturen kunnen 
een belangrijke rol spelen in deze onder-
steuning. Belangrijk is dat de zorgbehoe-
venden en de mantelzorgers hun weg 
vinden in de overvloed aan informatie 
over het zorgaanbod. Een overzichtelijke 
gemeentelijke website kan daar bij helpen, 
gecombineerd met een heldere folder en 
informatiesessies. Eens iedereen zijn of 
haar weg gevonden heeft, is budget een 
tweede bekommernis. 

Ongeveer tachtig procent van de Vlaamse 
gemeenten voorziet een mantelzorgpre-
mie, een welgekomen duwtje in de rug van 
de mantelzorgers. Huldenberg kan en mag 
dus niet achterblijven. We gaan als CD&V 
in dialoog met alle betrokken partners. Er 
moet een duidelijk reglement komen en de 
administratieve weg naar de mantelzorg-
premie moet zo eenvoudig mogelijk wor-
den. Het ultieme doel is een mantelzorg-
plan op maat van onze gemeente. Dankzij 
de premie en het plan leren we onze man-
telzorgers beter kennen en zo kunnen we 
meer inspelen op hun vragen en noden.
 

Raadslid Karin Devyver, OCMW-voorzitter 
Herman Depré en raadslid Jos Lefever.

‘Mantelzorgpremie ‘Mantelzorgpremie 
als onderdeel van een als onderdeel van een 

mantelzorgplan.’mantelzorgplan.’
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Huldenberg

01 Schepen van Openbare werken en Mobiliteit,  
Walter Craps.

02 Verbetering veldweg voor wandelaars en fietsers van de 
Limburg Stirumlaan aan de kapel richting Eizer – Duisburg.

03  De passerelle verbindt het Sociaal Huis en het Lokaal 
Dienstencentrum ‘t Pijlijser met het gemeentehuis.

04 De heraanleg van het kruispunt en het plaatsen van 
verkeerslichten in het centrum van Huldenberg moeten 
de veiligheid voor alle weggebruikers sterk verbeteren.

Eetfestijn  
CD&V Huldenberg.

Op zondag 26 november 2017 or-
ganiseert CD&V Huldenberg haar 
jaarlijks eetfestijn. Voor soep,  een 

lekker en verzorgd Koninginne-
hapje of stoofvlees met frietjes,  

kan je terecht in 
Zaal Ter Dijle te Sint-Agatha-Rode 
van 11u tot 16u. Iedereen is welkom, 

ook als je gewoon eens wil  
kennismaken met  

de mensen die onze partij ‘dragen’. 

Onderweg
Jong en oud moet veilig naar school kun-
nen gaan en vlot door onze gemeente kun-
nen bewegen. Daarom investeerden we als 
gemeentebestuur de afgelopen jaren in tal 
van cruciale wegenwerken. Bij die werken 
hielden we altijd aandacht met de zwakke 
weggebruiker. Veilige voetpaden en fiets-
suggestiestroken zorgen dat iedere inwo-
ner van Huldenberg met een gerust ge-
moed van onze mooie regio kan genieten.
 
In de Neerpoortenstraat in Ottenburg 
werden de riolering en het asfalt ver-
nieuwd. Nu die werf is afgewerkt, is het 
de beurt aan de Tommestraat. Daar zullen 
meer dan 400 personen een gescheiden 
rioleringsstelsel krijgen dat regenwater 
en afvalwater apart opvangt. Die werken 
starten begin november van dit jaar en 
duren ongeveer elf maanden. We blijven 
bouwen aan een veilige gemeente.
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‘Ik ben verliefd. 
Verliefd op mijn streek, Verliefd op mijn streek, 

ons Vlaams-Brabant.’ons Vlaams-Brabant.’
Verliefd op mijn streek, 

ons Vlaams-Brabant.’
Verliefd op mijn streek, Verliefd op mijn streek, 

ons Vlaams-Brabant.’
Verliefd op mijn streek, 2
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V O O R W O O R D

‘De jongeren zeuren niet 
over het heden, en piekeren 

niet over de toekomst. Ze 
zijn wel voluit bereid hun 

verantwoordelijkheid  
te nemen voor  
die toekomst’
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Beste lezer, 

Wat drijft een mens? Waarom doet hij 
wat hij doet? Soms staat hij heel vroeg 
op, loopt hij heel de dag rond en is hij 
‘s avonds nog niet moe. Omdat hij graag 
doet wat hij doet. Dat heet passie.
 
Op de volgende pagina’s maakt u uit-
gebreid kennis met zeven enthousiaste 
mensen uit Vlaams-Brabant. Zij heb-
ben passie te koop. Sommigen sporten 
graag, anderen maken dingen, of laten 
vruchten of dieren groeien, nog ande-
ren willen mensen vormen of verzorgen. 
Toen ik op een zonnige zondagochtend 
in Lennik twee uur met die positief in-
gestelde jongeren mocht praten, voelde 
ik me diep gelukkig. Veel beter kan het 
leven niet worden, dacht ik die ochtend. 

Op de zevende dag wat keuvelen en rusten, 
en genieten van gezellig samenzijn. 
 
Jonge mensen vragen me zelden of de toe-
komst minder goed zal zijn dan het verle-
den, zoals ouderen wel eens opwerpen. Ze 
weten overigens dat mijn antwoord neen 
zal zijn: de mensheid gaat altijd nog vooruit, 
en wie 70 jaar terugkijkt, naar het einde van 
de tweede wereldoorlog, weet waarover ik 
praat. De vele jonge mensen die ik zie, zijn 
blij over de mogelijkheden die de moderne 
wereld hun geeft. Ze zeuren niet over het 
heden, en piekeren niet over de toekomst. 
Ze zijn wel bereid voluit hun verantwoor-
delijkheid te nemen voor die toekomst. 
Dat geldt zeker voor de Vlaams-Brabantse 
CD&V-jongeren die u vindt op de midden-
pagina.
 
Ik van mijn kant heb maar één bedoeling. 
Die toekomst zo goed mogelijk te helpen 
voorbereiden. En zo datgene wat ik gevon-
den en gekregen heb van mijn voorgangers 
beter door te geven aan mijn opvolgers. En 
dat doe ik met passie, elke dag opnieuw. 
Leest u mee?

V O O R W O O R D

‘De jongere‘De jongeren zeuren niet 
over het heden, en piekeren over het heden, en piekeren 

niet over de toekomst. Ze niet over de toekomst. Ze 
zijn wel voluit bereid hun zijn wel voluit bereid hun 

verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid 
te nemen voor 
die toekomst’

 Koen G� ns
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Lisa 
Debontridder 
(Grimbergen)

Spoedverpleeg-
ster in Vilvoorde 

en vrijwilliger 
bij Rode Kruis 

Vlaanderen

Koen Geens 
(Huldenberg)
Minister van 

Justitie

Wanda Pinti 
(Rotselaar)

Lerares 
Nederlands in 

Diest en 
Aarschot

Passie
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Bart Swings 
(Herent)

Topsporter

Sven Neufkens 
(Lennik)

Ondernemer  
met startend  

landbouwbedrijf

An Roovers 
(Boutersem)
Kunstenares

Abdulrahman  
Ojeemy  

(Tervuren)
Voetbaltrainer,  

tennisser en 
sportcoach

Evelien Heymans 
(Lennik)

Vroedvrouw in 
Halle

Helpt in het land-
bouwbedrijf van 

partner Sven
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Passie voor hun job. Alle zeven, en laten we er Minister van 
Justitie Koen Geens voor de volledigheid ook maar bijreke-
nen, doen ze hun job zo graag dat ze ’t in de strikte zin niet 
als werk beschouwen. Of om het met een mooie paradox te 
zeggen: hoe meer energie ze erin stoppen, hoe meer energie 
ze eruit halen. 
Een goed gesprek tussen mensen die iets willen maken van 
hun leven. De locatie mocht er alvast zijn: een gloednieuwe, 
vijfduizend vierkante meter grote serre in het hart van het 
Pajottenland. In deze nu nog maagdelijk lege hal willen Sven 
en Evelien vanaf komend voorjaar hun aardbeien kweken.

Sven Neufkens (26): “Vijf jaar geleden zijn Evelien en 
ik begonnen met een klein fruitbedrijf in Oetingen.  
We verkochten mandjes met gemengd fruit op bedrij-
ven en in scholen en bouwden ook een kleine tunnelserre  
waar we in volle grond aardbeien kweekten. Gewoon 
om alles thuis aan de man te brengen, de mensen kwa-
men simpelweg een doosje aan de deur kopen. Jaar na 
jaar verkochten de fruitmandjes beter en werd de tunnel- 
serre groter, totdat we vorig jaar de tijd rijp vonden om op 
een andere locatie aardbeien te gaan telen. En ja, je ziet het: 
we hebben hier een halve hectare glas laten plaatsen, plus 
een loods en een waterreservoir. Binnenkort bouwen we hier 
ook nog een woonst voor ons toekomstige gezin. Ik kan dus 
met recht zeggen dat ik van mijn passie – aardbeien – mijn 
beroep heb gemaakt.”
Evelien, jij bent vroedvrouw, maar je helpt Sven ook in het 
bedrijf.
Evelien Heymans (26): “Na mijn uren, ja. Mijn ouders hebben 
een melkvee- en akkerbouwbedrijf in Anderlecht, en als kind 
heb ik daar altijd meegeholpen. Wanneer ik van school kwam, 
trok ik mijn werkkleren aan en ging ik naar buiten. Dat doe 
ik eigenlijk nog steeds: ik werk heel graag in het ziekenhuis, 
maar ik ben ook blij wanneer mijn werk erop zit en ik thuis 
wat in de aarde kan wroeten. Ik word daar rustig van.”

Als vroedvrouw zal je die rust hard nodig hebben.
Evelien: “Welja, het kan hectisch zijn bij ons. ’t Is dan ook 
een heel onvoorspelbare job: soms is het heel rustig aan het 
begin van de dag, maar komen er op het einde ineens vijf 
vrouwen tegelijk bevallen. Dan moet je heel snel handelen 
en beslissingen nemen, maar dat vind ik juist leuk. ’t Geeft 
me ontzettend veel voldoening om op het einde van de dag 
te zien dat die vijf baby’s allemaal gezond en wel ter wereld 
zijn gekomen.”
Koen Geens: “Is het voor jou niet lastig om op het einde van 
je shift naar huis te gaan wanneer er op je afdeling nog een 
vrouw ligt die ieder moment kan bevallen?”
Evelien: “Ik zal nóóit de kamer uitstappen bij iemand die op 
bevallen staat. Naar huis gaan doe ik pas wanneer de baby 
geboren is: dat vind ik mijn plicht.”
Lisa, hoe zit dat bij jou als verpleegster op de spoed?
Lisa Debontridder (25): “Ik heb dat soms ook, dat ik langer 
blijf dan strikt noodzakelijk om af te maken waar ik mee be-
zig was. Maar dat maakt voor mij niet uit: ik wil dat patiënten 
op spoed zo goed mogelijk geholpen worden.”
Koen Geens: “Ik heb een nicht die op de spoed werkt. Naar 
wat ik van haar begrijp, is het een keiharde job, die enkel 
voor hen die het écht menen is weggelegd.”
Lisa: “Het kan zwaar zijn, ja. Er zijn momenten waarop 
je even de knop moet omdraaien, en tegen jezelf zeggen:  
‘Nu niet nadenken, maar gewoon doorgaan’. Met name op 
22 maart vorig jaar heb ik dingen gezien die een mens lie-
ver niet wil zien. Ik werk in het AZ Portaels in Vilvoorde, het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis vanuit de luchthaven. De eerste 
slachtoffers die binnenkwamen, dat waren de minder zwaar-
gewonden, die op eigen krachten tot bij ons waren geraakt. 
Maar daarna kwamen de ziekenwagens, en ging het van  
beenamputaties tot zwaar verbrande slachtoffers, en men-
sen die het emotioneel en psychisch heel zwaar hadden. Een 
vreselijke dag was dat. Maar aan de andere kant zijn dat juist 
de momenten waarop je iets kunt betekenen.”
Lisa: “Hebt u al ooit op spoed moeten zijn, meneer de  
minister?”
Koen Geens: “Ja, en ’t is pas dan dat je beseft wat een goeie 
spoedverpleegkundige allemaal moet kunnen.”

at hebben kunstenares An Roovers uit Boutersem, 
spoedverpleegster Lisa Debontridder uit Grimbergen,

leerkracht Wanda Pinti uit Rotselaar, sportcoach 
Abdulrahman Ojeemy uit Tervuren en koppel Sven 

Neufkens en Evelien Heymans uit Lennik, aardbeikweker 
en vroedvrouw, met elkaar gemeen? In een woord: PASSIE.

Bart Swings: ‘Ik was  
wereldkampioen skeeleren 
en werd voorbij gestoken 

door vrouwen.’
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“Op mijn veertigste ben ik in het Meerdaalwoud eens onder-
uit gegaan met de fi ets, en met mijn schouder op een boom-
stronk terechtgekomen - hárd. Ik had mijn gsm niet bij – we 
spreken 1998 – dus ik ben op eigen kracht het bos uitgesuk-
keld, mijn arm los aan mijn romp bengelend. Bij het eerste 
huis waar ik ging aanbellen, mocht ik niet binnen omdat ik 
er zo vreselijk uitzag – het regende bovendien. Maar bij het 
tweede huis hebben ze me op het tapijt in de hal gezet, en 
een cognacje gebracht omdat ik bijna van mijn stokje ging. 
En daarna kwamen ze me een telefoon brengen zodat ik mijn 
vrouw kon bellen.” ‘We gaan u maandag opereren en alles 
terug aan elkaar zetten’, zei de arts me, maar de spoedver-
pleegkundige was gelukkig bij de pinken: ‘Dokter, wát gaat 
u precies aan elkaar zetten?’ Mijn schouder was compleet 
verbrijzeld. Er víél gewoon niks meer aan elkaar te zetten. 
Uiteindelijk ben ik naar het ziekenhuis gebracht waar Lisa 
werkt, Portaels, en kreeg ik een nieuwe schouder ingeplant. 
Zeventien dagen heb ik daar gelegen en ik werd daar uitste-
kend verzorgd.”
Lisa, zou je ooit op een andere afdeling in het ziekenhuis 
dan op spoed willen werken?
Lisa: “Dat denk ik niet, nee. Ik heb een tijdlang op een ande-
re afdeling gestaan, maar ik kon maar moeilijk overweg met 
het idee dat ik iedere dag hetzelfde zou moeten doen. Dat is 
op spoed niet het geval: wanneer ik naar mijn werk vertrek, 
weet ik nooit wat de dag gaat brengen. ’t Is er soms vrij hec-

tisch en dat bevalt me wel. Ik heb druk nodig om te kunnen 
presteren.”
Wanda Pinti (36): “Dat geldt ook voor mij, dat ik ’s ochtends 
nooit weet wat de dag zal brengen.”
Wanda, jij geeft Nederlands aan anderstaligen.
Wanda: “Al acht jaar, ja. En met ontzettend veel plezier. Van 
anderen kreeg ik beduidend minder terug dan van deze men-
sen, die van overal komen – de laatste twee jaar vooral van 
Irak en Syrië. Mensen vragen me weleens of al die verschil-
lende culturen bij elkaar geen spanningen geven, maar dat 
is totaal niet het geval. Bij mij in de klas is er in die acht 
jaar nog nooit iets gebeurd. Iedereen wil hetzelfde: Neder-
lands leren, hun kinderen hier naar school laten gaan, rustig 
leven. En wat ik nog het strafste aan hen vind: ze hebben 
het vaak heel moeilijk gehad, en in sommige gevallen nog 
steeds, maar ze klagen niet. Ze zijn vooral heel dankbaar, en 
nodigen je bijvoorbeeld uit om bij hen te komen lunchen – op 
het einde van een lesreeks durf ik daar al eens op ingaan. Je 
zit daar dan in een piepklein appartementje met gescheurde 
gordijnen en een koelkast in de woonkamer, maar de tafel 
staat vol met eten.”
“Nu, de verhalen die je van hen hoort, kunnen soms wel 
schrijnend zijn. Onlangs nog vertelde een cursiste me dat ze 
de avond ervoor had vernomen dat haar schoonbroer in Irak 
was omgekomen bij een bomaanslag – even naar de winkel 
gegaan, en nooit meer teruggekomen. Ze was zwaar aange-

Bart Swings: ‘Ik was 
wereldkampioen skeeleren 
en werd voorbij gestoken 

door vrouwen.’
en werd voorbij gestoken 

door vrouwen.’
en werd voorbij gestoken 
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daan, maar ze zei: ‘Ik ga niet huilen, ik wil hier de les volgen’. 
Zoiets raakt me.”
Abdulrahman, jij bent net omwille van het geweld gevlucht 
uit Irak.
Abdulrahman Ojeemy (31): “Klopt. Ik was profvoetballer en 
studeerde sportwetenschappen, maar op zekere dag nam IS 
de stad over, en alles veranderde. Toen ik twee jaar geleden 
door een Amerikaans bombardement zowel mijn auto als 
mijn huis verloor, wist ik: hier is geen leven meer voor mij. 
Ik was niet getrouwd en had geen kinderen, dus ik besloot 
op de vlucht te slaan. Via Turkije ben ik per boot op één van 
de Griekse eilanden terechtgekomen, en van daaruit zijn we 
met 65 man naar Oostenrijk getrokken. Dertien dagen duur-
de die tocht, die we deels al wandelend hebben afgelegd, deels 
per trein, bus en boot. Onderweg zijn we een kind van acht 
maanden verloren, dat stierf van de kou – we hebben alles 
geprobeerd wat in onze macht lag, maar we konden het niet 
redden.”
“Eenmaal in Oostenrijk heb ik contact opgenomen met 
vrienden in Europa, en hen gevraagd waar ik volgens hen het 
best naar toe kon. Via-via ben ik in Tervuren terechtgeko-
men, waar ik coach ben geworden van de U-21-voetbalploeg. 
En op de British School Of Brussels geef ik tennisles. Voor mij 
is het soms amper te bevatten dat ik nu in België woon, en me 
met mijn grote passie – sport – kan bezighouden.” 
Maak je hier makkelijk vrienden? 
Adulrahman: “Ik woon hier graag, al is het niet makkelijk 
om vrienden te maken. Maar ik heb al wat vriendinnetjes ge-
had (lacht). Ik ben daar niet trots op, maar het is wel de beste 
manier om een taal te leren.”
Koen Geens: “De beste manier is om naar de les van Wanda 
Pinti te gaan, Abdul (lacht).”

Wanda: “Het kost wat tijd om het hart van de Vlaming te 
winnen; we zijn van nature een beetje wantrouwig. Maar 
eenmaal we iemand echt hebben leren kennen, zijn we heel 
gastvrij.”
An, jouw hart ligt als keramiste onmiskenbaar bij de klei.
An Roovers (32) “Ja, ik voel me al helemaal thuis hier in het 
Pajottenland (lacht). Klei is zo’n dankbare materie, hè? Het 
heeft ons als mensen ook begaafd gemaakt: toen de mens 
ontdekte dat je klei kunt bakken, kon hij ineens voedsel gaan 
verzamelen, en zich settelen. Dat idee vind ik magnifi ek.”
“Toen ik net afgestudeerd was, ben ik begonnen als beeldend 
kunstenaar: ik maakte abstract werk, veelal geïnspireerd 
op de ruimte waar het werd tentoongesteld. Heel fi jn om te 
doen, alleen was het amper verkoopbaar. Na een paar jaar 
vechten, trekken en sleuren, ben ik omwille van familiale 
omstandigheden een tijdje uit de kunstwereld gestapt, en heb 
ik mezelf afgevraagd: ‘Wat wil ik nu eigenlijk?’. Eén ding wist 
ik zeker: klei is mijn materie. Twee jaar geleden ben ik dan 
een cursus pottenbakken gaan volgen in Engeland, aan de 
fameuze Bernard Leach Pottery. Ik heb er mijn hart aan het 
pottenbakken verloren, en sindsdien ben ik vooral serviezen 
aan het maken.”
Koen Geens: “Dat is makkelijker om te commercialiseren, 
hè? Ik weet dat want mijn vrouw is ook keramiste.”
An: “ ’t Is veel toegankelijker, ja: voeding heeft iedereen no-
dig, en mensen eten graag van een mooi bord. Dus ja, ik kan 
nu deels leven van mijn serviezen – ik werk ook nog als visual 
merchandiser bij een kledingwinkel. Miljoenen hoef ik niet 
te verdienen; ik ben al lang blij dat ik kan doen wat ik het 
liefst doe.”
Bart, jij hebt het meer voor ijs dan voor klei.
Bart Swings (26): (lacht) “ ’t Was geen liefde op het eerste ge-

An Roovers: ‘Miljoenen ‘Miljoenen 
hoef ik niet te verdienen, ik hoef ik niet te verdienen, ik 

ben al lang blij dat ik kan ben al lang blij dat ik kan 
doen wat ik het liefst doe.’doen wat ik het liefst doe.’
ben al lang blij dat ik kan 
doen wat ik het liefst doe.’
ben al lang blij dat ik kan ben al lang blij dat ik kan 
doen wat ik het liefst doe.’
ben al lang blij dat ik kan 
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Bart: “Voilà, zo denk ik er ook over.”
Koen Geens: “Ik heb dat met lesgeven: ik mag nog zo’n rotdag 
hebben gehad op het kabinet, als ik één of twee uur heb les-
gegeven, ben ik weer helemaal gelukkig. Ik hoef daar niet te 
veel bij na te denken, want ik weet: ik kan dat. Voor mij voelt 
lesgeven aan als een spel, en van spelen word ik niet moe.”
Bart, bovenaan jouw Facebookpagina staat een foto van jou 
op skeelers. Wilt dat zeggen dat je hart toch eerder bij het 
skeeleren dan bij het schaatsen ligt? 
Bart: “Misschien wel, ja. Skeeleren doe ik al vanaf mijn zesde, 
en ik doe het nu nog altijd; het is de sport die me gebracht 
heeft waar ik nu ben. Maar van schaatsen heb ik in de loop 
der jaren wel leren houden. ’t Is een veel eerlijkere sport dan 
skeeleren, in die zin dat het altijd de sterkste is die wint. In 
het skeeleren kan het gebeuren dat je een duw krijgt en valt, 
of dat iedereen tegen jou rijdt: op zulke momenten mis ik het 
schaatsen wel.”
Koen Geens: “Ik vind het charmant dat jij de overstap ge-
maakt hebt van een sport waarin je zonder meer de beste was 
naar een sport waarin je net onder de absolute top zit – da’s 
pas een Olympische instelling. Het vergt ook moed om zoiets 
te doen, zoals het in het algemeen moed vergt om te zijn wie 
je wil zijn. Je moet het toch maar durven opbrengen.”
Abdulrahman: “In het Engels zeggen ze: do what you love, 
and love what you do.”
Koen Geens: “Absoluut, en dat is één van de grootste uitda-
gingen van het leven: te weten wat je wil, en er voluit voor te 
durven kiezen. Maar als het lukt, krijg je gelukkige mensen. 
En dat heet passie.” 
Bent u – tot slot – ook passioneel in de romantische beteke-
nis van het woord?
Koen Geens: “Doorgaans heb ik het erg druk, maar ik pro-
beer wel elke morgen een briefje met een aardige boodschap 
voor mijn vrouw achter te laten wanneer ik vertrek. En iede-
re avond laat ik haar weten wanneer ik thuis zal zijn. Maar 

laat ik daar niet fl auw over doen: mocht 
ze me er een rapport voor geven, dan zou 
in de kantlijn zeker ‘Je kan beter!’ staan 
(lacht).”

zicht, maar inmiddels ben ik wel verknocht aan het ijs.”
Even voor de goeie orde: jij was meervoudig wereld- en 
Europees kampioen skeeleren toen je zeven jaar geleden de 
overstap naar het schaatsen waagde.
Bart: “Ja, en die overstap was niet evident. In België hebben 
we geen vierhonderdmeterbaan, dus voor trainingskampen 
moet je altijd naar Nederland of Duitsland. De sport lag me 
in wezen ook niet zo: veel liever dan ergens op een koude 
ijsbaan in m’n eentje rondjes te trekken, reed ik in de zon 
op mijn wieltjes in Italië of Colombia. Maar het skeeleren is 
geen Olympische sport en het schaatsen wel: daarom wilde 
ik absoluut mijn kansen wagen als schaatser.”
“Aanvankelijk was het verschil met de top gigantisch: een 
week nadat ik wereldkampioen skeeleren was geworden, 
stond ik op het ijs en werd ik door de dames voorbijge-
schaatst. Maar door mezelf tussenliggende doelen te stellen, 
ben ik vier jaar later op de Winterspelen in Sotsji geraakt, 
waar ik bovendien vierde ben geworden. Nu rest me enkel 
nog mijn écht grote doel.”
Een medaille in Zuid-Korea op de Olympische Winter-
spelen in februari 2018.
Bart (knikt): “Ik denk dat de kans reëel is, zeker in de all-
roundcompetitie.”
Naast het schaatsen studeer je ook nog voor burgerlijk in-
genieur. Is die combinatie niet moordend?
Bart: “Nee, dat valt goed mee. Afgelopen winter waren mijn 
schaatsresultaten iets minder: toen werd hier en daar ge-
opperd dat ik beter zou stoppen met studeren en alles op de 
sport zetten. Ik was het daar niet mee eens: na het afgelopen 
seizoen had ik juist spijt dat ik niet één of twee examens in 
januari had afgelegd. Dan had ik mijn gedachten tenminste 
even kunnen verzetten.”
Koen Geens: “ ‘t Is goed om niet al je eieren in één mandje te 
leggen: zo kun je altijd nog op je andere bezigheid terugvallen 
als het even tegenzit.”

Lisa Debontridder: ‘Op Lisa Debontridder: ‘Op 
22 maart vorig jaar, met de 22 maart vorig jaar, met de 

aanslagen, heb ik dingen aanslagen, heb ik dingen 
gezien die een mens liever gezien die een mens liever 

niet wil zien.’
gezien die een mens liever 

niet wil zien.’
gezien die een mens liever 
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BOVEN (v.l.n.r) 
Simon De Boeck (Gooik), 
Jef Vanderoost (Dilbeek), 
Youri Vandervaeren (Hoeilaart), 
Sam Wijnants (Tervuren), 
Sebastiaan Coudré (Tervuren), 
Daan Vertongen (Grimbergen), 
Jelle De Wilde (Grimbergen), 
Ellen Lammens (Lubbeek), 
Bart Dewandeleer (Zaventem), 
Christophe Ponsard (Steenokkerzeel),  
Maarten Forceville (Herent), 
Lennert Janssens (Aarschot), 
Hans Heens (Aarschot), 
Ansje Vicca (Aarschot), 
Bart Den Hondt (Aarschot), 
Kristof Mollu (Kortenaken), 
Bert De Wit (Tremelo), 
Laura Schurmans (Kortenaken), 
Jonas Michiels (Linter), 
Lore Fourie (Landen), 
Stien Robijns (Landen), 
Isabo Decat (Landen),  
Jelle Wouters (Rotselaar), 
Mattias Paglialunga (Aarschot), 
Jan Trappeniers (Tervuren).
ONDER (v.l.n.r.) 
Hugo Simoens (Lubbeek), 
Marijke Gidts (Lubbeek), 
Koen Geens (Huldenberg), 
Astrid Coucke (Lennik), 
Kirsten  Hoefs (Grimbergen), 
Koen Vanderborght (Leuven),  
Arnaud Liger (Leuven), 
Pamuk
Sammy Mahdi (Vilvoorde), 
Zoë Debbaut (Leuven), 
Thijs Smeyers (Herent),  
Ruben Geleyns (Leuven), 
Vincent Vanhumbeeck (Haacht), 
Laura Nevens (Kampenhout), 
Pieter-Jan Crombez (Zaventem)
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2 Betere inning van boetes 
zorgt voor meer  
verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid blijft een prioriteit in mijn  
beleid en in dat van CD&V. Sinds de lancering van  
het Crossborderproject en de website www.verkeers-
boetes.be begin juli is er een enorme stijging in be-
taalde boetes door buitenlandse overtreders. 80% van 
de buitenlanders betaalde hun Belgische verkeers-
boetes. Dit is 20% meer dan vorig jaar. In totaal is dat 
goed voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. De cijfers 
bewijzen dat het Crossborderproject zijn vruchten 
afwerpt. Betere inning van boetes zorgt voor een be-
tere verkeersveiligheid. Een overheid die investeert 
in goede technologie plukt daar de vruchten van. 
De werklast daalt bij de agenten waardoor ze ande-
re taken kunnen uitvoeren zoals meer controles op 
straat. Als nu ook meer Belgen hun boete betalen via 
het net, is de hervorming helemaal geslaagd. 
 

J U S T I T I E

1 Kansspelen: gemeente 
krijgt meer inspraak en 
spelers worden beschermd 
Gemeentebesturen mogen mee beslissen over 
de vestiging en controle van gokkantoren in 
hun gemeente. Ik versterk hun rol en bepaal dat 
wedkantoren een overeenkomst moeten sluiten 
met de gemeente over de plaats en de openings-en 
sluitingsuren van het wedkantoor. Wedkantoren 
mogen voortaan ook niet meer gevestigd worden in 
de buurt van plaatsen waar minderjarigen komen. 
Daarnaast zijn er striktere regels voor ‘virtuele 
weddenschappen’. Dit zijn fictieve wedstrijden op 
een speelautomaat die misleidend kunnen zijn voor 
spelers. De nieuwe regelgeving bepaalt nu dat het 
duidelijk moet zijn dat het om valse wedstrijden 
gaat.  Een verwijzing naar een bestaande sportploeg 
kan en mag dus niet. 

p Sinterklaasdag vorig jaar kondigde ik de ‘hercodificatie van de 
basis-wetgeving’ aan. Een broodnodige hervorming van de wetboeken 
die vaak nog dateren uit de tijd van Napoleon. Hieronder licht ik 
enkele van de realisaties toe: de hervorming van het erfrecht, het 
faillissements- en vennootschapsrecht en de modernisering van 

het Burgerlijk Wetboek. Maar op justitie werken we ook aan andere 
relevante projecten. Denk maar aan ondernemingen stimuleren en uw 

veiligheid garanderen.
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3 Rechtsbijstands- 
verzekering geeft iedereen  
toegang tot Justitie 

Om mensen beter te beschermen tegen onver-
wachte hoge juridische kosten is een rechts- 
bijstandsverzekering interessant. Die verzekering 
vangt de kosten op voor echtscheidingsprocedures, 
juridische conflicten met verhuurders of aanne-
mers, bouwgeschillen,…
De rechtsbijstandsverzekering is niet verplicht. 
Wel wordt ze fiscaal aftrekbaar gemaakt zodat ze 
aantrekkelijker wordt voor burgers die de nodige 
bescherming willen. Iedereen heeft recht op juri-
dische bijstand wanneer hij of zij een conflict wil  
laten beslechten door de rechter. Wie niet voldoen-
de financiële middelen heeft, kan bijgestaan wor-
den door een Pro Deo-advocaat.
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5 Europa is sleutel in strijd 
tegen zware misdaad  
en terreur
De enige manier om terrorisme en zware misdaad 
op een efficiënte wijze te bestrijden, is de weg van de 
samenwerking. Meer Europese samenwerking in de 
strijd tegen terreur en zware misdaad is
noodzakelijk. Georganiseerde misdaad stopt niet aan 
de grens van ons land. Hoe meer we samenwerken, 
hoe beter we informatie met elkaar kunnen delen en 
misdaad bestrijden.
Op mijn initiatief zal de Europese commissie  
zorgen voor meer toegang tot gegevens van online  
communicatieplatformen zoals Facebook en 
WhatsApp. Voor strafonderzoeken is het immers 
van onschatbare waarde om de inhoud van bepaal-
de gesprekken te kunnen lezen. Communicatie-
platformen die informatie weigeren te geven in een 
strafonderzoek zullen dan ook een sanctie krijgen. 
Ik overleg verder met mijn Europese collega’s over 
de concrete uitwerking zodat het voor de platfor-
men duidelijk is wat hun verplichtingen zijn en we 
in de toekomst optimaal kunnen samenwerken.

4 Aangenamer en veiliger 
samenwonen in appartement 
dankzij soepelere regels
Samenwonen is geen evidentie, zeker niet wanneer 
je de buren niet zelf hebt gekozen zoals in een 
appartementsgebouw. Een eigenaar die zelf in 
zijn appartement woont, is vaak bereid om meer 
te investeren dan iemand die zijn appartement 
verhuurt. Een aanpassing van de wet op mede-
eigendom zorgt voor een versoepeling van de 
meerderheid binnen de Algemene Vergadering. In 
plaats van een 3/4de meerderheid volstaat nu het 
akkoord van 2/3de van de eigenaars om een knoop 
door te hakken bij (belangrijke) werken aan de 
gemeenschappelijke delen. Verder kunnen mede-
eigenaars op een vlotte manier hun infrastructuur 
(water, energie en telecom) verbeteren en kunnen 
ingrepen die nodig zijn voor de hygiëne of veiligheid 
van het gebouw niet meer worden tegengehouden 
door één eigenaar.
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6 Faillissementsrecht: 
iedereen verdient  
een tweede kans
Ondernemers die failliet gaan, verdienen een tweede 
kans. De hervormde faillissementswet zet daarom 
in op meer overlevingskansen voor alle onderne-
mingen in moeilijkheden en wil ondernemerschap 
stimuleren, ook voor wie al eens failliet ging. Vrije 
beroepen, zoals advocaten en dokters, kunnen nu 
ook failliet gaan. Dit kon voordien niet, maar is be-
langrijk zodat ook zij een tweede kans krijgen en 
opnieuw kunnen beginnen. Vrije beroepen kunnen 
voortaan gebruikmaken van de ‘reddingsboeien’ en 
kunnen met deze regeling op een gestructureerde 
manier de boeken neerleggen. Ook vzw’s en land-
bouwers vallen onder de nieuwe faillissementswet. 
Voor hen geldt dus dezelfde regeling. Verder is er 
geen verplaatsing meer nodig naar de rechtbank om 
een schuldvordering in een faillissement neer te leg-
gen,  dankzij een eenvoudige digitale procedure via 
het Register Solvabiliteit.
Het nieuwe faillissementsrecht treedt in werking op 
1 mei 2018.

7 Strijd tegen terrorisme 
voortzetten: burger- 
infiltranten en spijtoptanten
Voorlopig mogen alleen politieambtenaren under-
cover gaan in zware criminele milieus en is er ook 
nog geen regeling voor spijtoptanten. 
Burgerinfiltrantie is nodig omdat de politie simpel-
weg niet in alle milieus kan infiltreren. Bij pakweg 
de Albanese of Chinese maffia, of in terroristische 
cellen stoot je dan op limieten. Bijvoorbeeld omdat 
politieambtenaren een bepaald dialect niet mach-
tig zijn of omdat buitenstaanders in het gesloten  
milieu erg gewantrouwd worden. Een regeling voor 
burgerinfiltratie kan onder strikte voorwaarden en 
met grondige rechterlijke controle. Hierbij doen we 
een beroep op mensen die al in het milieu actief zijn. 
De burgerinfiltranten zullen ook ‘minder belangrij-
ke misdrijven’ mogen plegen, zoals een appartement 
of een auto huren voor criminelen. Minderjarigen 
kunnen geen burgerinfiltrant worden.
Daders van een misdrijf kunnen strafvermindering 
krijgen als spijtoptant. Dit wil zeggen dat ze een mis-
drijf aangeven dat nog niet aan het licht kwam of 
dat ze bewijsmateriaal aanleveren waardoor andere 
daders kunnen worden geïdentificeerd en het mis-
drijf stopgezet wordt. In bepaalde gevallen krijgt de 
spijtoptant ook bescherming en een nieuwe iden-
titeit. De regeling is enkel van toepassing bij zeer 
ernstige vormen van criminaliteit en gebeurt onder 
rechterlijke controle. Deze regeling bestaat reeds 
in verschillende landen en leidde ertoe dat ernsti-
ge misdrijven werden opgehelderd en zelfs werden 
voorkomen. 
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8 Burgerlijk recht: praten 
werkt en papiermolen  
burgerlijke stand verdwijnt
Omdat niet elk geschil voor de rechtbank moet 
beslecht worden, promoot ik de bemiddeling. Een 
geschil oplossen via bemiddeling verloopt snel én 
zorgt ervoor dat beide partijen zich in de beslis-
sing kunnen vinden, een soort gulden middenweg 
dus. Bemiddeling als alternatieve oplossing zorgt 
er ook voor dat justitie niet overspoeld wordt met 
rechtszaken. De rechtszoekende verdient een kwali-
teitsvolle rechtspraak binnen een redelijke termijn 
en aan een redelijke kostprijs. Om de kwaliteit van 
bemiddelaars te garanderen, wordt het beroep en 
de titel beschermd, en moeten bemiddelaars een 
bekwaamheidsexamen afleggen. Voorbeelden van 
geschillen zijn echtscheidingsprocedures waarbij 
het omgangsrecht van de kinderen moet worden 
besproken. 
Ik zorgde ervoor dat het eenvoudiger wordt om do-
cumenten aan te vragen bij de burgerlijke stand. Do-
cumenten zoals geboorte- of huwelijksakte kunnen 
digitaal worden opgevraagd. Bijvoorbeeld: wanneer 
je wilt huwen in de nieuwe gemeente waar jij en je 
partner wonen, kan je vanaf nu alle nodige docu-
menten opvragen in je nieuwe gemeente.  Je moet 
dus niet meer naar je geboortedorp rijden voor een 
papieren document. 

9 Erfrecht: nieuw erfrecht 
geeft meer vrijheid en zorgt 
voor een gerust gevoel
De samenleving verandert steeds en dus wil ik de 
wetboeken aanpassen aan de maatschappelijke 
realiteit. Het nieuwe erfrecht is aangepast aan 
tal van nieuwe samenlevingsvormen. Het is 
belangrijk dat er in overleg met de familie naar de 
best mogelijke oplossing gezocht wordt en dat de 
familie de nodige flexibiliteit en vrijheid heeft om 
een beslissing te nemen. De hervorming moet rust 
brengen in een moeilijke periode. Nog voor het 
overlijden zal er een overeenkomst kunnen gemaakt 
worden tussen ouders en kinderen. Zo kan er meer 
rekening gehouden worden met de eigenheid 
van de gezinssituatie. Bijvoorbeeld wanneer 
één van de kinderen speciale zorgnoden heeft of 
wanneer de familiezaak wordt overgenomen. Het 
voorbehouden erfdeel vermindert ook. Momenteel 
verschilt de omvang van de reserve in functie van 
het aantal kinderen: ½ bij 1 kind, 2/3 bij 2 kinderen, 
¾ bij 3 of meer kinderen. In de nieuwe regeling is 
de reserve van de kinderen altijd ½, ongeacht het 
aantal kinderen. Doordat de erflater een grotere 
beschikkingsvrijheid krijgt over zijn nalatenschap, 
kan hij meer rekening houden met de eigenheid van 
zijn gezinssituatie. Het nieuwe erfrecht treedt in 
werking op 1 september 2018. 
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10 Ondernemerschap  
stimuleren door respect voor 
eigenheid vennootschappen en 
verenigingen
Wij zijn een land met zeer veel ondernemers. Alleen 
worden ze niet steeds zo bekeken. Vrije beroepen, 
vzw’s en landbouwers runnen ook elke dag hun be-
drijf of organisatie. Dat ondernemerschap moeten 
we ondersteunen en stimuleren. Een aantrekkelijk 
investeringsland blijven is een absolute must, voor 
de werkgelegenheid in onze regio. De wetgeving en 
rechtspraak moeten daarom mee-evolueren.
Zo komt er één Wetboek voor vennootschappen en 
verenigingen waarbij de eigenheid van verenigin-
gen wordt gerespecteerd. Het uitkeren van winst is 
het verschil tussen een vennootschap en vereniging. 
Binnen de vzw kan er geen winstuitkering zijn aan 
een niet belangloos doel. Voor de rest verandert er 
niets aan de vzw. De 17 ondernemingsstructuren  
worden herleid naar 4: de Maatschap, de Besloten 
Vennootschap (bv), de Naamloze Vennootschap (nv) 
en  de Coöperatieve Vennootschap (cv). De bv wordt 
de meest flexibele vennootschapsvorm. Zowel de  
nv als de bv zullen voortaan door één persoon kun-
nen worden opgericht. Ook de kapitaalvereiste van 
6.200 euro in de bv wordt afgeschaft, er moet wel een 
financieel plan worden voorgelegd.
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Boomplantactie in Tervuren met Lions Club 
en Natuur & Bos.

Met jongeren in gesprek tijdens 
schoolbezoek in Tienen.

Aan de start van de Gordel met gedeputeerde 
Tom Dehaene en Michel Doomst.

De CD&V-fractie in de provincieraad verdedigt de belangen van onze streek en haar inwoners.

Samen met de enthousiaste ploeg van 
CD&V Keerbergen tijdens de brunch.

Op stap in de regio
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Volg mijn dagelijkse 
nieuwtjes op Facebook 
en Twitter en schrijf je 
in voor m’n wekelijkse 

nieuwsbrief:  
www.koengeens.be/

contact of contacteer 
mij via  

contact@koengeens.be
of via 

0478/76 00 66

Jaarmarkt en veemarkt tijdens Leuven-
kermis met gedeputeerde Monique 
Swinnen en burgemeester Marc Wijnants.

Op bezoek bij (W)armkracht in Vilvoorde.

Lancering CD&V-actie ‘Koning Fiets’.
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PASSIE
Ik ben verliefd op de plek waar ik woon, leef en tot rust kom. Tussen 
IJse, Dijle en Voer. Ze is nog jong, maar kan terugkijken op een 
spannend verleden. De machtige kastelen van Horst, Gaasbeek 
en Beersel kunnen ervan getuigen. Of het nu de bruisende 
studentenstad Leuven is of de rustige groene gemeenten rond 
onze hoofdstad, mijn streek blijft charmeren. Vraag dat maar aan 
Eddy Merckx en Sven Nys wanneer ze over haar zachte glooiingen 
en heuvels razen. Want ook zij weten dat de beloning volgt. 

In Tienen, Vilvoorde, Aarschot, 
Diest of Halle spreken we af voor 
een aperitief van eigen bodem: 
voor haar een Lambiek, Geuze of 
Hoegaarden van het vat. Voor mij 
een glas Hagelandse wijn. Of liever 
Brabants witlof, asperges en zoete 
tafeldruiven? Mijn grote liefde 

tovert het allemaal met passie op tafel. Na een lange wandeling 
in de lente, zie ik Scherpenheuvel in de verte. Langs de weg de 
mooie fruitbloesems in de boomgaarden. In de zomer pikken we 
een festival mee of zwemmen we in het provinciaal domein van 
Huizingen, Kessel-Lo of Diest. Iedereen die haar kent, is het met 
me eens. Ze heeft de werkkracht van een trekpaard, trots, maar te 
bescheiden. Ik ben verliefd. Verliefd op mijn streek, ons Vlaams-
Brabant.

voor haar een Lambiek, Geuze of 

‘Ze heeft 
de werkkracht van de werkkracht van 

een trekpaard, trots, een trekpaard, trots, 
maar te bescheiden. maar te bescheiden. 

Ik ben verliefd.’

Tot volgend jaar!
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