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VOORWOORD
Het gemeentebestuur, de lokale bedrijfswereld en de uitgeverij PUBLI-touch
bieden U deze onthaalbrochure en informatiegids aan.
Omdat correcte informatie erg belangrijk is, wil deze publicatie overzichtelijk
een beeld te geven van Zaventem en een “wegwijzer” bieden in de gemeentelijke dienstverlening. Deze informatiegids is een waardevolle aanvulling op
het periodiek gepubliceerde gemeentelijke infoblad "Gemeenteberichten",
waarin ook op de actualiteit wordt ingespeeld, en op de gemeentelijke website
www.zaventem.be.
Deze gids wil een leidraad zijn, een overzicht van de verschillende gemeentelijke diensten en instellingen en het plaatselijke verenigingsleven. Bovendien
vindt u er een aantal gegevens in terug, die ook steeds als vaste rubriek opgenomen worden in het gemeentelijk infoblad. Deze publicatie heeft ze gebundeld
om een overzichtelijke inlichtingenbron aan te bieden voor dagelijks gebruik.
Aarzel echter niet om contact op te nemen met de betrokken diensten indien
U nog meer informatie zoekt.
Zaventem, gastvrije en veelzijdige gemeente, aantrekkingspool voor Vlaanderen
en heel België, kent een voortdurende ontwikkeling. De gemeente geniet van
een uitzonderlijke situatie in Europa en biedt een uitstekende leef- en werkomgeving. Zaventem ontplooide zich tot een gemeente met een hoge tewerkstelling, een uitgesproken diensteninfrastructuur, een bloeiende middenstand.
De nationale luchthaven en de bedrijven die zich er rond vestigen, zorgen voor
veel economische bedrijvigheid. Dit alles wordt krachtig ondersteund door een
optimale samenwerking tussen het gemeentebestuur en de bedrijfswereld. Bovendien zitten een gezond leefmilieu en ruime ontplooiingsmogelijkheden in
sport en cultuur ingebed in het gemeentelijk beleid. Brede zorgvoorzieningen,
een sterk gemeenschapsbeleid en een bloeiend verenigingsleven krijgen een
fundamentele plaats in de Zaventemse gemeenschap.
In deze informatiegids zal u ongetwijfeld de contactpersoon, de instelling, de
vereniging of de bedrijven vinden die u zoekt ! Een goede raad: bewaar deze
brochure zorgvuldig en hou ze binnen handbereik!

Ingrid Holemans
Burgemeester
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BIENVENU

WELCOME

WILLKOMMEN

L’administration communale de Zaventem est très heureuse de vous accueillir dans notre commune. La commune a toujours mené une politique d’accueil de tous les
nouveaux arrivants sans distinction, sauf pour mieux les
servir. La totalité des services communaux sont dès lors à
la disposition de tous les habitants. Les photos que vous
trouverez dans cette brochure vous feront certainement
mieux comprendre ce que les quatre centres de notre
commune ont à offrir à leurs habitants. Pour mieux vous
intégrer, il est important de vous joindre à une ou
plusieurs des nombreuses associations actives dans la
commune et dont vous trouverez une liste récapitulative
à la fin de cette brochure. L’administration communale
vous invite également vivement à apprendre notre langue,
le néerlandais. La connaissance de la langue officielle de
la région est en effet indispensable pour pouvoir profiter
pleinement de la vie dans notre commune. A cette fin,
nous avons le plaisir de vous indiquer le CVO
(02/725.68.24 - info.zaventem@cvo-crescendo.be) et le
Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde (02/252.51.50 02/356.52.02) qui vous aideront à l’acquérir. Cette brochure d’information a pour but de vous informer des services existants dont vous trouverez ci-après une liste
succincte:

The local council of Zaventem is pleased to welcome you
to our municipality. The municipality has always implemented a policy in which all residents moving into the municipality are welcomed and no difference is made except
perhaps to help the new residents. All municipal services
are consequently open to all residents. The photographs
which you will see in this brochure will undoubtedly allow
you to understand what our four boroughs have to offer
their residents. It is important to join one or more of the
many associations available in the municipality to make it
easier to settle in a put down roots, an overview of these
associations is given at the end of this brochure. The local
council would like to urge you to learn Dutch because
knowledge of the official language of our country is essential to enjoy life in our municipality to the full. We would
like to refer you to the CVO for this (02/725.68.24 info.zaventem@cvo-crescendo.be) and the Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde (02/252.51.50 - 02/356.52.02)
who will help you with this. This informative brochure
would like to inform you of the services, a short summary
of which follows:

Die Gemeindeverwaltung von Zaventem freut sich, Sie in
unserer Gemeinde willkommen zu heiβen. Die Gemeinde
war schon immer daran interessiert, alle Neubürger in
ihrer Mitte herzlich zu begrüβen, und es wurde immer viel
Wert darauf gelegt, allen neuen Mitbürgern in jeder Hinsicht zu helfen. Alle Verwaltungsabteilungen stehen deshalb auch allen Bewohnern offen. Die Fotos in dieser
Broschüre zeigen Ihnen, wieviel unsere vier Teilgemeinden
ihren Einwohnern zu bieten haben. Für die Einbürgerung
ist es von groβer Bedeutung, das Sie Kontakte zu einem
oder mehreren der vielen Vereine, die in unserer Gemeinde aktiv sind, anknüpfen; einen Überblick finden Sie
auf den letzten Seiten dieser Broschüre. Die Gemeindeverwaltung lädt Sie von ganzem Herzen ein, unsere niederländische Sprache zu erlernen. Die Kenntnis der offiziellen
Landessprache ist nämlich unbedingt erforderlich, um das
Leben in unserer Gemeinde so richtig genieβen zu können. Dazu verweisen wir an das CVO (02/725.68.24 info.zaventem@cvo-crescendo.be) und an das Centrum
Basiseducatie Halle-Vilvoorde (02/252.51.50 02/356.52.02) die Sie hierbei unterstützen werden. Diese
Informationsbroschüre möchte Sie umfassend über die
Dienststellen unserer Verwaltung informieren; dazu folgt
hier ein kürzer Überblick:

•

•

•

•

•

•

•

Cabinet du Bourgmestre, Secrétariat et Médiateur:
Diegemstraat 37, 1930 Zaventem - 02/717.89.00 secretariaat@zaventem.be
Population, Etrangers, Etat civil, Prévention, Recettes,
Contributions, Service social: Stationsstraat 8, 1930
Zaventem - 02/717.88.24 - bevolking@zaventem.be
Enseignement, Culture, Tourisme, Jeunesse et Point
Information Jeunes, Commerce, Vie associative, Agriculture: Diegemstraat 41, 1930 Zaventem vrijetijd@zaventem.be
02/717 89 00
Aménagement du territoire, Urbanisme, Service environnement, Travaux publics, Service technique:
Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem 02/725.03.80 - ruimtelijke.ordening@zaventem.be
Archives communales, Services d’information, Rédaction “Gemeenteberichten”, Musée régional “De Veste”:
Kleine Kerkstraat 11, 1932 Sint-Stevens-Woluwe 02/720.18.56 - gemeenteberichten@zaventem.be
CC. De Factorij: Willem Lambertstraat 10,
info@ccdefactorij.be

•

•

•

•

•

Mayor, Secretariat, Ombud department offices:
Diegemstraat 37, 1930 Zaventem 02/717.89.00 - secretariaat@zaventem.be
Registry Office, Aliens registration, Civil status, Prevention, Receipts, Taxation, Social services and PWA:
Stationsstraat 8, 1930 Zaventem 02/717.88.24 - bevolking@zaventem.be
Education, Culture, Tourism, Tradespeople, Associations, Agriculture, Youth: Diegemstraat 41,
1930 Zaventem - vrijetijd@zaventem.be
02/717 89 00
Environmental Planning, Urban development, Public
Works, Technical department:
Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem 02/725.03.80 - ruimtelijke.ordening@zaventem.be
Municipal archives, Information service, Editorial team
“Gemeenteberichten”, Rural history museum “De
Veste”: Kleine Kerkstraat 11,
1932 Sint-Stevens-Woluwe - 02/720.18.56 gemeenteberichten@zaventem.be
CC. De Factorij: Willem Lambertstraat 10,
info@ccdefactorij.be

•

•

•

•

•

•
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Bürgermeisteramt, Sekretariat und Ombudsmann:
Diegemstraat 37, 1930 Zaventem 02/717.89.00 - secretariaat@zaventem.be
Bevölkerung, Ausländer, Standesamt, Prävention,
Stadtkasse, Steuern, Sozialamt und Vermittlung von
Arbeitskräften an Privat-personen:
Stationsstraat 8, 1930 Zaventem 02/717.88.24 - bevolking@zaventem.be
Bildung, Kultur, Tourismus, Info-Punkt für Jugendliche
und junge Erwachsene, Mittelstand, Vereinswesen,
Landwirtschaft: Diegemstraat 41, 1930 Zaventem vrijetijd@zaventem.be
02/717 89 00
Raumordnung, Städtebau, Öffentliche Bauvorhaben,
Amt für Umweltschutz, Technischer Dienst:
Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem 02/725.03.80 - ruimtelijke.ordening@zaventem.be
Gemeindearchiv, Infodienst, Redaktion des Gemeindeboten “Gemeenteberichten”, Heimatmuseum “De Veste”:
Kleine Kerkstraat 11, 1932 Sint Stevens Woluwe 02/720.18.56 - gemeenteberichten@zaventem.be
CC. De Factorij: Willem Lambertstraat 10,
info@ccdefactorij.be

ZAVENTEM…
Gelegen in het arrondissement Halle-Vilvoorde van de provincie Vlaams-Brabant bestaat Zaventem uit de deelgemeenten Zaventem, Sterrebeek, Sint-Stevens-Woluwe en
Nossegem. Samen kennen deze 4 deelgemeenten een uitgestrektheid van 2.762 ha, en bijna 35.000 inwoners.
Bij K.B. van 16 juli 1981 kreeg de fusiegemeente Zaventem
ingevolge het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 1981 het
volgende wapenschild: “In goud drie molenijzers van lazuur.
Het schild geplaatst voor de zilveren schachten van twee
banieren; links, in lazuur een schildhoofd van zilver beladen
met drie palen van keel; rechts, in goud een dwarsbalk van
lazuur met drie potten van goud”.
Dit is het wapenschild van Zaventem-Nossegem met de banieren van de familie ter Meeren, heren van Sterrebeek, en
met het wapenschild van Sint-Stevens-Woluwe.
Zaventem is gesitueerd in het Vlaams Gewest, ten noordoosten van de hoofdstad, aan de Brusselse Rand. Het landschap is er lichtgolvend en maakt deel uit van het Brabants
Plateau met reliëfverschillen tussen de 30 en 95 meter. Er
stroomt één waterloop, de Woluwe, waarop enkele kleine

beken aansluiten, en die uitmondt in de Zenne.
Verkeersmatig ligt Zaventem op het kruispunt van de autosnelweg E40 (Brussel-Luik-Leuven) en E19 (Brussel-Mechelen-Antwerpen) met de Brusselse Ring.
Over de herkomst van de naam “Zaventem” bestaat weinig
zekerheid. Meer dan waarschijnlijk verwijst de naam naar
een waterpoel. De oudste bekende schrijfwijze is: “Saventa”
(1117), wat via vele varianten uitmondde in “Zaventem”. Nu
vooral gekend als luchthavengemeente, heeft Zaventem zich
in de loop van de geschiedenis ontpopt tot een bezige bij inzake nijverheid.
Ondanks de onvermijdelijke verstedelijking werd in alle Zaventemse deelgemeenten grotendeels het vroegere landelijke karakter bewaard. Dit dankt de gemeente vooral aan de
sympathieke woonwijken naar ieders gading, aan de groene
zones, aan de veelzijdige middenstand die iedereen ten
dienste staat, aan haar vrijetijdsinfrastructuur, sportcomplexen, verenigingen, bibliotheken, kunstacademie, streekmuseum, CC. De Factorij, enz… Alle inspanningen zijn erop
gericht het welzijn van de bevolking en de tijdelijke bezoe-
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kers primordiaal te stellen. In het levendige Zaventem zoekt
men naar een ideaal evenwicht tussen milieu, sociaal leven
en economisch gebeuren en poogt men bestendig het nuttige aan het aangename te koppelen. Samen met het actieve
verenigingsleven en het cultureel-toeristisch aanbod, biedt
Groot-Zaventem voor eenieder ruimschoots voldoende mogelijkheden tot ontspanning!
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GEMEENTEBESTUUR ZAVENTEM
College van Burgemeester en Schepenen
Vast bureau van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zaventem
Burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD)
Algemeen beleid en coördinatie administratie Gemeente en OCMW
• Algemene leiding administratieve personeelsaangelegenheden
• Sociaal overleg
• Preventie en veiligheid
• Politie
• Brandweer
• Economie
• Landbouw
• Luchthavenbeleid
• Mobiliteit
• Gemeentelijke Administratieve Sancties
• Autonoom Gemeentebedrijf (voorzitter)
• Erediensten
• Informatie/Communicatie
• Cultuur & Toerisme
1ste Schepen Bart Dewandeleer (CD&V)
Schepen voor Financiën, Ruimtelijke Ordening en Jeugd
• Financiën en begroting gemeente en OCMW
• Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
• Milieuvergunningen
• Grondbeleid
• Erosiebestrijding
• GIS
• Structuurplanning
• GECORO
• Coördinatie bedrijvenzones (i.s.m. burgemeester)
• Jeugdbeleid
• Jeugdraad
• Speelpleinwerking

3de Schepen Piet Ockerman (Open VLD)
Schepen voor Sport en Tewerkstelling
• Sportbeleid
• Sportraad
• Middenstandsbeleid (i.s.m. de burgemeester)
• Ontwikkelingssamenwerking
• Tewerkstelling
• IDPBW
• Openbaar vervoer en duurzame mobiliteitsplanning (i.s.m. de burgemeester)
• Dorpsraad Nossegem
4de Schepen Wim Driesen (Open VLD)
Schepen voor Technische Diensten
• Onderhoud Patrimonium Gemeente en OCMW
• Openbare nutsvoorzieningen
• Uitleendienst
• Algemene milieuproblematiek en duurzaamheid (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke ordening
en Schepen voor Openbare Werken)
• Erosiebestrijding (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke ordening en Schepen voor Openbare
Werken)
• Patriottisch comité

v.l.n.r. voor: Martine Robberechts, Hilde Van Craenenbroeck, Ingrid Holemans (Burgemeester), Dirk Philips
achter: Hamid Akaychouh, Wim Driesen, Bart Dewandeleer, Piet Ockerman, Wim Debruyn (Algemeen Directeur)

2de Schepen Dirk Philips (Open VLD)
Schepen voor Welzijn en Onderwijs
• Sociale zaken en welzijn
• Bevolking en burgerlijke stand
• Begraafplaatsen
• Minder validenzorg
• Emancipatie, gelijke kansenbeleid, armoedebestrijding
• Preventieve geneeskunde
• Feestelijkheden
• Jumelage
• Markten
• Onderwijs/kunstonderwijs/bibliotheek
• Voor- en naschools toezicht & buitenschoolse kinderopvang
• Kinderdagverblijf
• Sociale raad
• Dorpsraad Zaventem
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5de Schepen Martine Robberechts (Open VLD)
Schepen voor Openbare Werken en Duurzaamheid Gebouwen
• Openbare werken
• Duurzaamheid gebouwen Gemeente en OCMW
• Publiciteit en straatmeubilair
• Rechtsgedingen, verzekeringen
• Cultuurraad
• Dorpsraad Sterrebeek
• Algemene milieuproblematiek en duurzaamheid (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke Ordening en
Schepen voor Technische Dienst)
• Erosiebestrijding (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke Ordening en Schepen voor Technische Dienst)
6de Schepen
(dit is een ‘gedeeld mandaat’ waarbij de termijn van uitoefening tijdens de legislatuur wordt gedeeld
tussen onderstaande mandatarissen)
Hamid Akaychouh (CD&V) Termijn aanstelling van januari 2019 tot en met december 2021
Alihsan Özkan (Open VLD) Termijn aanstelling van januari 2022 tot en met december 2024
Schepen voor Sociale Integratie en Vlaams karakter, Woonbeleid en Participatieve
democratie
• Sociale integratie en Vlaams karakter
• Huisvesting
• Duurzaam wonen
• Participatieve democratie en wijkwerking
• Dierenwelzijn
• Dorpsraad Sint-Stevens-Woluwe
7de Schepen Hilde Van Craenenbroeck (CD&V)
Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en Schepen voor Sociale
versterking
• Sociale versterking (OCMW-materie)
• Voorzitter bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
• Thuiszorg
• Woonvoorzieningen senioren/Woon- en zorgcentrum
• Informatica/ e-government
Voorzitter van de Gemeenteraad: Natalie Miseur (Open VLD)
• Voorzitten gemeenteraad
• Opstellen agenda gemeenteraad
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OCMW - Zaventem
BESTUUR
Raad voor maatschappelijk Welzijn is qua samenstelling gelijk aan de gemeenteraad.
Het Vast Bureau van het OCMW bestaat uit dezelfde leden als het Coillege van
Burgemeester en Schepenen.
Voorzitter: Ingrid Holemans
Leden: Bart Dewandeleer
Dirk Philips
Piet Ockerman
Wim Driesen
Martine Robberechts
Hamid Akaychouh (van januari 2019 tot en met december 2021)
Alihsan Özkan (van januari 2022 tot en met december 2024)
Hilde Van Craenenbroeck

Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)
Voorzitter: Hilde Van Craenenbroeck
Leden: Bilal Abari
Grégory Franck
Jean-Michel Hubert
Philippe Laeremans
Joke Verellen
Peter Rosel
Gerard Van Achter
Macha Vanderbist
Hector Henneaulaan 1 - 1930 Zaventem
Tel. 02/720.88.84
info@ocmw-zaventem.org
secretariaat@ocmw-zaventem.org

Gemeenteraad
De gemeenteraad van Zaventem bestaat ui 31 raadsleden.
Contactgegevens van de gemeenteraadsleden en schepenen per politieke fractie in de gemeenteraad
N-VA
Raadsleden
• Rennen Erik
Kerkhoflaan 5 - 1930 Zaventem - 0496/57.08.88 - erik@rennen.be
• Elbers Iris
Papierfabriekstraat 23/11 - 1930 Zaventem - 0478/26.22.76 - iris.elbers@telenet.be
• Vander Elst Luc
Kleinveldhof 2 - 1930 Zaventem - 0475/25.17.89 - luc.vanderelst@telenet.be
• Artois Roger
Vilvoordelaan 4 - 1930 Zaventem - 0476/25.30.63 - info@rogerartois.be
• De Vits Tom
Melsbroekstraat 4 - 1930 Zaventem - 0478/69.98.14 - tom.devits@n-va.be
• Piessens Fons
Sint-Stefaansstraat 138 - 1932 Zaventem - 0499/19.43.22 - piessens.alfons@scarlet.be
• Maes Lieve
Groenveld 16 bus 011 - 1930 Zaventem - 0498/94.53.90 - lieve.maes@n-va.be

Open Vld
• Holemans Ingrid - Burgemeester
F. Peetersstraat 43 - 1933 Zaventem - 0498/88.56.87 - ingrid.holemans@zaventem.be
• Philips Dirk - Schepen
Astridlaan 16 - 1930 Zaventem - 0498/88.56.84 - dirkphilips@zaventem.be
• Ockerman Piet - Schepen
Leuvensesteenweg 624 - 1930 Zaventem - 0473/98.64.47- piet.ockerman@zaventem.be
• Driesen Wim - Schepen
St-Stefaanstraat 93a - 1932 Zaventem - 0477/99.87.68 - wim.driesen@zaventem.be
• Robberechts Martine - Schepen
St-Lambertusstraat16 - 1930 Zaventem - 0475/56.56.56 - martine.robberechts@zaventem.be
• Miseur Natalie - Voorzitter gemeenteraad
Van Ingelgomstraat 10 - 1930 Zaventem - 0485/83.31.18 - nataliemiseur@hotmail.com
Raadsleden
• Özkan Alihsan
olenbergdreef 39 - 1930 Zaventem - 0488/15.84.25 - alihsan.ozkan@hotmail.com
• Scheerlinck Thomas
Kouterlaan 31 - 1930 Zaventem - 0476/37.26.10 - scheerlinck.thomas@gmail.com
• Abari Bilal
Olmenstraat 87/11 - 1930 Zaventem - 0483/44.46.39 - abari.bilal@hotmail.com
• Rosel Peter
Felix Goossenstraat 36 - 1930 Zaventem - 0495/24.74.56 - peter.rosel@pandora.be
• Mortier Sarah
Konrad Adenauerwijk 36 - 1932 Zaventem - 0487/34.45.22 - mortier.sarah@gmail.com
• De Mol Robert
Woluwestraat 15 bus 001 - 1930 Zaventem - 0475/96.36.62- robert.de.mol@telenet.be

UF
Raadsleden
• Pilate Véronique
Bloemenlaan 24 - 1933 Zaventem - 0472/59.92.24 - veropilate@hotmail.com
• De Gandt Frédéric
Karenberg 27 - 1932 Zaventem - 0497/40.24.33 - fdegandt@gmail.com
• Blanche Josianne
Mechelsesteenweg 317 - 1933 Zaventem - 0486/75.88.76 - josianne.blanche@skynet.be
• Mativa Jean-Marc
Madeliefjeshof 5 - 1933 Zaventem - 0478/55.45.06 - jmmativa@hotmail.com
• Pevée Nicolas
Korenveld 10 - 1932 Zaventem - 0483/00.20.23 - pevee42@gmail.com
• Spanoudis Evangelos
Wijngaardstraat 6 - 1932 Zaventem - 0477/26.17.15 - vspanoudis@hotmail.com

CD&V
• Dewandeleer Bart - Schepen
Watertorenlaan 13 - 1930 Zaventem - 0499/86.51.62 - bart.dewandeleer@zaventem.be
• Akaychouh Hamid - Schepen
Fabrieksstraat 80 - 1930 Zaventem - 0486/79.05.29 - hamid.akaychouh@zaventem.be
• Van Craenenbroeck Hilde - Schepen
Grote Daalstraat 104 - 1930 Zaventem - 0497/31 82 18 - hilde.van.craenenbroeck@telenet.be

Pro Zaventem
Raadsleden
• Gille Amy
Heidestraat 5/012 - 1930 Zaventem - 0477/79.88.09 - amygille@hotmail.com
• Etienne Van Hamme
Stationstraat 2 Bus 12 - 1930 Zaventem - 0474/90.14.55 - tienne.vanhamme@gmail.com

Raadslid
• Schillebeeckx Lukas
Mechelsesteenweg 266 b2 - 1930 Zaventem - 0494/68.63.28 - schillebeeckxlukas@gmail.com

-8-

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Elk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is verplicht een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) op te richten. Dit Comité is, naast het Vast Bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het Bijzonder Comité zijn vastgelegd in het Decreet over
het Lokaal Bestuur. Het Bijzonder Comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. In Zaventem bestaat het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst uit 9 leden (d.w.z. 1 voorzitter en 8 leden).

Samenstelling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Voorzitter

Van Craenenbroeck Hilde

Grote Daalstraat 104

1930 Zaventem

hilde.van.craenenbroeck@telenet.be

BCSD lid

Van Achter Gerard

Alex Feldheimstraat 30

1930 Zaventem

gerard.van.achter@skynet.be

BCSD lid

Rosel Peter

Felix Goossenstraat 36

1930 Zaventem

peter.rosel@pandora.be

BCSD lid

Joke Verellen

Wijngaardstraat 2

1932 Zaventem

yolandevandamme@gmail.com

BCSD lid

Abari Bilal

Olmenstraat 87/11

1930 Zaventem

abari.bilal@hotmail.com

BCSD lid

Hubert Jean-Michel

Hippodroomlaan 20

1933 Zaventem

jm.hubert.zav@gmail.com

BCSD lid

Franck Grégory

Schemeringsweg 26

1933 Zaventem

franckgreg@gmail.com

BCSD lid

Laeremans Philippe

Voskapelstraat 41

1933 Zaventem

philippe.laeremans@telenet.be

BCSD lid

Vanderbist Macha

Bosstraat 9

1930 Zaventem

macha.vanderbist@hotmail.com

Bevoegdheden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
A) Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst heeft een gesloten taakstelling. Die is vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst is bevoegd om:
1. te beslissen over de individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.
2. op eigen initiatief of op verzoek advies te geven over het gemeente- of OCMW-beleid aan het College, het Vast Bureau, de Gemeenteraad en de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Als het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist over individuele dossiers doet zij dit:
1. op neutrale wijze;
2. met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager;
3. op basis van een sociaal verslag.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst waakt er over dat de individuele steundossiers niet voor delegatie aan een personeelslid van de gemeente in aanmerking kunnen komen.
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Wat wordt bewaard in het gemeentearchief?
• Gemeentelijk administratief archief vanaf het einde van
de 19de eeuw betreffende de 4 deelgemeenten.
• Oude bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke
stand vanaf 1795 (belangrijk voor genealogische opzoekingen).
• Officiële publicaties (o.a. Belgisch Staatsblad, Verzameling der Wetten, jaarverslagen) van allerlei instellingen.
• Tijdschriften met economische, sociale en culturele inhoud.
• Algemene documentatie over Zaventem en deelgemeenten: geschiedenis, kunstpatrimonium, bezienswaardigheden, economische gegevens, luchthavenproblematiek enz.
• Krantenknipselarchief i.v.m. Zaventemse onderwerpen
vanaf 1977 tot heden.
• Registers gemeenteraad en college van de 4 deelgemeenten.
• Alle edities van het infoblad “Gemeenteberichten”.
• Raadpleeg ook www.zaventem.be voor de digitale versie
van de recentste edities.

GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Algemene Administratie en Secretariaat
Gemeentehuis
Diegemstraat 37 - 1930 Zaventem
Tel: 02/717.89.00 - Fax 02/725.72.77
secretariaat@zaventem.be
Open:
elke werkdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00
Algemeen Directeur: Wim Debruyn
Het secretariaat heeft o.m. volgende taken:
voorbereiding agenda’s en dossiers van de gemeenteraadzittingen en de zittingen van het College van Burgemeester
en Schepenen. Opstellen en uitwerken van de notulen en
beraadslagingen m.b.t. voormelde zittingen. Behandeling
van de inkomende briefwisseling en/of doorverwijzing naar
de betrokken diensten voor verdere uitvoering en gevolg.
Opstellen en versturen van brieven en nota’s uitgaande van
het gemeentebestuur, evenals brieven uitgaande van de
burgemeester. Opvolging van lopende dossiers van verschillende diensten. Tenslotte is hier tevens de dienst voor intern beleidsadvies gevestigd
In het gemeentehuis bevinden zich eveneens het kabinet
van de Burgemeester, de trouwzaal, de Collegezaal en de
vergaderzaal van de Gemeenteraad.

Dienst Communicatie
Diegemstraat 37 - 1930 Zaventem
Tel: 02/717.89.07 - Fax: 02/725.72.77
communicatiedienst@zaventem.be
De communicatiedienst ondersteunt de gemeentelijke diensten in hun dagelijkse werking. Als inwoner van Zaventem
kan u bij de communicatiedienst terecht met vragen en opmerkingen over door de gemeente gedrukte publicaties
zoals gemeenteberichten, gemeentelijke informatie brochures, folders, strooibriefjes, enz. Voor vragen omtrent de digitale communicatie en de gemeentelijke website tracht
deze dienst eveneens de inwoners te helpen.

Deze dienst verzorgt tevens de redactie van het tweemaandelijkse gemeentelijke infoblad “Gemeenteberichten”. Privépersonen en verenigingen kunnen hier terecht voor de
publicatie van hun activiteiten of mededelingen. Graag
doorsturen via gemeenteberichten@zaventem.be

Archief, Infodienst en Redactie
Gemeenteberichten
Kleine Kerkstraat 11 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel: 02/720.18.56
johan.debruyn@zaventem.be
gemeenteberichten@zaventem.be
Open:
elke werkdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00.
Verantwoordelijke archief en redacteur gemeentelijk
infoblad: Johan Debruyn
Men kan hier terecht voor:
• algemene informatie over de gemeente betreffende heemkunde en geschiedenis.
• opzoekingen in het archief onder begeleiding van de archivaris voor zover de archiefstukken al raadpleegbaar zijn door
het publiek (archiefwet). Graag vooraf een afspraak maken.
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Evenementen worden via “Uit in Zaventem” ook opgenomen
in de activiteitenkalender van de gemeentelijke website!

Ombudsdienst gemeente
Zaventem:
Dienst schadegevallen
Diegemstraat 37 - 1930 Zaventem
Tel: 02/717.89.08 - Fax: 02/725.72.77
ombudsdienst@zaventem.be
Open:
elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30
Ombudsvrouw: Iris de Bondt
Hier kan u terecht met vragen om hulp of informatie, alsook
met klachten of opmerkingen over de werking van de gemeentelijke diensten of problemen met bestuurlijke documenten. De
dienst schadegevallen behandelt de dossiers inzake beschadiging der gemeentelijke eigendommen en schade aan eigendommen van derden door gemeentelijke diensten. De
gemeente Zaventem streeft naar een goede dienstverlening,
klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van aanvragen en
dossiers
Klachten i.v.m. medewerkers van gemeentelijke
diensten?
Toch is het mogelijk dat je hierover niet tevreden bent en een
klacht wil uiten. Daarom heeft de gemeente een procedure ontwikkeld om je klacht vlot te behandelen. Wij behandelen je
klacht met de grootste discretie. Dit kan op een eenvoudige
wijze door contact op te nemen via bovenstaande contactgegevens of via online klachtenformulier in te vullen op
www.zaventem.be. U vindt de knop op de startpagina.

Belastingdienst gemeente Zaventem
Stationsstraat 8 - 1930 Zaventem
Tel: 02/717.88.06 - 07 - Fax: 02/720.55.65
Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00
belastingen@zaventem.be
Open:
Elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u30
Taken:
Toepassen van de gemeentebelastingen op de inwoners en de ondernemingen.
Opgelet:
Voor vragen i.v.m. personenbelasting en directe vragen betreffende de federale belastingen zoals personenbelasting, BTW en
onroerende voorheffing dien je contact op te nemen met:
• Federale Overheidsdienst Financiën personenbelasting: Philipssite 3A bus 1 te 3001 Leuven
• mailadres voor dossiers van particulieren: p.leuven.team2@minfin.fed.be
• mailadres voor dossiers van KMO: kmo.leuven.team2@minfin.fed.be
Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid. Bij de gemeentebelastingen wordt er ook een opdeling gemaakt in zowel opcentiemen of aanvullende belastingen als eigen belastingen.
Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel
belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. Zowel belastingen als retributies worden door
de gemeenteraad vastgesteld.
Bezwaar tegen een belasting:
Je bezwaar moet je schriftelijk indienen en voldoende motiveren. Dit kan op verschillende manieren:
• per post gericht aan College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Zaventem, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem
• per e-mail op secretariaat@zaventem.be
• door overhandiging aan het onthaal in de Diegemstraat 37
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BURGERZAKEN:
Dienst Bevolking

BURGERZAKEN: Begraafplaatsen,
Lijkbezorgingen kerkhoven

Afdelingshoofd: Ann Maes

Men kan hier onder andere terecht voor alle informatie
betreffende:
• Begravingen en grafconcessies
• Columbarium - urnenveld - concessies
• Asverstrooiing
• Ereperk voor oud-strijders
• Grafzerken

Stationsstraat 8 - 1930 Zaventem
Tel: 02/717.88.24 - Fax: 02/717.88.66
bevolking@zaventem.be
Open:
maandag - vrijdag: van 8u30 tot 12u20
woensdag: van 13u30 tot 15u20
donderdag: van 17u00 tot 19u20
U kan hier onder andere terecht voor:
• Adreswijzigingen
• Attesten ( gezinssamenstelling, leven , woonst, enz…)
• Eensluidend verklaren van documenten
• Elektronische identiteitskaarten
• Euthanasie, laatste wilsbeschikking, orgaandonatie
• Geboorte-of adoptiepremie
• Informatie uit de bevolkingsregisters
• Paspoort/reispas
• Reistoelating minderjarigen
• Rijbewijzen
• Uittreksel uit het strafregister
• Verkiezingen
• Wettelijke samenwoning
• Wettigen van handtekening
• Wijziging van beroep

BURGERZAKEN:
Dienst Burgerlijke stand

Begraafplaatsen op grondgebied van groot-Zaventem:
• Zaventem: Kerkhoflaan
• Sterrebeek: Tramlaan en Bosdellestraat
• Sint-Stevens-Woluwe: Sint-Stefaanstraat
• Nossegem: Namenstraat

Afdelingshoofd: Ann Maes
Verantwoordelijke: Kelly Vermeiren
Stationsstraat 8 - 1930 Zaventem
Tel: 02/717.88.24 - Fax: 02/717.88.39
burgerlijkestand@zaventem.be
kerkhofbeheer@zaventem.be
Open:
maandag - vrijdag: van 8u30 tot 12u20
donderdag: van 17u00 tot 19u20
U kan hier onder andere terecht voor:
• Adoptie
- Binnenlandse adoptie
- Buitenlandse adoptie
• Afschriften & uittreksels
- Internationale geboorte-, huwelijks- en
overlijdensakten
• Begraafplaatsen
- Adres kerkhoven en openingsuren
- Concessies
- Crematies
- Columbarium en urnenveld
- Grafzerken
- Ontgravingen
• Echtscheiding
• Erkenning: voor geboorte, bij de geboorteaangifte of na
de geboorte
• Geboorteaangifte
• Huwelijksaangifte
• Naams- en voornaamswijziging
• Nationaliteit en naturalisatie
• Overlijdensaangifte
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BURGERZAKEN:
Dienst Vreemdelingenzaken
Afdelingshoofd: Ann Maes
Verantwoordelijke: Kelly Vermeiren
Stationsstraat 8 - 1930 Zaventem
Tel: 02/717.88.24 - Fax: 02/717.88.68
vreemdelingen@zaventem.be
Open:
maandag - vrijdag: van 8u30 tot 12u20
donderdag: van 17u00 tot 19u20
Burgers die niet de Belgische nationaliteit bezitten, kunnen hier terecht voor:
• Adreswijzigingen
• Arbeidskaart, beroepskaart, beroepswijziging
• Attesten ( gezinssamenstelling, leven , woonst, enz…)
• Eensluidend verklaren van documenten
• Elektronische verblijfskaart voor vreemdelingen
• Geboorte-adoptiepremie
• Identiteitsstuk
• Informatie uit de bevolkingsregisters
• Laatste wilsbeschikking, euthanasie, orgaandonatie
• Melding van tijdelijke afwezigheid in ons land
• Reistoelating minderjarigen
• Uittreksel uit het strafregister
• Verbintenis ‘tot ten laste neming’
• Verblijf van vreemdeling
• Wettelijke samenwoning
• Wettigen van handtekening

Gemeentelijk heemmuseum “De Veste”
Kleine Kerkstraat 13 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel: 02/720.18.56 - johan.debruyn@zaventem.be
Open:
alle werkdagen van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (vooraf aanmelden; zaterdag en zondag op afspraak)
Toegang gratis. Rondleidingen mogelijk, ook voor scholen.
Medewerker: Johan Debruyn

BRANDWEER ZONE WEST
NOODnummer 112
http://vlaamsbrabantwest.be/
e-mail: contact@zvbw.be
Administratie
Luchthavenlaan 4 - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 451 49 11
contact@zvbw.be
http://vlaamsbrabantwest.be/

Wat heeft "De Veste" te bieden?
Het overgrote deel van de tentoongestelde voorwerpen werd in bruikleen gegeven door de heemkundige kring "De Trekkers". Het gelijkvloers toont een oud herberginterieur en oude huisraad, opgesteld rond een Leuvense “stoof”. Verder treft
men er weeginstrumenten, dors- en vervoermaterieel en archiefstukken betreffende lokale verenigingen, gemeentebesturen
en de economische bedrijvigheid. De bovenverdieping biedt vooral oud landbouwalaam (gebruikt bij de witloofteelt, graanoogst, zuivelbereiding) en gereedschap van tot de folklore behorende ambachten en beroepen. Daarnaast kunnen er ook
voorwerpen i.v.m. het koninklijk huis, het kerkelijk leven, de wereldoorlogen, de Zaventemse historiografie en vlaggen worden bewonderd. Het grote landbouwmaterieel (zoals ploegen, veldrol, maaimachine, witloofrooimachine) wordt buiten tentoongesteld.

Openingsuren
Maandag
09:00 - 12:30
Dinsdag
09:00 - 12:30 | 13:30 - 16:00
Woensdag
09:00 - 12:30
Donderdag
09:00 - 12:30
Op zaterdag en zondag zijn de administratieve diensten
telefonisch niet bereikbaar.
U kan de diensten enkel voor administratieve vragen
contacteren via contact @zvbw.be.
Kazerne Zaventem
Noodnummer: 112
Nummer kazerne : 02/721.00.00
Leuvensesteenweg 550 - 1930 Zaventem
Tel: 02/711.20.20
Fax: 02/711.20.25
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HUISVUIL EN
RECYCLAGEPARK
In Zaventem, Sterrebeek, Nossegem en Sint-Stevens- Woluwe
staat de intercommunale INTERZA in voor het afvalbeheer.
Hoogstraat 185, 1930 Zaventem - Tel: 02/721.07.31
Open:
alle werkdagen van 7u30-12u00 en 12u30-15u30
Hier kan u terecht voor de ophaalkalender, informatie over
de huisvuilinzameling en de verschillende containers.
Sorteerregels:
Restafval dient in groengrijze zakken met opschrift “Interza”
gedeponeerd te worden. Plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons kan u aan huis laten ophalen
in blauwe zakken. Papier & karton en glas worden maandelijks aan huis opgehaald.
Groengrijze en blauwe zakken kan u aankopen bij:
• Gemeentelijk Administratief Centrum, Stationsstraat 8,
Zaventem (elke werkdag van 08u30 tot 11u45
• Gemeentelijk Administratief Centrum, Diegemstraat 37,
Zaventem
• Carrefour Market, Stationsstraat 68, Zaventem
• Drive-In Market, Sterrebeekstraat 163, Zaventem
• Louis Delhaize, Vilvoordelaan, Zaventem
• Press Shop, Stationsstraat 115, Zaventem
• Delhaize, Mechelsesteenweg 207, Sterrebeek
• Shop&Go Delhaize, Leuvensesteenweg 3,
Sint-Stevens-Woluwe
• Colruyt NV, Voskapellelaan 11/13, Nossegem
• NV Brico Zaventem, Weiveldlaan 29, Nossegem
• Gemeentearchief, Kleine Kerkstraat 11,
Sint-Stevens-Woluwe (elke werkdag van 08u00 tot
11u45)

Er bestaan drie containers
De verplichte grijze container voor het GFT-AFVAL (groente-,
fruit- en tuinafval) wordt enkel leeggemaakt als er een correcte GFT-jaarsticker is opgekleefd. Deze stickers zijn te
koop via de INTERZA-automaten die staan opgesteld op volgende locaties:
• Gemeentelijk administratief centrum Zaventem
• Recyclagepark Sterrebeek
• Heemmuseum Sint-Stevens-Woluwe
• Bibliotheek Sterrebeek
De gele container voor papier en karton en
de blauwe container voor glas zijn eveneens verkrijgbaar bij
INTERZA, maar zijn niet verplicht te gebruiken.
Alle informatie rond ophaaldata en sorteerregels vindt u
terug op de afvalkalender of op www.interza.be
Recyclagepark:
J.F. Kennedylaan te Sterrebeek (naast Amerikaanse school)
Open:
dinsdag, woensdag, vrijdag
zaterdag

13u00 tot 19u00
10u00 tot 17u00

Opgelet: toegang tot 15 minuten voor sluitingstijd!
Het recyclagepark wordt ook uitgebaat door INTERZA. Elke
inwoner van de gemeente kan hier terecht met recycleerbaar
of gevaarlijk afval (wordt gratis aanvaard). Voor grote hoeveelheden groenafval, asbest of steenpuin en afval dat niet
kan gerecycleerd worden, wordt een tarief toegepast naargelang van de gebruikte laadruimte (uitsluitend te betalen
via bancontact). Meer informatie over welke afvalstoffen
worden aanvaard, kan u terugvinden op de website www.interza.be
Voor informatie over huisvuil kan men ook terecht op
www.zaventem.be en bij de Gemeentelijke Milieudienst,
Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem.
Tel: 02/717.89.40-42, Fax: 02/717.88.93
milieudienst@zaventem.be
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Spelotheek
Vijverstraat 14, 1930 Zaventem
www.spelotheekzaventem.be
Wil je graag lid worden?
Of de catalogus doorbladeren?
Bezoek de website van de spelotheek Zaventem. In de spelotheek van Zaventem kan je voor een zeer lage prijs (€5 per
jaar) kwaliteitsvol speelgoed uitlenen voor kinderen van O
tot 9 jaar.
Open:
elke woensdag van 13u30 tot 15u30 en donderdag
(enkel 1ste en 3de van de maand) van 17u tot 19u

INTEGRATIEDIENST
Integratieambtenaar: Maria Urbina D'Alençon
Postadres: Diegemstraat 37
kantoren: Desmedtstraat 52 - 1930 Zaventem
tel: 0473/98.55.71
maria.urbina@zaventem.be
huisvanhetkind@zaventem.be
De integratiedienst werkt aan de bevordering van gelijke
kansen voor alle inwoners van Zaventem. Dit gebeurt door
projecten op te zetten die de contacten en samenwerkingen
tussen mensen stimuleren. Deze dienst probeert het samenleven in diversiteit te verbeteren in nauwe samenwerking met andere gemeentelijke diensten (intern) alsook met
externe partnerorganisaties. Concreet werkt de integratiedienst rond thema’s zoals inburgering en onthaal van
nieuwe inwoners, Nederlands leren en oefenen, sensibiliseringsacties rond diversiteit, enz..
Schoolopbouwwerk Zaventem: Els Van Imschoot
Desmedtstraat 52, 1930 Zaventem
0491 90 34 27
els.van.imschoot@samenlevingsopbouw.be
huisvanhetkind@zaventem.be
Omdat Zaventem hoog scoort op het vlak van kinderarmoede
probeert schoolopbouwwerk Zaventem (een samenwerking
van de gemeente Zaventem en Riso Vlaams-Brabant) bij te
dragen aan het ondersteunen van maatschappelijk kwetsbare
gezinnen op het vlak van onderwijs.
Centraal in deze werking staat de ontmoeting tussen ouders en leerkrachten om zo elkaars leef- en werkwereld
beter te leren kennen en de ondersteuning van beide groepen. De thema’s die aan bod komen werden in samenspraak met de ouders en de juffen gekozen: schoolrijpheid,
hoe taalvaardigheid stimuleren, huiswerk … Er worden ook
observaties gehouden in de klas zodat ouders een beter
beeld krijgen van de werking van de school en hun kind.
Opvoedingsondersteuning: Nathalie Nouwkens (m/d/w)
Desmedtstraat 52, 1930 Zaventem
0473 53 40 59
Nathalie.nouwkens@groepintro.be
huisvanhetkind@zaventem.be

Babybabbels
De gemeente Zaventem en Groep Intro startten in september 2018 een project rond opvoedingsondersteuning in Zaventem: Babybabbels.
De Babybabbels zijn wekelijkse gratis bijeenkomsten bedoeld voor iedereen die een rol opneemt in de opvoeding
van kinderen tussen 0 en 5 jaar. Om de 14 dagen worden
er specifieke thema’s aangekaart zoals naar de kleuterklas,
gezonde voeding, vlotjes op het potje, taalstimulering, …
Naast vorming en ondersteuning van ouders staat elkaar
ontmoeten centraal.
Babybabbels: elke woensdag in het Huis van het Kind
Zaventem in de Desmedtstraat 52 te 1930 Zaventem
Huis van het Kind Zaventem
Desmedtstraat 52 in 1930 Zaventem
www.huisvanhetkindzaventem.be
huisvanhetkind@zaventem.be
Het Huis van het Kind is een lokale samenwerking waarbij
verschillende partnerorganisaties samen voor een aanbod
zorgen dat (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren ondersteunt. Hierbij wordt de focus gelegd op drie belangrijke pijlers:
• preventieve gezondheidszorg
• opvoedingsondersteuning
• activiteiten die ontmoeting bevorderen
Partners van het Huis van het Kind Zaventem:
Gemeente Zaventem - Sociale Dienst, Vrijetijdsdiensten
(Jeugd, Cultuur, Sport), Integratiedienst, OCMW Zaventem,
Kind & Gezin, CAW Halle-Vilvoorde vzw, Gezinsbond Zaventem, Kinderland vzw - CKG De Kleine Parachute, Groep
Intro vzw, Domo vzw, Riso Vlaams-Brabant vzw, Centrum
Basiseducatie, Pin vzw, Kraamzorg Landelijke Thuiszorg, De
Zoekmand, Warmkracht vzw, Arch’educ vzw, Gemeentelijke
kinderkribbe Jannemieke, Kinderopvang De Sterretjes,
FSMB, CM, Kind en Preventie en Onderwijsraad Zaventem
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KINDEROPVANG
Sinds 1 mei 2019 kan u alle kinderopvangvoorzieningen in Zaventem terugvinden op het lokaal
loket
www.kinderopvang.be
Via deze website kan u uw ‘ kinderopvang aanvraag’
registreren.
Vragen? Indien u vragen heeft kan u mailen naar
help@kinder-opvang.be
Voor dringende vragen kan u bellen naar het nummer
0492/59.10.39 en dit op weekdagen van 9u00 tot
16u00

DIENST MILIEU, DUURZAAMHEID EN MOBILITEIT
(Omgevingsdiensten)

LANDBOUW EN MIDDENSTAND
Diegemstraat 41 - 1930 Zaventem
Tel.: 02/717.89.25
middenstand@zaventem.be

Steenokkerzeelstraat 56 - 1930 Zaventem
Algemeen - Tel: 02/717.89.40

Open:
elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00.

milieu@zaventem.be
Medewerker: Yves Van Hemele
Taken dienst landbouw:
• Administratie van de landbouwcommissie
• Jaarlijkse landbouwtelling
• Aflevering slachtbewijzen

DIENST MILIEU
Milieuambtenaar: Guido Declercq
Tel: 02/717.89.40
milieu@zaventem.be

Taken dienst middenstand:
• Administratie taxi’s
• Ambulante handel
• Toekenning wekelijkse rustdag en afwijking
• In ontvangst nemen van socio-economische dossiers
• Organisatie van wekelijkse markten in Zaventem en Sterrebeek
• Organisatie kerstmarkt
• Organisatie jaarmarkt

DIENST DUURZAAMHEID
Deskundige Milieu en Duurzaamheid:
Gawein Van Daele
Tel: 02/717.89.45
duurzaamheid@zaventem.be
DIENST MOBILITEIT
Mobiliteitsambtenaar: Joris Crols
Tel: 02/717.89.41
mobiliteit@zaventem.be
Open:
elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en 13u00 tot 16u00,
donderdag tot 19u30
Opgelet: Bedrijfsleiders en ondernemers worden gevraagd vooraf een afspraak te maken.

DIENST ONDERNEMEN EN
ECONOMIE
Contact:
Steenokkerzeelstraat 56 - 1930 Zaventem
Tel: 02/717.88.70
ondernemen@zaventem.be
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Taken:
Deze dienst behandelt materies inzake leefmilieu, natuur, energie, mobiliteit en dierenwelzijn en houdt hierbij steeds rekening met het principe van duurzame
ontwikkeling. Ook het Burgemeestersconvenant, het
klimaatengagement van de gemeente Zaventem,
wordt vanuit deze dienst gecoördineerd.
Deze dienst behandelt ook het deel milieu van de omgevingsvergunning die werd ingevoerd ter vervanging
van de milieuvergunning. De stedenbouwkundige- en
milieuvergunning werden samengevoegd in één omgevingsvergunning.

2. Wijk en onderzoek
Omvat: lokale recherche, sociale recherche, wijkwerking
Directeur: openstaande vacature, tel: 02/719.10.47
3. Intern toezicht
Omvat: algemeen toezicht en tucht
Directeur: openstaande vacature, momenteel deeltijds ingevuld door Wim Versyck,
tel 02/719.10.48
4. Beleidsondersteuning
Omvat: beleidsondersteuning, communicatie (incl. perswoordvoerder) en opleidingen
Directeur: Ellen Vanderpoel, tel: 02/719.10.45

POLITIE (Lokaal)
Dringende noodhulp: 101 (met GSM 112)
PZ5400 - Hoogstraat 20 - 1930 Zaventem
Algemeen telefoonnummer: 02/719.10.10
Fax: 02/719.10.00
pz.zaventem@police.belgium.eu
www.lokalepolitie.be/zaventem
Open:
24-uren permanentie
Korpschef: hoofdcommissaris Jean-Pierre Van Thienen
De korpschef heeft de algemene leiding over het korps en staat onder het gezag van het College Van Burgemeester en Schepenen.

5. Lokaal Informatiekruispunt
Omvat: informatiegaring -en verwerking, functioneel beheer en administratie
Directeur: Eveline Van Outryve, tel: 02/719.10.41
6. ICT-services
Omvat: Technisch (ICT consulent en HINP): tel: 02/719.10.59-60
Directeur: onder rechtstreeks gezag van de korpschef, tel: 02/719.10.49
7. HRM- en Logistiek
Omvat: Personeelsbeheer, logistiek en financieel beheer, onthaal (loketfunctie en telefonisch),
welzijn op het werk en onderhoud van het gebouw.
Directeur: Wendy Biesmans, tel: 02/719.10.51
Alle diensten zijn gehuisvest in het zonecommissariaat, Hoogstraat 20 te Zaventem.
Aan het hoofd van elke dienst staat een directeur. Hij/zij wordt voor elk van de onderafdelingen
of “teams” ondersteund door teamcoördinatoren.

Perscontacten: De politiewoordvoerder is Ellen Vanderpoel Dienst beleidsondersteuning
Tel. 02 719 10 45

De korpschef wordt in de dagelijkse korpsleiding bijgestaan door volgende zeven
diensten:
1. Operaties
Omvat: toezicht en interventie en verkeer
Directeur: Michael Dekeyser, tel: 02/719.10.81
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ONDERWIJS
Diegemstraat 41, 1930 Zaventem
Tel: 02/717.89.22
onderwijs@zaventem.be
Open:
elke werkdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00
Medewerker: Kim Flamen - kim.flamen@zaventem.be
Men kan hier terecht voor alle informatie betreffende het gemeentelijk onderwijs.

Gemeentelijk kleuter- en lager
onderwijs:
School 1
Desmedtstraat 42, 1930 Zaventem
Tel: 02/720.09.89
www.gemeenteschoolzaventem.be
secretariaat@gemeenteschoolzaventem.be
Directeur: Ade Dehandschutter
School 2
Leuvensesteenweg 194, 1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel: 02/720.42.99
https://www.gemeenteschoolsintstevenswoluwe.com/
Secretariaat@sswgbs.com
Directeur: Karin Geerts

School 3
Schapenweg 26-30 - 1933 Sterrebeek
Tel: 02/731.95.43
http://www.gemeenteschoolsterrebeek.com/
reinhilde.secretariaat@stegbs.com
Directeur: Cindy Beddegenoodts

Gemeentelijke Kunstacademie
W. Lambertstraat 1 en Rustoorddreef 1 (bijgebouw),
1930 Zaventem
Tel: 02/720.05.28
www.academiezaventem.be
info@academiezaventem.be
Directeur: Hilde Van Keer
Kunstonderwijs voor Beeld, Dans, Muziek en Theater
met aangepaste programma’s voor amateurs en préprofessionelen, voor kinderen, tieners en volwassenen.
Beeld
Beeldkriebels: 6-7 jaar
Beeldatelier: 8+
Beeldlab en digitaal beeldatelier: 12+, 18+
Figuren en Poppentheater
Pottenbakken/Keramiek
Dans
Danskriebels : 6 -7 jaar
Dansatelier: 8+, 18+
Danslab: 12+ klassieke en hedendaagse dans
Dansstudio: 15+ klassieke en hedendaagse dans, choreografie

- 18 -

Muziek
Kunstkriebels: 5-6 jaar domeinoverschrijdend
Muziekkriebels: 7 jaar,
Muziekatelier en groepsmusiceren :8+, 18+
Muzieklab: 12+, 18+ Muzikale en culturele vorming, Klanklab,
Poplab, Compositie, Muziekgeschiedenis, Strijkers en Harmonie orkest, Koor, Musical, Experimentele muziek, Jazz Pop
Rock en Singer-songwriter,
Muziekstudio: 15+
Instrumenten: accordeon, blokfluit, cello, contrabas, dwarsfluit, gitaar, harp, luit, hobo, klarinet, saxofoon, trompet,
bugel, trombone, tuba, piano, slagwerk, viool, zang, elektrische gitaar, basgitaar, jazzpiano , Live electronics,
Theater
Woordkriebels: 6-7j
Woordatelier: 8+
Woordlab: 12+ ,18+ Speltheater, Verteltheater, Spreken en
presenteren, Spreken en vertellen, Theatermaken,
Woordstudio: 15+
Openingsuren:
Maandag, dinsdag donderdag en vrijdag 13.00-21.30
Woensdag 13.00-21.30
Zaterdag 09.00-14.30
www.academiezaventem.be

Gemeenschapsonderwijs

Vrij onderwijs:

•

Koninklijk Atheneum Zaventem
(Secundair onderwijs)
Hoogstraat 50, Tel: 02/720.00.58
http://www.kazaventem.be/
ka.zaventem@g-o.be

•

Sint-Lambertusschool Nossegem
Vrije kleuter- en lagere school
Burggrachtstraat 1A - Tel: 02/759.46.04
www.sintlambertusschool-nossegem.be
sln.directie@gmail.com

•

Basisschool De Vleugel Zaventem
Spoorwegstraat 27 - Tel: 02/720.17.92
http://www.bsgozaventem.be/
bs.zaventem@g-o.be

•

Vrije basisschool Sterrebeek
Kerkdries 22 - Tel: 02/731.19.83
www.vbssterrebeek.be
vbs.sterrebeek@telenet.be
ZAVO kleuter en lager onderwijs Zaventem
Hoogstraat 1 - Tel: 02/720.42.18
Heidestraat 2 - Tel: 02/720.56.62
www.zavobasis.be

•

•

Centrum voor Volwassenenonderwijs in:

ZAVO secundair onderwijs Zaventem
Groenstraat 13 - Tel: 02/720.00.91
Hoogstraat 3 - Tel: 02/720.27.97
Sterrebeekstraat 108 - Tel: 02/709.04.95
www.zavo.be
info@zavo.be
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•

Crescendo CVO - Campus Atheneum
Spoorwegstraat 25, 1930 Zaventem
Cursussen Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans.
Cursussen Nederlands speciaal voor personen vanaf 15 jaar.
Tel: 02/725.68.24
info.zaventem@cvo-crescendo.be
www.cvo-crescendo.be

•

Centrum voor Basiseducatie in Halle- Vilvoorde
Nederlands voor anderstaligen, overdag of ’s avonds
Nieuwstraat 5, 1830 Machelen
Tel: 02/252.51.50
https://www.basiseducatie.be/cbe-open-school-hallevilvoorde/lesplaats/campus-machelen
info.vilvoorde@cbehalle-vilvoorde.be

FINANCIËLE DIENST

DIENST OPENBARE WERKEN

Stationsstraat 8 - 1930 Zaventem
Tel: 02/720.35.50

Steenokkerzeelstraat 56 - 1930 Zaventem
Tel: 02/725.03.80 - Fax: 02/725.46.85
openbare.werken@zaventem.be

Open:
elke werkdag van 8u00 12u00
Financieel Directeur:
Katia Vancampenhout
Tel: 02/717.88.00 - Fax: 02/720.55.65
katia.vancampenhout@zaventem.be
U kan hier terecht voor vragen over:
Uitgaande en of inkomende facturen of te ontvangen vorderingen van de gemeentelijke diensten en gemeentelijke
instellingen, van het AGB Zaventem en de politie Zaventem. Alsook voor vragen m.b.t. aankoopdossiers voor leveringen en diensten georganiseerd door de centrale
aankoopdienst van de gemeente.

Open:
elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en 12u30- 16u00
Deze dienst plant, coördineert en houdt toezicht bij
de uitvoering van o.m.:
• waterbeheersingswerken
• riool- en wegvernieuwingswerken, al dan niet met inbegrip van wijzigings- en vernieuwingswerken van de
verschillende distributienetten (water - gas- laagspanning - hoogspanning - telefoon - kabel T.V. - openbaar
verlichtingsnet…)
• de oprichting en/of renovatie van gemeentegebouwen,
sportinfrastructuur...
• de aanleg en/of herstructurering van openbare groene
ruimten, parken, plantsoenen, laanbeplanting, sportvelden...

PERSONEELSDIENST
Vijverstraat 14 in 1930 Zaventem
Tel.: 02/717 88 45
personeelsdienst@zaventem.be
Openingsuren weekdagen:
08u30-12u en 13u-16u

DIENST INTEGRALE
VEILIGHEID
Stationsstraat 8 - 1930 Zaventem
Tel: 02/717.88.43 - 02/717.88.53 - Fax: 02/717.88.39
preventiedienst@zaventem.be
Open:
elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00.
Na 16u00 op afspraak
Contactpersonen:preventieambtenaar Nils Meert en Brigitte Pauwels
Taken:
In het kader van het veiligheids- en preventiebeleid ontwikkelt de dienst integrale veiligheid projecten en acties rond
uiteenlopende fenomenen die tot doel hebben de veiligheid
en de leefbaarheid binnen de gemeente te verbeteren.
Hoofddoel:
• inwoners informeren, sensibiliseren, ondersteunen om
te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit
en overlast en om de onveiligheidsgevoelens bij de burgers tegen te gaan.
• Alle opgezette activiteiten en initiatieven verlopen
steeds in nauwe samenwerking met tal van overheidsdiensten en organisaties. Thema’s waarrond de dienst
integrale veiligheid vooral werkt zijn: fietsdiefstal, autocriminaliteit, inbraakpreventie, verkeersveiligheid, overlast, alcohol- en drugspreventie…
Op de dienst integrale veiligheid kan u terecht voor vrijblijvend advies en informatie (folders, brochures…) omtrent de
aangehaalde thema’s.
Gemeenschapswachten
De gemeenschapswachten maken deel uit van de dienst integrale veiligheid en hebben als opdracht burgers te informeren, te sensibiliseren en defecten te melden bij de
gepaste diensten
De dienst integrale veiligheid is tevens bevoegd voor de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en de rampen/noodplanning binnen de gemeente.
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TECHNISCHE DIENST

•
•

Steenokkerzeelstraat 56 - 1930 Zaventem
Tel: 02/725.03.80 - 02/717.88.70 - Fax: 02/717.89.50
technische.dienst@zaventem.be
•
Diensthoofd: Marijke Heirman
Open:
elke werkdag van 8u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 15u30.
Contacteer deze dienst voor:
• meldingen van defecte straatverlichting
• herstellen van voetpad of wegdek
• verwijderen van onkruid of omgewaaide bomen op openbaar
domein
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ontlenen van parkeerborden
uitlening en bezorging van allerlei materieel (stoelen, tafels,
nadarhekken), voor het inrichten van feesten en evenementen door Zaventemse verenigingen (aanvragen aanvragen
minimum 1 maand vooraf !).
ruimen van zwerfvuil na afspraak met de Milieudienst
(02/717.89.40)

MELDINGEN
Voor alle meldingen en vragen kan u terecht op
meldpunt@zaventem.be
(Verplicht contactgegevens vermelden opdat de gemeentelijke
diensten contact kunnen opnemen)

DIENST OMGEVING:
RUIMTELIJKE ORDENING,
STEDENBOUW EN GRONDBELEID

•
•

Steenokkerzeelstraat 56 - 1930 Zaventem
Gelieve er rekening mee te houden dat de dienst Omgeving
(Ruimtelijke Ordening) zonder afspraak enkel open is op
donderdagavond van 17u tot 19u30 en op vrijdagvoormiddag van 8u tot 12u. We raden u aan om in elk geval
vooraf telefonische of via e-mail contact op te nemen met de
dienst.

•

Uitzondering: voor het afhalen van documenten na afspraak
of het inkijken van een openbaar onderzoek.
KAN ALLE ANDERE DAGEN maar ENKEL OP AFSPRAAK.
Tel: 02/725.03.80 - Fax: 02/717.88.93
ruimtelijke.ordening@zaventem.be
Open:
Algemene vragen en inlichtingen
• Donderdag van 17u00 tot 19u30
• Vrijdag van 8u00 tot 12u00
Persoonlijk gesprek? Ja, dat kan maar eerst even
bellen of mailen:
Voor specifieke en gerichte administratieve en stedenbouwkundig-technische inlichtingen raden wij u aan om een afspraak te maken. Op deze manier kunnen wij voldoende tijd
voor u inplannen en desgevallend u gericht helpen door reeds
een aantal zaken voor te bereiden. Telefoon: 02/725.03.80
of email ruimtelijke.ordening@zaventem.be
Afdelingshoofd: Bruno Depondt
Taken:
• Afdeling Ruimtelijke Planning:
informatie met betrekking tot de ruimtelijke structuurplannen (Vlaanderen, provincie, gemeente), gewestplan, algemene en bijzondere plannen van aanleg, sectorale bpa's,
ruimtelijke uitvoeringsplannen, rooilijn- en onteigeningsplannen, gemeentelijk mobiliteitsplan, bouw-, verkavelings- en planningsverordeningen.
• Afdeling Vergunningen:
onderzoek en administratieve afhandeling van aanvragen
tot splitsing van percelen, verkavelings-, ruil- en herverkavelingsaanvragen, stedenbouwkundig attest, planologisch
attest, stedenbouwkundige vergunning, meldingen van
handelingen, aanvragen voor onderhoudswerken, aanvragen tot machtiging sociaal-economisch dossier, aanvragen
tot aanleg van wegen en nutsvoorzieningen in verkavelingen, plaatsing van wegbewijzeringen, plaatsing van publiciteitsborden, plaatsing van terrassen en luifels op/boven
openbaar domein, straatnaamgeving, leegstaande bedrijfsruimtes.

•

•

Afdeling Handhaving:
toezicht op de correcte uitvoering van bouwwerken en
vergunningen.
Afdeling Huisvesting:
info en steunmaatregelen aan particulieren bij lenen, verhuis, installatie, huur, koop, aanpassing van woningen, inventaris onbebouwde percelen in verkavelingen en
woongebieden, inventaris van leegstaande en verwaarloosde woningen onbewoonbaarheid en/of ongeschiktheid
van kamers en woningen, conformiteitattesten voor kamers en woningen, sociale huisvesting, gemeentelijke
woonbehoeftestudie.
Afdeling GIS (geografische informatie systemen):
GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. De term
geografisch verwijst naar de ruimtelijke aard van de informatie die gebruikt wordt: de plaats waar iets 'is' of 'gebeurt' vormt hier de rode draad. Ruimtelijke gegevens en
niet-ruimtelijke gegevens worden gecombineerd in een dynamisch informatiesysteem.
Door de data te visualiseren op kaart, worden onderliggende verbanden zichtbaar.
GIS laat toe om analyses uit te voeren ter ondersteuning
van het gemeentelijk beleid. Het is een ondersteunend instrument voor verschillende gemeentelijke diensten en
wordt recent ook ingezet om informatie aan te bieden aan
de burger via interactieve digitale kaarten. Neem maar
eens een kijkje op www.zaventeminkaart.be
Afdeling Grondbeleid:
verwerving- en vervreemdingdossiers ten behoeve van
zowel het openbaar domein als het gemeentelijk privaat
patrimonium.
Regie voor Grond- en Bouwbeleid:
Doel: onroerend goed verwerven en dit tegen redelijke
prijzen als bouwgrond op de markt te brengen.

Een kwestie van tijdig praten!
Al te dikwijls stellen deze diensten vast dat inwoners verkeerde beslissingen nemen, dikwijls met verstrekkende gevolgen! Oorzaak: men heeft zich vooraf niet of onvoldoende
geïnformeerd! Ik wil een grond kopen, maar weet niet of en
wat ik er op mag bouwen? Ik wil het dak van mijn huis vernieuwen, een tuinhuisje bouwen, een raam dichtmetselen…
heb ik daar een stedenbouwkundige vergunning voor nodig?
Ik wil bouwen: hoe breed, diep, hoog mag ik gaan? Kan ik
van een tegemoetkoming van de overheid genieten als ik
bouw of renoveer? Hoe hoog mag de haag tussen mijn eigendom en die van mijn buur zijn, waar dient ze te worden geplant? Duizenden vragen zijn denkbaar. De dienst omgeving is
er om u een antwoord te geven. Een gouden raad: vraag
inlichtingen voor u een beslissing neemt. Het kan u
veel ontgoochelingen en moeilijkheden besparen!
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SOCIALE DIENST
Stationsstraat 8 - 1930 Zaventem
sociale.dienst@zaventem.be
Open:
elke werkdag van 8u30 tot 12u30 en elke 1ste donderdagavond van de maand van 17u00 tot 19u30.
Dienstverantwoordelijke: Ria Letist - Tel: 02/717.88.38
Administratief medewerker:
Nathalie Rabet - Tel: 02/717.88.36
Dienstverlening:
• Pensioenaanvragen (sector werknemers, zelfstandigen
en ambtenaren) en de afwerking ervan
• Aanvragen mindervaliditeit (bestemd voor FOD sociale
zekerheid, Kruidtuinlaan te 1000 Brussel)
• Alle gemeentelijke toelagen (gepensioneerden, weduwen, wezen en invaliden, openluchtklassen, tussenkomst waterdistributie, terugbetaling Tv-distributie,
gratis rol huisvuilzakken aan gezinnen met 3 kinderen
ten laste en aan incontinentie, stoma of thuisdialyse
patiënten + onthaalouders, tussenkomst babysitdienst,
forfaitaire tussenkomst voor het vervoer van gehandicapte personen in verenigingen, financiële steun aan
ouders van een drieling, mantelzorgtoelage
• Sensibiliseringsacties in het kader van preventief gezondheidsbeleid
• Organisatie van verschillende infosessies zoals pensioenen (jaarlijks), euthanasie, orgaandonatie, fiscale
voordelen mindervaliden
• Organisatie komst mammobiel (2-jaarlijkse screening)
• Plan International (briefwisseling deelnemende scholen)
• Regeling viering huwelijksjubilarissen
• Bekomen van de aanvraagformulieren voor nationale
en/of provinciale tussenkomsten
• Opvolging en begeleiding van personen of gezinnen in
probleemsituaties
• Organisatie jaarlijkse uitstap 60-plussers door het gemeentebestuur
• Logistieke ondersteuning organisatie spelotheek
• Administratie loket kinderopvang
• Verhuur riksja’s
• Opvolging toegankelijke gemeente
• Organisatie dag van de mantelzorg
• Aanvragen “Doe je mee fonds”
• Acties in het kader van Gezonde Gemeente (dikke
darmkanker, valpreventie, geestelijke gezondheid, alcoholisme…)
• Logistieke ondersteuning bij diner voor alleenstaande
senioren
Toekennen toelagen aan humanitaire verenigingen en instellingen voor opvang en begeleiding van Zaventemse inwoners met een beperking en sociale verenigingen

BIBLIOTHEEK
‘De Factorij’
Bibliothecaris: Marina Van Lombeek
Hoofdbibliotheek:
W. Lambertstraat 12 - 1930 Zaventem
Tel: 02/720.66.48
bibliotheek@zaventem.be
catalogus: http://zaventem.bibliotheek.be
Openingsuren:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

10-18u
10-18u
10-20u
10-18u
10-20u
10-16u

Filiaal Sterrebeek:
Mechelsesteenweg 189 - 1933 Sterrebeek
Tel: 02/731.50.04
bibliotheek@zaventem.be

U kan ook via “Mijn bibliotheek” de uitleentermijn van de door
u uitgeleende werken verlengen en werken reserveren.
Wilt u een handig overzicht van alle transacties van uw gezin?
Dat kan. Via “Mijn bibliotheek” kan u de lidmaatschappen van
uw gezinsleden aan uw profiel koppelen. Zo krijgt u in één
oogopslag zicht op alle uitgeleende materialen en kan u boetes vermijden.
De bibliotheek biedt specifieke hulpmiddelen voor ouderen of
mensen met een beperking aan: grote letterboeken, luisterboeken, leeshulpmiddelen.
Bib aan huis
Kunt u zelf de bibliotheek niet bezoeken dan komt een bibliotheekmedewerker graag bij u langs.
Lidmaatschap
Info over het lidmaatschap en over de uitleenvoorwaarden
kunt u vinden in het dienstreglement. Dit reglement kan u online consulteren of aanvragen aan de balies van de bibliotheken.

ZALENBEHEER
Diegemstraat 41 - 1930 Zaventem
Tel: 02/758.87.95 - zalen@zaventem.be
Open:
elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en woensdag van
13u00 tot 16u00. Op andere momenten kan je een afspraak maken.
Medewerker: Stef Berckmans
Via een online zaalreservatiesysteem kan u de zaalbezetting van de gemeentelijke infrastructuren nakijken en
een reservatie-aanvraag indienen. Na goedkeuring van
uw reservatie kan u via het zaalreservatiesysteem reservaties en facturen raadplegen en indien nodig reservaties
annuleren.
Meer informatie over zaalreservaties (met o.a. handleiding ‘aanmaak account’ en ‘aanvraag reservatie’) is terug
te vinden op de website (‘Vrije Tijd’ > ‘Zaalreservatie’).
Het gemeentebestuur verhuurt aan verenigingen, bedrijven en particulieren de volgende gemeentelijke infrastructuren:

Openingsuren:
woensdag:
14-19u
zaterdag:
10-13u
zondag:
10-12u

Cultuur
• Gemeenschapscentrum ‘De Maalderij’ (Walenhof 17 1933 Sterrebeek)
• Feestzaal ‘De Snuifmolen’ (Leuvensesteenweg 194 1932 Sint-Stevens-Woluwe)
• Gemeenschapscentrum ‘Hoeve Nothengem’ (SintLambertusstraat 1 - 1930 Nossegem)
• Cultuurhoeve ‘Mariadal’ (Kouterweg 2 - 1930 Zaventem)

Bijzondere sluitingsdagen worden jaarlijks bepaald.
Zie website www.zaventem.be en gemeentelijk infoblad “gemeenteberichten” rubriek “Openbare Bibliotheek”
De collectie
De bib is meer dan rijen boeken. Naast boeken en tijdschriften
kan u ook cd’s, dvd’s, luisterboeken, e-boeken en taalcursussen gratis uitlenen.

Sport
• Sporthal Zaventem (Steenokkerzeelstraat 60 - 1930
Zaventem)
• Sporthal Sint-Stevens-Woluwe (Leuvensesteenweg
194 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe)

In de hoofdbibliotheek staan 2 internet pc’s gratis ter beschikking van het publiek. Dagelijks kunt u 7 kranten en een groot
aantal actuele tijdschriften komen lezen.
De catalogus van onze bib en deze van 31 bibliotheken in de
provincie Vlaams-Brabant kan u raadplegen via zaventem.bibliotheek.be. Informatie zoeken over favoriete materialen is
gemakkelijk en aantrekkelijk. U vindt hier ook relevante links
naar Uit-activiteiten, workshops, voordrachten, …
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CC DE FACTORIJ
OPENINGSUREN TICKETBALIE
Maandag 10u00 tot 14u00
Woensdag 12u00 tot 18u00
Vrijdag
10u00 tot 14u00
Zaterdag
12u00 tot 18u00
Avondkassa: Eén uur voor aanvang van iedere voorstelling kan je tickets kopen aan
onze onthaalbalie. Er worden dan enkel tickets voor die voorstelling verkocht.
Ticketlijn: 02 307 72 72 (enkel tijdens openingsuren ticketbalie)

CONTACTGEGEVENS
CC De Factorij
Willem Lambertstraat 10a - 1930 Zaventem
www.ccdefactorij.be - info@ccdefactorij.be
02 307 72 71 (kantoren CC - openingsuren: 10u00-12u30 en 13u00-16u00)
Schrijf je in op onze Nieuwsbrief en wees altijd als eerste op de hoogte!
Volg ons ook op Facebook en Instagram
Directeur: Lies Coppens
Cultuur op maat van verschillende generaties
CC De Factorij is een bruisend, gastvrij huis op een historische
locatie in hartje Zaventem waar iedereen welkom is, zowel de
Zaventemnaar, de pendelaar als de toevallige passant.
Het is een dynamische plek voor ontmoeting en uitwisseling
waar mensen samenkomen om geprikkeld te worden en culturele parels te ontdekken. Het aanbod bestaat uit zowel kwalitatieve en originele producties als een toegankelijk artistiek en
educatief aanbod. Daarbij staat de bezoeker centraal en is er
ook speciale aandacht voor kinderen en families in CC De Factorij.

Vrijwilligers
We vinden het erg belangrijk dat de Zaventemse bevolking,
op zoveel mogelijk manieren, nauw betrokken is bij de werking van CC De Factorij. Door het inschakelen van vrijwilligers
zorgen we ervoor dat de Zaventemnaar zelf mee het uithangbord is van het cultuurcentrum.

Voor een flinke portie theater, dans, muziek, literatuur, familievoorstellingen, circus, expo, humor, film en workshops bent u
in CC De Factorij aan het juiste adres.

Een greep uit de mogelijke taken voor vrijwilligers: verzorgen
van de vestiaire, hulp bij recepties, laad- en opbouwhulp aan
de technici, ticketcontrole, onthaal van artiesten, etc …

Heb je af en toe wat vrije tijd die je zinvol in leuk gezelschap
wil doorbrengen en voel je je geroepen om deel uit te maken
van ons vrijwilligersteam? Neem dan zeker contact op met
één van onze medewerkers.

Word vriend van CC De Factorij
Draagt u CC De Factorij een warm hart toe en wil u genieten
van een voordeeltarief op de ticketprijs? Word dan vriend van
CC De Factorij! De Vriendenpas kost € 10 en is geldig tijdens
het cultuurseizoen dat loopt van september tot juni. Houders
van een Vriendenpas krijgen een mooie korting op de ticketprijs. De Vriendenpas is persoonlijk, wat wil zeggen dat u met
de code op de pas één ticket per voorstelling kan kopen.
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Zaalverhuur
CC De Factorij beschikt over hypermoderne audio- en belichtingssystemen, projectiemogelijkheden op groot scherm, een
goede toegang voor rolstoelgebruikers, enz. De verschillende
zalen van CC De Factorij, met een capaciteit tussen 10 en 679
personen, kunnen flexibel ingezet worden. Plan je een kleine
vergadering voor een paar uren of een tweedaags congres
voor honderden aanwezigen? Een gezellig eetfestijn met uitgebreide catering, een informele receptie, … het kan allemaal.
Interesse om een zaal te huren als bedrijf of als vereniging?
Maak gerust een afspraak om te komen kijken of contacteer
ons vrijblijvend voor meer info.

JEUGDDIENST

FEESTELIJKHEDEN,
EVENEMENTEN,
GEMEENSCHAPSBELEID EN
PLECHTIGHEDEN

Diegemstraat 41 - 1930 Zaventem
Tel: 02/717.89.28 - 29 - Fax: 02/759.37.95
jjeugd@zaventem.be
Open:
Alle weekdagen van 8u30 tot 12u00 en woensdag van 13u00
tot 16u00.
Alle andere momenten in de week kan het op afspraak.

Diegemstraat 41
1930 Zaventem
Tel: 02/717.89.25
yves.vanhemele@zaventem.be

Medewerkers: Jeugdconsulent Bruno Bechtholt en Leen
Leys

Open:
Werkdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00.
(op maandag en dinsdag open vanaf 9 uur)

Je kan hier terecht voor:
• Info m.b.t. jeugdraad, jeugdclubs en jeugdverenigingen
• Basisvorming jeugdanimator
• Buitenspeeldag
• Gemeentelijk Sinterklaasfeest
• Gemeentelijke speelpleinwerking
• Kids@Park en Pop@Park
• Ondersteuning en reglementering jeugdwerkinitiatieven
• Gemeentelijke speeltuinen en skatepark

Medewerker: Yves Van Hemele
Men kan hier terecht voor :
• Info m.b.t. de verschillende gemeentelijke raden
• Organisatie van gemeentelijke evenementen zoals:
carnaval, kermissen, jaarmarkt enz.
• Aanvragen voor organisatie van straat- en wijkfeesten, rommel- en avondmarkten, circussen enz.
• Organisatie van officiële plechtigheden
• Jumelage
Verschillende feestelijkheden en plechtigheden worden
in samenwerking met het gemeentelijk feestcomité georganiseerd. De patriottische plechtigheden worden met
de medewerking van het patriottisch comité georganiseerd.
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Jeugdraad

Scouts en Gidsen

De Jeugdraad ontwerpt, organiseert en ondersteunt initiatieven voor de
Zaventemse jeugd en vormt een brug tussen de jeugd(verenigingen) en
de gemeentelijke instanties.
Vragen: jeugdraadzaventem@gmail.com
Administratief medewerker: Bruno Bechtholt jeugd@zaventem.be

Beleven. Daar draait het om bij scouting. Buiten spelen en ongelofelijk
veel plezier maken. Experimenteren en het avontuur opzoeken. De natuur intrekken en samen ontdekken. Dat allemaal en nog veel meer is
scouting. Groot Zaventem telt 2 scouts verenigingen, elk van een andere strekking, waar kinderen vanaf 6 jaar welkom zijn:

Chiro’s

Scouts en Gidsen Zaventem!
Openheid en toegankelijkheid staan voorop in onze visie. Bij de scouts
is er plaats voor iedereen, ongeacht achtergrond, afkomst, aard, beperkingen. Zo bieden we mensen de kans om te ervaren wat ze voor elkaar
en de samenleving kunnen betekenen.

Chiro is ravotten, spelen, buiten zijn... Chiro is elke week opnieuw een
knettergekke activiteit, van denderende pleinspelen en grootse groepsspelen, over sompige beektochten en verrassende zoektochten, tot creatieve expressiespelen! Chiro is ook jaarlijks een supertof 10-daags
dolgedraaid kamp! Ben je ouder dan 6 jaar? Aarzel dan niet en kom eens
een zondag proberen in één van de drie Chiro’s in Groot Zaventem.
Als je ’t mij vraagt:
Chiro Woluwe!
Wanneer: elke zondag vanaf 14u30
Waar: Kleine Kerkstraat 13 - 1932 Sint Stevens Woluwe
Info: www.chirowoluwe.be
Vragen: chirowoluwe@gmail.com
Chiro Zaventem!
Wanneer: zondag (niet de eerste v/d maand) van 14u00 tot 17u30
Waar: Groenveld 1 1930 Zaventem
Info: www.chirozaventem.be
Vragen: chirozaventem@gmail.com

Wanneer: Elke zondag vanaf 14u00 tot 17u30
Waar: Imbroekstraat 80 - 1930 Zaventem
Info: www.scoutszaventem.be
Vragen: grl@scoutszaventem.be
Europascouts en Gidsen Nossegem!
Authentieke en kwalitatieve scouting voor kinderen, jongeren en
jongvolwassenen. Bij ons vind je de perfecte mix: spel, plezier,
natuur, avontuur, verantwoordelijkheid, …. een garantie voor
een persoonlijke groei en vriendschappen voor het leven.
Wanneer: Elke zondag vanaf 14u00 tot 17u30
Waar: Sint Lambertusstraat 1 - 1930 Nossegem
Info: www.europascoutsnossegem.net
Vragen: groepsleiding@europascoutsnossegem.net

Chiro ‘Mik Mak’ Sterrebeek!
Wanneer: zondag (niet de laatste v/d maand) van 14u00 tot 17u00
Waar: Zeenstraat 80 (tussen voetbal en tennis) - 1933 Sterrebeek
Info: www.chirosterrebeek.be
Vragen: chirosterrebeek@gmail.com
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Jeugdhuizen
JK Tonzent
Als Sterrebeeks jeugdhuis willen we een tweede thuis zijn voor
de jongeren/ jong volwassenen van Groot-Zaventem en omstreken. Tonzent is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn, dingen
kan ondernemen /organiseren en nieuwe vrienden kan maken.
De activiteiten in ons jeugdhuis gaan van fuiven naar thema- en
comedy-avonden, movie nights, optredens, uitzendingen van tvprogramma's, een plaats om te blokken en nog veel meer. Wij
zien iedereen graag komen. Breng gerust nieuwe ideeën mee
om van ons jeugdhuis nog een fijnere plek te maken!
Wanneer: vrijdag & zaterdag vanaf 21u00
Waar: Zeenstraat 82, 1933 Sterrebeek
Info: www.jktonzent.be en facebook.com/JKTonzent
Vragen: tonzent@gmail.com

JH Basement
Ons doel is er te zijn voor de jeugd. Op alle vlakken proberen
we de jeugd een mogelijkheid te bieden om rustig iets te drinken en goedkoop uit te gaan, niet te ver van huis. Zo zijn er
zowel fuiven als specifieke muziekavonden (Jazz, Techno, Drum
& Bass, UK Bass, Retro,…).
Wanneer: woensdag, vrijdag & zaterdag vanaf 20u00
Waar: Rustoorddreef 1, 1930 Zaventem
Info: https://www.facebook.com/jeugdhuis.basement?fref=ts
Vragen: jeugdhuis.basement@hotmail.com
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SPORTDIENST
Diegemstraat 41 - 1930 Zaventem
Tel: 02/717.89.21 (Sportfunctionaris) - 02/717.89.20 (Sportpromotor)
sport@zaventem.be
www.zaventem.be
Volg gerust onze Facebookpagina ‘Sportdienst Zaventem’
en/of ons Instagramprofiel ‘Sportdienst Zaventem’.
Open:
elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en woensdag van 13u00
tot 16u00. Op andere momenten kan u een afspraak maken.
Medewerkers: Sam Janssens (Sportfunctionaris) en Anouk
Lebrun (Sportpromotor)
Via de campagne ‘Zaventem zet je in beweging’ willen we zoveel mogelijk mensen stimuleren tot bewegen en/of sporten. We doen dit op verschillende
manieren:
• Voorbereiding en uitvoering van het sportbeleid
• Beheer van de sportinfrastructuren
• Organisatie van sportactiviteiten
• Stimulering van het sportgebeuren in de gemeente
• Ondersteunen en organiseren van beweeg- en sportcampagnes
• Ondersteunen van sportverenigingen

Zaventemse sportinfrastructuren:
•
•
•
•

•
•
•
•

Gemeentelijke sporthal Zaventem (Steenokkerzeelstraat
60 - 1930 Zaventem)
Gemeentelijke sporthal Sint-Stevens-Woluwe (Leuvensesteenweg 194 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe)
Zwembad ‘De Motte’ (H. Henneaulaan z/n - 1930 Zaventem)
Buurtsportvelden (bij de sporthal van Zaventem, in het
Feldheimpark Zaventem, in het park Liekendael SintStevens-Woluwe, in park Het Zeen Sterrebeek, bij Kersenberg Nossegem, …)
Loopomloop Zaventem (met vertrek aan de sporthal van
Zaventem)
Finse Piste Sterrebeek (in park Het Zeen Sterrebeek)
Fit-o-meter Sterrebeek (in park Het Zeen Sterrebeek)
Wandel- en fietsroutes (bepijlde routes met vertrek in
groot Zaventem)

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

tersportkampen’.
Sportactiviteiten voor kinderen en jongeren zoals ‘Sportkampen’, ‘Tieneractiviteiten’, ‘Buitenspeeldag’ (i.s.m.
Jeugddienst Zaventem), ‘MEGA-dag’ (i.s.m. Preventiedienst
Zaventem, Jeugddienst Zaventem en Cultuurdienst Zaventem), …
Sportactiviteiten voor senioren zoals Tai chi-lessen, Yogalessen en ‘Sportelnamiddag’.
Sportactiviteiten voor iedereen zoals ‘Jogging Dwars door
Zaventem’ en ‘Sport@Park’ (beiden i.s.m. de sportraad van
Zaventem)
Sportlessenreeksen zoals Start to-initiatieven (bvb Start to
Run, Start to Aquaspinning).
Sportinitiaties zoals ‘Kubbtornooi’
Sportactiviteiten in buurten zoals ‘Buurtsport Zaventem’
(i.s.m. de integratiedienst van Zaventem) en ‘3x3 Masters
Zaventem’
Schoolsportactiviteiten voor leerlingen zoals ‘Scholenveldloop‘ en Moev-activiteiten zoals ‘Hopsakee-pakket’,
‘Zwemspetters’, ‘Kronkeldiedoe’, … (allemaal i.s.m. Moev)
Naschoolse sportactiviteiten zoals Sportsnacks en SNS-pas
(beiden i.s.m. Moev en Sport Vlaanderen).
Sportactiviteiten voor bedrijven zoals een sporttornooi
(bvb zaalvoetbal of tafeltennis).
Sportgala met kampioenen en Laureaten van de Sport
(i.s.m. de sportraad van Zaventem)
Opleidingen en bijscholingen (i.s.m. de sportraad van Zaventem)
Beweeg- en sportcampagne zoals ‘Uit in Zaventem’, ‘Sporters beleven meer’, ‘Maand van de sportclub’, ‘Stappenclash’, ‘Sport op het werk’, ‘The Daily Mile’, …

De sportdienst communiceert zo veel mogelijk via de website
(‘Vrije Tijd’ > ‘Sport). Volg gerust onze Facebookpagina ‘Sportdienst Zaventem’ en/of ons Instagramprofiel ‘Sportdienst Zaventem’ om op de hoogte te blijven van onze werking.

Zaventemse sportactiviteiten
De sportdienst organiseert en/of ondersteunt o.a. de volgende (sport)activiteiten:
• Sportactiviteiten tijdens schoolvakanties zoals ‘Sportkampen’ en ‘Sportstages’ (i.sm. de Zaventemse sportclubs).
• Sportactiviteiten voor kleuters zoals ‘Kijk ik fiets’ en ‘kleu-
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Alle informatie (huishoudelijk reglement, openingsuren, tarieven, …) over de Zaventemse sportinfrastructuren kan u terugvinden op de website (‘Vrije Tijd’ > ‘Sport). Problemen met
signalisatie mogen via sport@zaventem.be gemeld worden.
Het sportaanbod van Zaventem kan je raadplegen op de website (‘Vrije Tijd’ > ‘Sport) en op www.uitinzaventem.be.
Vragen of suggesties zijn welkom via sport@zaventem.be

Gemeentelijk zwembad “De Motte”
H. Henneaulaan (park Mariadal), 1930 Zaventem
Tel: 02/725.96.96 - zwembad@zaventem.be
Open:
Maandag:
8u30 - 19u45
Dinsdag:
8u30 - 18u30
Woensdag:
8u30 - 19u45
Donderdag:
8u30 - 18u45
Vrijdag:
8u30 - 21u45
Zaterdag:
8u30 - 12u25 en 13u00 - 16u45
Zondag:
9u00 - 12u25 en 13u00 - 16u45
Feestdagen:
9u00 - 12u25 en 13u00 - 16u45
Kassa sluit een half uur voor de sluitingstijd.
Alle informatie (reglement, sluitingsdagen, tarieven, …) over
zwembad ‘De Motte kan u terugvinden op de website (‘Vrije
Tijd’ > ‘Zwembad ‘De Motte’).

TOERISME
Diegemstraat 41 - 1930 Zaventem
Tel: 02/717.89.24 - toerisme@zaventem.be
Open:
elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00.
Medewerkers:
Eva Bruyninckx (eva.bruyninckx@zaventem.be)
Leen Leys (leen.leys@zaventem.be)
•

U kan hier terecht voor:
• de gemeentelijke infobrochure
• info over bezienswaardigheden te Zaventem
• toeristische folders over Vlaams-Brabant
• fietsroutes in Vlaams-Brabant
• wandelpaden in het Dijleland

CULTUUR
Diegemstraat 41 - 1930 Zaventem - Tel:02/717.89.24 - cultuur@zaventem.be
Open: elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00.
Medewerkers:
Eva Bruyninckx (eva.bruyninckx@zaventem.be)
Leen Leys (leen.leys@zaventem.be)
•

•
•
•

Organisatie toeristische manifestaties zoals toeristische en culinaire wandeltochten, historische stoeten, Open Monumentendag, streekproductenmarkt, project
Vlaamse Meesters rond het schilderij van Antoon Van Dijck in de Sint Martinuskerk…

Organisatie van gemeentelijke culturele en socio-educatieve evenementen zoals:
Nieuwjaarsconcert, viering Vlaamse Feestdag, Hoogzomerfeest, Crea-, Musical- en Taalstages,
Tieneractiviteiten, historische stoeten,…
Organisatie Zaventem Proms’t en tweejaarlijkse musicals,…
Ondersteuning van culturele verenigingen en hun activiteiten
Open Monumentendag
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NUTSVOORZIENINGEN
Electriciteit, gas, kabel-tv, communicatie en informatiesignalen
https://www.fluvius.be
Infolijn
Vind je de gezochte informatie niet online:
bel ons op 078 35 35 34 (zonaal tarief).
maandag tot vrijdag: van 8 tot 20u
zaterdag: van 9 tot 13u

Defectenlijn: Tel: 078 35 35 00 (24/24u)
Gasreuk: Tel: 0800 65 0 65 (24/24u)
Meteropneming: Tel: 078 789 789 (Werkdagen van 08u00
tot 20u00, zaterdag 9u00 tot 13u00)
Telefonie en internet: Tel: 0800 66 206
Kabel-tv: Tel: 015 66 66 66 (Werkdagen van 08uu tot
22u00, weekend en feestdagen van 9u00 tot 17u30, dag en
nacht voor defecten)
Defect openbare verlichting: Tel: 0800 6 35 35 (24/24u)

Huisvuil
Interza
Hoogstraat 185 - 1930 zaventem
Tel: 02 721 07 31 - 02 720 34 95
Fax: 02 725 37 78

Waterbeheer
FARYS
Farys staat in voor het technische beheer van drinkwater.
Farys Drinkwater
Algemeen waternummer
Elke werkdag vn 8.00 tot 20.00 uur
Op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
Tel: 078/35.35.99
Defectennummer water
7/7 en 24/24: Tel: 078/35.35.88

Rioolbeheer
FARYS staat in voor het technische beheer van het
rioleringsnet
Aanvraag tot aansluiting op de openbare riolering
Algemeen waternummer
Elke werkdag vn 8.00 tot 20.00 uur
Op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
Tel: 078/35.35.99
Defectennummer water
7/7 en 24/24: Tel: 078/35.35.88
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GEMEENSCHAPSDIENSTEN
Controle directe belastingen
Federale Overheidsdienst Financiën personenbelasting:
Philipssite 3A bus 1 te 3001 Leuven
• mailadres voor dossiers van particulieren:
p.leuven.team2@minfin.fed.be
• mailadres voor dossiers van KMO:
kmo.leuven.team2@minfin.fed.be
• Telefoon: 02 572 57 57

Kadaster Zaventem lokaal
Groenstraat 51
1800 Vilvoorde
Tel 0257/50950 (9 tot 12 uur)
Openingsuren : 9u en 12u en van 12u tot 17u na afspraak
meow.antenne.233@minfin.fed.be
Algemeen Registratiekantoor voor de gemeente
Zaventem
Zuster Bernardastraat 32
1500 Halle
Tel: 0257/566 80 (9 tot 12 uur)
rzsj.registratie.halle@minfin.fed.be
Openingsuren: 9 uur tot 12 uur

Douane en accijnzen luchthaven

•
•
•

Sint-Martinus Zaventem: 02/721.70.37
Sint-Jozef Zaventem: 02/721.70.37
Sint-Stefaan Sint-Stevens-Woluwe: 02/720.04.59
(contactpersoon)

Openbaar vervoer

Pastoorzone Zaventem

Spoorwegen: NMBS
(algemeen nummer 02/528.28.28)
• Station Heldenplein Zaventem
• Station Luchthaven Zaventem
• Station Mechelsesteenweg Nossegem

Kamer van Handel en Nijverheid
Arrondissement Halle-Vilvoorde
Huis van de Ondernemer

Pastoor van Sint-Lambertus, Sint-Pancratius, Sint-Martinus,
Sint-Jozef en Sint-Stefaan:
Stefaan Notredame
Kerkplein 16,
1930 Zaventem
Tel: 02/721.70.37
zone.zaventem@skynet.be

Bus: De Lijn Vlaams-Brabant
Martelarenplein 19, 3000 Leuven
www.delijn.be
Algemeen: Tel: 016/31.37.11 - Fax: 016/31.37.12
Abonnementen: Tel: 016/31.37.20
Belbuscentrale: Tel: 016/31.37.00

Medialaan 26, 1800 Vilvoorde
Tel: 02/255.20.20 - Fax: 02/255.20.30

Verkooppunten bpost

Vlaamse Infolijn

(algemeen nummer 022/01.23.45)
• Postkantoor Zaventem: Leuvensesteenweg 573
• PostPunt Press Shop Zaventem: Vilvoordelaan 34

Gratis nummer 1700, elke werkdag van 9u00 tot 19u00 voor
alle mogelijke inlichtingen betreffende Vlaamse overheidsdiensten of via www.vlaamseinfolijn.be

Tel: 02/753.29.10

AMAB (voorheen Beschutte Werkplaats
Dymka)
Sterrebeekstraat 137, 1930 Zaventem
Tel: 02/713.09.30 - Fax: 02/713.09.32

Parochies
•
•

Sint-Lambertus Nossegem: 02/759.22.95
(contactpersoon)
Sint-Pancratius Sterrebeek: 02/721.70.37
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Cultuurraad
BESTUUR
Voorzitter

Filiep Christiaens

filiep.christiaens@gmail.com

0476/70.02.50

Penningmeester

Guy Van Damme

vandammegagm@gmail.com

0475/54.97.29

Bestuursleden

Josiane Buckinx
Jean-Pierre Buset
Roger Crabbé
Lysiane Crosset
Valeer De Vlam
Laura Dierickx
Eveline Dirix
Harry Jennekens
Guy Mellaerts
Daniel Nicasie

josianebuckinx@hotmail.com
jean-pierre.buset@pandora.be
rogercrabbe@hotmail.com
lycro54@hotmail.com
valeer.devlam@outlook.be
laura.dierickx@gmail.com
evelynedirix@gmail.com
harry.jennekens@telenet.be
info@rollewagen.be
daniel.nicasie@skynet.be

Administratief medewerker

Eva Bruyninckx

eva.bruyninckx@zaventem.be

02/717.89.24

Bevoegde Schepen

Ingrid Holemans

burgemeester@zaventem.be

02/717.89.00

0496/27.36.54
0496/58.16.31
0476/31.09.16
02/720.07.62

0474/80.43.01
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AANGESLOTEN VERENIGINGEN
Naam
Contactpersoon
Big Band Nothengem
Luc Lioen
Bridgeclub 2000
Emmeke Lockefeer
Curieus Zaventem
Edwin De Clercq
Davidsfonds Nossegem
Magda Rombaut
Davidsfonds St Stevens Woluwe Martine Dejonckheere
Davidsfonds Sterrebeek
Jan Jacquemyns
Davidsfonds Zaventem
Herman Verbeken
De Distelvink
Willy Moortgat
De Dorpspoëten
De Rollewagen
Guy Mellaerts
De Schalmei
Raymond Van den Abeele
De Sterre
Jean-Marie Nys
Harmonie Woluwe
Guy Van Damme
Intermezzo
Tilly Serkeyn
KF Broedermin
Jessica Stultjens
KF De Eendracht
Hugo Bulens
Klik Klak
Harry Jennekens
Kille Meutel vogelvrienden
Franz Pieters
New Music Band
Filiep Christiaens
Omnia Cantica
Jan Lenaerts
Plankenkoorts
Lieve Meert
Postzegelclub Nossegem
Willy Janssens
Postzegelkring Zaventem
Marcel Dierickx
Sint-Ceciliakoor Sterrebeek
Marie-Jeanne De Moortel
Sint-Martinus Zangkoor
Rita Coen
Sterrebeek 2000
Barbara Vandermeulen
Van Dijckkring
Karel Van Schoote
VBSO
Els Janssens
Wobridge
Erik Vandepoele
Zaventemse Wijngilde
Danièle Girondeau
Zingt Jubilate
Marie-Ghislaine Gosez
De Nachtuiltjes
Magda De Greef
Vinoscum
Francis Vanroelen
Jeugd Muziek Atelier Sterrebeek vzw
Orde van den Prince
Yvan De Cock
Zuiver Zaventems
Robert De Mol
Scoutsvrienden van het Bier
Stef Andries

Telefoonnummer
02.479.35.26
02/731.10.25
0485/76.37.89
02/757.90.42
0485/78.16.01
02/305.36.26
02/720.07.09
02/253.33.17
02/731.44.70
02/731.14.10
0468/29.68.66
0475/54.97.29
0476/90.40.56

0486/43.87.89
0476/70.02.50
0497/48.67.76
0479/01.89.96
0486/64.31.16
0476/26.29.69
02/731.07.37
02/720.62.12
02/759.67.87
02/305.06.87
02/721.34.40

0479/42.70.13

e-mail
luc.lioen@gmail.com
emmeke.lockefeer@skynet.be
declercq.edwin@skynet.be
df.nossegem@gmail.com
martinedejonckheere@gmail.com
jpjacquemyns@hotmail.com
herman.verbeken@telenet.be
willy.moortgat3@telenet.be
willem.thumas@telenet.be
guy.mellaerts1@telenet.be
joseph.deckers@telenet.be
jeanmarie.nys@gmail.com
vandammegagm@gmail.com
michelle.de.laet@dhl.com
jessica.stultjens@hotmail.com
hilde.van.craenenbroeck@telenet.be
harry.jennekens@pandora.be
franz.pieters@telenet.be
filiep.christiaens@gmail.com
janlenaertszaventem@telenet.be
lieve@plankenkoortsers.be
willy.janssens1947@telenet.be
dierickx.marcel@pandora.be
kirelka@gmail.com
ritacoen45@gmail.com
vandermeulen.barbara@telenet.be
karel.van.schoote@hotmail.com
vanmalcot_janssens@telenet.be
erik.vandepoele@hotmail.be
dgirondeau@yahoo.fr
marie.ghislaine.gosez@skynet.be
magdahome@telenet.be
dick@nieuwenhuis.be
www.jmasterrebeek.be/contact
yvan_de_cock@hotmail.com
robert.de.mol@telenet.be
info@streekbierenweekend.be
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Website

www.rollewagen.be

www.harmoniewoluwe.be
www.broedermin.be
www.de-eendracht.be
www.klik-klak.be
www.bloggen.be/birdyfans
www.newmusicband.be
www.omniacantica-zaventem.be
www.plankenkoortsers.be
www.postzegelclubnossegem.be

www.sterrebeek2000.be
www.vbso.be
www.wobridge.be

www.jmasterrebeek.be

Sociale Raad
BESTUURSVERGADERING
Voorzitter
Jacobs Sonja
Desmedtstraat 93 bus 11
1930 Zaventem
Ondervoorzitter
Julia Maes
Penningmeester
Van Achter Gerard
Bestuursleden
Aerts Josée
Tops Josée
Baeyens Magda
Dries Nicole
Ockerman Wiske
Bevoegde schepen Philips Dirk

0479/37.06.58
02/308.52.67

sonja.jacobs5@telenet.be

02/720.14.25
02/720.75.31
02/720.84.29
02/720.06.37
02/759.77.59
0479/61.93.94
0477/13.29.07
02/720.17.94

vanherck.ward@belgacom.net
gerard.van.achter@skynet.be

ALGEMENE VERGADERING
Afgevaardigd lid
Willox Guy
Verhaegen Marleen
Forrier Danielle
Van Aerschot Chris
Debyser An
Meersmans Godelieve

02/717.89.27
02/305.85.33
02/305.09.49
02/759.29.06
02/721.70.00
02/759.83.45

guy.willox@zaventem.be

- 34 -

nicole.dries1@telenet.be
dirkphilips@skynet.be

chris.vanaerschot1@telenet.be
an.debyser@telenet.be
g.meersmans@skynet.be

Penningmeester
Afgevaardigd lid

Bestuurslid

Bevoegde schepen

Van Achter Gerard
Bulens Hugo
Buyse Frans
Vandermosten Robert
Ioor Marina
Debuyst Anne-Marie
Reymen Georgette
De SaegerWilly
Maes Julia
Jacobs Sonja
Aerts Josée
Tops Josée
Baeyens Magda
Dries Nicole
Ockerman Wiske
Philips Dirk

02/720.75.31
02/759.45.86
02/720.15.46
02/731.64.42
02/720.25.09
02/731.39.65
02/720.18.57
02/759.77.59
02/720.14.25
0479/37.06.58
02/720.84.29
02/720.06.37
02/759.77.59
0479 61 93 94
0477/13.29.07
0498/88.56.84

gerard.van.achter@skynet.be
fransbuyse@skynet.be
robert.vandermosten@telenet.be
marina.ioor@telenet.be

vanherck.ward@belgacom.be
sonja.jacobs5@telenet.be

nicole.dries1@telenet.be
dirkphilips@skynet.be
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Sportraad
De gemeentelijke sportraad fungeert als ideaal ontmoetingsplatform om sportverenigingen
samen te brengen en om adviezen te formuleren. De sportraad omvat Bestuursvergaderingen, Algemene vergadering en Sectorraden. De Bestuursvergadering wordt bijna maandelijks georganiseerd voor de bestuursleden van de sportraad. De Algemene Vergadering
wordt bijna elke kwartaal georganiseerd voor alle erkende sportverenigingen die aangesloten zijn bij de sportraad. Sectorraden worden bijna elke kwartaal per sector georganiseerd.
De sportdienst en sportraad hebben een gemeenschappelijke website,
www.SportZav.be, ontwikkeld waarop u alles betreffende het Zaventemse
sportleven kan terugvinden.
BESTUUR
info@sportraadzaventem.be
www.SportZav.be
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Adm. medewerker

Van Calster Kurt
Schuermans Thomas
Ceuppens Sven
Devos Johan
Hernalsteen Jean-Marie
Matthijs Johan
De Mol Stefanie
Frank Böhne
Janssens Sam

sport@zaventem.be

Bevoegde Schepen

Piet Ockerman

piet.ockerman@zaventem.be

Sectorraden:
• “Sectorraad
• “Sectorraad
• “Sectorraad
• “Sectorraad

info@sportraadzaventem.be
info@sportraadzaventem.be
info@sportraadzaventem.be
info@sportraadzaventem.be
info@sportraadzaventem.be
info@sportraadzaventem.be
info@sportraadzaventem.be

0473/98.64.47

Sporthallen” met sportverenigingen die de sporthal van Zaventem en/of Sint-Stevens-Woluwe gebruiken.
Tennis” met de tennisclubs.
Voetbal” met de voetbalclubs.
Zwemmen” met de zwemclubs.

SPORTVERENIGINGEN
Naam
Air Shuttle
Jets Basket Zaventem VZW
WOBAC BBC Sint Stevens Woluwe
Bewegingsschool Zaventem
Kon. Belg. Biljartklub Welkom
Spares & Strikes
Endurance Team Zaventem (ETZa)
Diving Zaventem VZW
Woluwe Center
Velo-Club Nossegem
Halterclub Zaventem
Powersport Zaventem
Krav Maga Zaventem
Judoclub Kodokan VZW
Judoclub Zaventem
Seisuido

Sporttak
Badminton
Basketbal
Basketbal
Beweging
Biljart
Bowling
Duathlon & triathlon
Duiken
Duiven-sport
Fietsen
Fitness & krachtsport
Fitness & krachtsport
Gevechtssport
Gevechtssport
Gevechtssport
Gevechtssport

Website
www.zaventem.be/nl/associations/201/air-shuttle.html
www.jetsbasketzaventem.be
www.wobac.be
www.bewegingsschoolzaventem.be

www.etza.be
www.divingzaventem.be
https://sites.google.com/site/woluwecenter/home
www.vc-nossegem.be
www.halterclubzaventem.be
https://www.facebook.com/powersportzaventem/
https://www.kravmagazaventem.be/
www.kodokan.eu
www.judoclubzaventem.be
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E-mail / Telefoon
info@airshuttle.be
secretariaat@jetsbasketzaventem.be
info@wobac.be
info@bewegingsschoolzaventem.be
jp.berckmans@telenet.be
0474/63.94.48
enduranceteamzaventem@gmail.com
bestuur@divingzaventem.be
duivenmelker62@hotmail.com
vc.nossegem@gmail.com
sonja.jacobs5@telenet.be

Contactpersoon
Herwig Sterckx
Sven Ceuppens
Johan Coppens
Veronique Devos
Jean-Pierre Berckmans
André Van Lindt
Luc Beylemans
Guy Vercammen
Jean Le Sage
Karel Bessems
Sonja Jacobs

info@kravmagazaventem.be
sandra.vanbever@telenet.be
jczaventem2401@gmail.com
alain.van.meerbeeck@telenet.be

Ronny Marcelis
Sandra Van Bever
Veronique Devos

Naam
Sporttak
Hokkaido
Gevechtssport
KJKA Shotokan Karate Zaventem
Gevechts-sport
Stanza
Mini-voetbal
Petanque Cite Zaventem
Petanque
TTC Wotaf Zaventem
Tafeltennis
Tatenos
Tafeltennis
TC Tenza
Tennis
TC Het Zeen
Tennis
TC Woten
Tennis
De Jeugdige Baanbrekers VZW
Turnen & dans
Gympies Sterrebeek
Turnen & dans
Movez
Turnen & dans
Turnkring Nossegem
Turnen
Vrouwelijke turnkring Sint-Stefaan Turnen
Fit en Fun Sterrebeek
Turnen
KOVC Sterrebeek
Voetbal
KVW Zaventem
Voetbal
SK Nossegem
Voetbal
VC Zavath
Volleyball
Volley Nossegem
Volleyball
Volley 55
Volleyball
Gezinssport Sint-Stefaan
Wandelen
Wandel- en fietsvrienden
Wandelen en fietsen
Wandelclub 'De Parkvrienden Zaventem' Wandelen
Yoga Sterrebeek
Yoga
El Hambra Zaventem
Zaalvoetbal
Zwemclub Woluwe
Zwemmen
Swimming Club Zaventem VZW
Zwemmen

Website
www.jujitsuhokkaido.be
https://karatezaventem.dynamohosting.be/
https://www.facebook.com/stanzaminivoetbal/

E-mail
Contactpersoon
info.jiujitsuhokkaido@gmail.com
Sandrien Noppen
Joeri.van.tilt@skynet.be
Joeri Van Tilt
minivoetbal_stanza@yahoo.com
Kris Geeroms
edgard.havelaerts@telenet.be
Edgard Havelaerts
http://users.skynet.be/TTC_Wotaf/
raf.nolmans@skynet.be
Raf Nolmans
http://www.zaventem.be/nl/associations/186/tatenos.html
tafeltennisnossegem@gmail.com
Julien Flamen
www.tenza.be
info@tenza.be
Luc Van Wilderode
www.hetzeen.be
secretaris@hetzeen.be
Joan Bulens
www.woten.be
info@woten.be
www.jbz.be
info@jbz.be
Els Moens
www.gympiessterrebeek.be
contactgympies@gmail.com
Elise Gautiers
www.movez.be
info@movez.be
Diane Van Vlerken
www.turnkring-nossegem.be
secretariaat@turnkring-nossegem.be Luc Buffet
www.zaventem.be/nl/associations/210/vrouwelijke-turnkring-sint-stefaan.html marie.ghislaine.gosez@skynet.be
Marie-Ghislaine Gosez
http://www.fitenfunsterrebeek.be/
geertdecorte@telenet.be
Geert Decorte
www.kovcsterrebeek.be
www.kvwzaventem.be
info@kvwzaventem.be
www.sknossegem.be
info@sk-nossegem.be
Robert De Mol
http://www.vczavath.be/
info@vczavath.be
Thomas Schuermans
http://www.zaventem.be/nl/associations/196/volley-nossegem.html
freddy.bronckaerts@ec.europa.eu
Freddy Bronckaerts
http://www.zaventem.be/nl/associations/184/volley55.html
cvn@mail.be
Christian Van Nieuwenborgh
https://www.gezinssportvlaanderen.be/ik-wil-sporten/sportclub/11899 wandelclubsintstefaan@gmail.com
Johan Devos
http://www.zaventem.be/nl/associations/213/wandel-en-fietsvrienden.html monique.crepeele@skynet.be
Monique Crepeele
www.deparkvriendenzaventem.be
info@deparkvriendenzaventem.be
William Blanckaert
http://www.zaventem.be/nl/associations/205/yoga-sterrebeek.html
vanpeedebuyst@skynet.be
Annemie Debuyst
https://www.facebook.com/elhambra.zaventem
elhambra.zaventem@hotmail.com
www.zwemclubwoluwe.be
zwemclub@zwemclubwoluwe.be
Yoke Van Damme - Verellen
www.scz.be
secretariaat@scz.be
Annick Norré
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Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen.
Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Tenslotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat
in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging. Als adviseur bij het uitstippelen van een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid heeft de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een tegelijk complexe en delicate opdracht.
Contact: Ruimtelijke ordening Steenokkerzeelstraat 56 in 1930 Zaventem
Tel: 02/725.03.80
Voorzitter: Clark Pauwels
Secretaris: bruno.depondt@zaventem.be

Milieuraad
Voorzitter
Secretaris

Danny Blockmans
Guido Declercq

02/717.89.40

guido.declercq@zaventem.be

Francis Wouters
Daisy Vanhamme

02/717.88.18

daisy.vanhamme@zaventem.be

Feestcomité
Voorzitter
Administratief medewerker

Patriottisch Comité
Voorzitter
Secretaris en
administratief medewerker

Jef Vanderschelde
Roger Crabbé

0496/58.16.31

Dorpsraad Zaventem
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Administratie

Guido Thielemans
Ludo Berckmans
Veronique Devos
Hugo Thielemans
secretariaat@zaventem.be

Dorpsraad Nossegem
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Administratief medewerker

Willy Janssens
Danny Van Herck
Gerrit Andries
Guido Declercq

02/717.88.21

guido.declercq@zaventem.be

02/717.89.25

yves.vanhemele@zaventem.be

Dorpsraad Sterrebeek
Voorzitter
Administratief medewerker

Jef Vanderschelde
Yves Van Hemele

Dorpsraad Sint-Stevens-Woluwe
Voorzitter
Ondervoorzitter
Penningmeester
Administratief medewerker

Jan Campine
Dirk Hanssens
Gerard Van Achter
Karin Guns

02/717.88.14

karin.guns@zaventem.be

Guy Van Damme
Yves Van Hemele

02/717.89.25

yves.vanhemele@zaventem.be

Jumelagecomité
Voorzitter
Administratie
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GEZONDHEIDSZORG
Wachtdienst huisartsen
Centraal oproepnummer: Tel: 02/725.00.20
Bereikbaar van 19u00 tot 8u00 op werkdagen en tijdens het
weekend van zaterdag 8u00 tot maandag 8u00. Gebruik dit
telefoonnummer enkel bij afwezigheid van uw huisarts.
Wachtdienst verpleegsters - verplegers
zie gemeentelijk infoblad “Gemeenteberichten”,
rubriek “Gezondheidszorg”.
Wachtdienst tandartsen
Centraal oproepnummer: 0903/39969 (enkel voor spoedgevallen)
Bereikbaar op weekends en feestdagen van 9u00 tot 18u00.
Wachtdienst apothekers
Zie gemeentelijk infoblad “Gemeenteberichten”, rubriek “Gezondheidszorg” & lokale berichtgeving in de kranten.
Drankproblemen
AA Vlaanderen: 03/239.14.15 of 02/252.24.80
Diabetesinfolijn
Gratis infolijn 0800/96 333 (elke werkdag van 9u00 tot
17u00 behalve dinsdagvoormiddag)

Centrum ZitStil
Omgaan met ADHD (elke werkdag van 9u15 tot 12u30)
Tel: 03/830.30.25

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
Algemene inlichtingen .............................................1207

Alzheimertelefoon
Tel: 078/15.29.11

Ambulance en Brandweer ...............................100 of 112

De Druglijn
De “Druglijn” is een anonieme telefonische infodienst opgericht door de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) die vragen beantwoordt rond alcohol, drugs,
medicatie en gokken.
Deze dienst is elke werkdag te bereiken tussen 10u00 en
20u00 via Tel: 078/15.10.20 of via www.druglijn.be

Anti-gifcentrum ............................................070/245.245

Handicap en informatie
Gratis telefoonnummer van de vzw Handicap en Ambulante
Begeleiding voor uw vragen rond handicap en wonen, werken, dagbesteding en opvang: 0800/15 045.

De Lijn Vlaams-Brabant...............................016/31.37.11

Anonieme Alcoholisten Vlaanderen ............02/239.14.15

Bloedinzamelingen Rode Kruis
Zie gemeentelijk infoblad “Gemeenteberichten”, rubriek “Gezondheidszorg”.

Apothekers (wachtdienst) ...........................0900/10.500
Awel! (Kinderen- en jongerentelefoon) ...................102
Brandwondencentrum (Brussel).................02/268.62.00
Card Stop ......................................................070/344.344
Child Focus ...........................................................116000
Druglijn ........................................................078/15.10.20
Europees noodoproepnummer..................................112
Federale politie (dringende politiehulp)...................101
Gasreuk ........................................................0800/65.0.65
Holebifoon (maandag- en woensdagavond) ..0800/99.533
Kankerfoon ...................................................0800/15.800
Lokale politie ...............................................02/719.10.10

MS-infolijn
Gratis infolijn 0800/93 352 (elke werkdag van 9u00 tot
12u30 en van 13u00 tot 15u30)

Meldpunt geweld .....................................................1712

Autismetelefoon
Tel: 078/15.22.52 voor ouders en familieleden van autistische personen

Ombudsdienst MIVB....................................02/515.31.35

Ombudsdienst telecommunicatie ...............02/233.09.09
Ombudsdienst postsector ...........................02/221.02.20
Ombudsdienst treinreizigers.......................02/525.40.00
Ombudsdienst pensioenen..........................02/274.19.80
Ombudsdienst financiële geschillen ...........02/545.77.70
Oudermishandeling meldpunt.....................078/15.15.70
Rode Kruis..................................................................105
Taaltelefoon .................................................078/15.20.25
Teleblok (studenten) ...................................0800/13.14.4
Tele-onthaal...............................................................106
Vlaamse infolijn .......................................................1700
Vlaamse Kankertelefoon ..............................078/150.151
Wegentelefoon (Vlaanderen).......................0800/122.66
Zelfmoordlijn............................................................1813
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L

Gemeentehuis
Diegemstraat 37 - 1930 Zaventem - Tel.: 02/ 717.89.00 - Fax: 02 725 72 77
E-mail: info@zaventem.be - Website: www.zaventem.be

Gemeentelijk Administratief dienstencentrum
Stationsstraat 8 - 1930 Zaventem - Tel.: 02/720.35.50 - Fax: 02/ 717 88 39
E-mail: info@zaventem.be - Website: www.zaventem.be

Omgevingsdiensten:
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Milieu,
Duurzaamheid, Technische Dienst
Steenokkerzeelstraat 56 - 1930 Zaventem - Tel.: 02/725.03.80 - Fax: 02/717.88.93
E-mail: info@zaventem.be - Website: www.zaventem.be

Meer info: www.zaventem.be

CC DE FACTORIJ

BIBLIOTHEEK

POLITIE

Willem Lambertstraat 10 - 1930 Zaventem
Email : info@ccdefactorij.be - website: www.ccdefactorij.be
CC. De Factorij kan je ook volgen via
Facebook, Twitter of Instagram

Hoofdbibliotheek
W. Lambertstraat 12 - 1930 Zaventem - Tel.: 02/720.66.48
Fax: 02/725.03.12 - Website: bibliotheek@zaventem.be
catalogus: http://zaventem.bibliotheek.be
blog: www.bibzaventem.be

Bel 101 voor dringende politiehulp.

Filiaal Sterrebeek
Mechelsesteenweg 189 - 1933 Sterrebeek - Tel.: 02/731.50.04
E-mail: bibliotheek@zaventem.be
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Geen spoed, wél politie?
Bel 02/719.10.10
Hoogstraat 20
1930 Zaventem
Website: http://www.lokalepolitie.be/zaventem

