


Na drie jaar bestuur zitten we in de helft van onze legislatuur. Graag grijpen we 
dit aan om samen met u terug te blikken op enkele mooie zaken die we samen 
met onze coalitiepartners (N-VA, S.A.F.E. en Leef ) en ondanks Corona hebben 
kunnen realiseren. Voor een uitgebreidere opsomming verwijzen we naar onze 
website: www.samen.be

Nieuwe dorpskernen met prioriteit voor 
zwakke weggebruikers

Aanleg nieuw recyclagepark

DEZE PROJECTEN HEBBEN WE VOOR U AL UITGEVOERD

Bushokje
centrum 

Begijnendijk

Heraanleg verhoogd kruispunt Sleutelbaan

Herdenkingsboom 
kerkhof 

Begijnendijk



Energiezuinige LED verlichting sporthal
Financiële steun conservatie 
oude molen

DEZE PROJECTEN HEBBEN WE VOOR U AL UITGEVOERD

Heraanleg rond punt Duracell

Nieuwe 
schoolbus

Nieuw skatepark

Verlichting 
veelgebruikte 
fi etsverbindingen
Bieheidebos, 
oude trambedding, 
Meetshovenbos

Refl ecterende huisnummers en weldra ook nieuwe straatnaamborden

Refl ecterende huisnummers 

Oprichting Woonloket



11 juli viering

Actie 
menstruatiearmoede

Herinrichting 
parking  GBS De Klimroos

Investeren in nieuwe 
speeltuigen

Geluidsarm vuurwerk en 
lichtshow op kermissen

Nieuwe petanque
terreinen Viering jubilarissen



Riolering en heraanleg
Sint-Luciastraat

Dag van 
de nieuwe inwoner

Reveil met
Allerheiligen

Beweegroute 
Edelweis

Ontwerpplannen ingediend voor subsidies nieuwe schoolgebouwen



Eindejaarsvragen voor 
de Samen mandatarissen

Welke persoon verdiende 
volgens jou in 2021 een 
medaille? 

Wat was je leukste uitstap 
in 2021? 

Daguitstap vanuit Oostenrijk 
naar Merano (Italië). Na een 
week regen eindelijk wat zon.

Een weekje in de Belse bossen 
met mijn partner, genieten 
van de rust, de natuur en 
wandelen met de hond. 

Een vijfdaagse tocht met het 
gezin naar Frankrijk, met als
 hoogtepunt een bezoek aan 
Disneyland Parijs. 

Bezoek aan Planckendael,  met 
de kinderen uit Verviers die door 
de wateroverlast getroff en waren 

Een weekend Ardennen met 
de kinderen en kleinkinderen. 
Momenten om te koesteren. 

Mijn deelname aan de Hagelandse 
101. Echt afzien, maar o zo veel 
voldoening. 

De wandeling naar Cirque de 
Gavarnie in de Franse Pyreneeën. 

Al onze inwoners omdat ze zich 
massaal lieten vaccineren waardoor 
Begijnendijk een koploper werd in 
Vlaanderen. 

Bert
Ceulemans,
Burgemeester

Ieder van ons.  Iedereen heeft het 
afgelopen jaar extra veerkracht 
getoond op verschillende gebieden. 

Maggie 
Thielemans, 
Schepen 
feestelijkheden en 
sport

Iedereen. Het was een moeilijke 
periode, een moeilijk jaar en toch blijft 
iedereen ervoor gaan. 

Tom 
Van Esse, 
Gemeenteraadslid

Mijn vrouw en mijn 3 plusdochters 
die allen in de zorg werken. Fred 

De Keyser, 
Gemeenteraadslid,
Voorzitter Samen

Mijn moeder. Voor haar luisterend oor, 
wijze raad, sterke wilskracht en inzet 
voor haar kinderen. 

Greta 
Vandenbroeck, 
Lid bijzonder comité 
sociale dienst

Alle mama’s en papa’s die het
 aangedurfd hebben om thuiswerk te 
combineren met thuisonderwijs. 

Jill 
Elsen, 
Lid bijzonder comité 
sociale dienst

Alle vrouwen die nog steeds in 
Afghanistan verblijven. 

David 
Dupont, 
Voorzitter 
gemeenteraad
Schepen openbare 
werken vanaf 2022.

In overleg zal Roger Verduyckt vanaf heden geen deel meer uitmaken van de Samen fractie. Bepaalde politieke standpunten van Roger wijken teveel af van deze van de partij. Per 1 januari neemt Roger zoals 
voorzien het voorzitterschap van de gemeenteraad over van David Dupont, die op zijn beurt het schepenambt openbare werken van Roger overneemt. Wij wensen hen beiden veel succes en wij houden eraan 
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Wat was het lekkerste 
dat je in 2021 hebt 
gegeten? 

Welke fi lm, serie of boek 
heeft u in 2021 kunnen 
bekoren? 

Noem één goed 
voornemen voor 2022. 

Een weekje in de Belse bossen 
met mijn partner, genieten 
van de rust, de natuur en 
wandelen met de hond. 

Een vijfdaagse tocht met het 
gezin naar Frankrijk, met als
 hoogtepunt een bezoek aan 
Disneyland Parijs. 

Bezoek aan Planckendael,  met 
de kinderen uit Verviers die door 
de wateroverlast getroff en waren 

Een weekend Ardennen met 
de kinderen en kleinkinderen. 
Momenten om te koesteren. 

Mijn deelname aan de Hagelandse 
101. Echt afzien, maar o zo veel 
voldoening. 

De wandeling naar Cirque de 
Gavarnie in de Franse Pyreneeën. 

De eerste frietjes in de frituur 
toen de horeca terug z’n deuren 
kon openen. 

Ik ben een echte Bourgondiër en 
geniet van lekker eten, het liefst 
van al in goed gezelschap. 

Mijn dochter Elise maakt voor mij 
de lekkerste pannenkoeken ter 
wereld. 

Mijn eigen gebakken wafels, naar 
een recept van mijn moeder. 

De gravad lax van mijn zoon. 
De varkenswangetjes van mijn 
dochter. De biscuit van mijn 
moeder. Een kaasschotel met 
een glaasje wijn. Alles is lekker. 

Gevulde zoete aardappel met 
parelcouscous, fetacrème en 
paprika. 

Een Tiramisu op basis van Oreo 
koekjes die mijn dochter voor me 
gemaakt heeft. 

La casa de papel. 

Een leuk reisboek dat ik van vrienden 
cadeau heb gekregen.  Zo kan ik 
plannen maken om naar uit te kijken. 

Maid, een serie op Netfl ix over een 
moeder die vecht om een betere 
toekomst voor haar en haar dochter 
op te bouwen. 

‘La Grande Vadrouille’, met Bourvil 
en de Funès, dat blijft voor mij een 
topklassieker. 

Een vijfdelige serie over de vrouwen 
van het Ierse kasteel Deverill van 
Santa Montefi ore. 

Red light, De twaalf, Over water. 

Het boek ‘Ik ben er niet’ van Lize Spit. 
Een beklijvend verhaal over een man 
die een psychose ontwikkelt. 

Mijn gewoonte om elke 
avond een half uur te wandelen 
blijven volhouden.

Meer sporten en tijd maken 
voor mijn vrienden. 

Genieten van elk moment en iets 
minder zagen. 

Volledig stoppen met roken.

Ik wil mij voor het algemeen welzijn 
bij verschillende verenigingen blijven 
inzetten als vrijwilliger.

Onze fuif die bedoeld was voor 
kom op tegen kanker alsnog laten 
doorgaan. 

Mijn schepenambt dat start op 1 
januari wil ik echt goed uitoefenen. 
Hierin hoop ik niemand teleur te 
stellen. 
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SFEERFOTO’S VAN EEN HECHT TEAM
Bij Samen wordt er niet alleen hard gewerkt. We genieten er ook gewoon van om 
onder de mensen te zijn. Want jullie appreciatie is onze beloning. 



SFEERFOTO’S VAN EEN HECHT TEAM



Financiële ondersteuning voor 
de bouw van jeugdlokalen

Verdere verledding 
openbare verlichting

Heraanleg plein 
voor en rond de kerk van 

Begijnendijk

Renovatie gemeentehuis voor een 
betere dienstverlening aan onze burger

Inhaalbeweging 
van asfalterings-

werken in vele 
straten

De volgende jaren staan er nog heel wat ambitieuze projecten gepland. We geven 
u alvast een kleine vooruitblik, het is uiteraard onmogelijk om al de plannen voor 
de komende 3 jaar op 1 pagina samen te vatten. Neem zeker ook een kijkje op 
onze website www.samen.be

Vergroening

dorpskernen

Vernieuwing
atletiekpiste en
tennisterreinen

DIT WILLEN WE DEZE LEGISLATUUR NOG REALISEREN



Aanleg nieuwe 
fi etspaden 

Baalsesteenweg

Rioleringswerken 
+ heraanleg Hoekje

Inhaalbeweging 
van asfalterings-

werken in vele 
straten

Rioleringswerken
 + heraanleg 

Kleinesteenweg 
en zijstraten

Vergroening

dorpskernen Mobiele camera’s 

in de strijd tegen 

sluikstorten
Nieuwbouw kinderopvang

Nieuwbouw op de plaats van het huis 
Spiessens met cultuurzaal en vergaderruimtes 

DIT WILLEN WE DEZE LEGISLATUUR NOG REALISEREN



2021 zou voor ons allen het jaar 
worden waarin we de Corona 
pandemie konden overwinnen. 
Kosten noch moeite werden gespaard 
om iedereen zo snel mogelijk 
gevaccineerd te krijgen, want op die 
vaccinatie was onze hoop gericht. 
Ondertussen zijn we zover dat het 
overgrote deel van de bevolking 
gevaccineerd is. Onze gemeente was 
daarbij één van de beste leerlingen 
van de klas, iets wat mij niet meteen 
verbaasde, maar wel enorm trots 
maakte. 

Onze gemeente toont zich zowel 
veerkrachtig als taai. Ondanks alle 
maatregelen hebben we onze 
meerjarenplanning blijven opvolgen, 
is onze administratie continu 
blijven doorwerken, zijn onze 

scholen met steun van de gemeente maximaal kunnen open blijven en konden 
de jeugdkampen doorgaan. Bovendien werden er ook heel wat evenementen 
georganiseerd, Coronaproof weliswaar. Denk maar aan de kermissen, de 11 juli 
viering, de voetbal op groot scherm, de fi etseling, en vele andere festiviteiten waar 
we elkaar konden ontmoeten.

Het virus blijkt een taaie tegenstander en verrast ons op dit moment opnieuw met 
een vierde golf. Maar in Begijnendijk laten we ons niet kennen. We zijn niet murw, 
maar staan klaar om na deze golf terug op te staan, en als het moet zullen we dat 
ook na een vijfde, zesde of tiende golf doen. En in de periodes dat de maatregelen 
strenger worden, zullen we zoals altijd een optimale balans vinden tussen 
volksgezondheid en levenskwaliteit.

Ik wens jullie allemaal een heel prettig eindejaar en een gezond 2022 toe.

Bert Ceulemans, burgemeester

V.U. David Dupont, Kasteelstraat 9, 3130 Begijnendijk, www.samen.be


