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Het warme hart
van Liezeke klopt
niet meer
91 was ze en ze
leek onverwoestbaar, maar na
een korte strijd
is Liezeke op 30
september in het
Imelda-ziekenhuis in Bonheiden
overleden. Ze was alleenstaand,
maar omringd door vele vrienden. Ze woonde in Hofstade en in
Oostduinkerke, want ze hield van
de zee. Liezeke was al op jonge
leeftijd een gedreven Vlaams-nationaliste, trouwe deelneemster aan
de IJzerbedevaart en het Zangfeest
en lid van de VU en later de N-VA.
Tombolalotjes verkopen op onze
activiteiten deed ze met de glimlach. We gaan haar missen: haar
warme zelfgebreide sokken, haar
warme lach, haar warm hart.

“We nemen het roer in
handen voor een Zemst
waar u trots op kan
zijn.”
Veerle Geerinckx

Veerle Geerinckx kandidaat-burgemeester
Het bestuur van N-VA Zemst besliste begin oktober unaniem dat Veerle
Geerinckx de lijst trekt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Geerinckx verdiende al haar beleidsstrepen als raadgever op het kabinet van
minister Muyters en binnen het Vlaams
Parlement. Intussen is ze ook al vijf jaar
geëngageerde eerste schepen. Ze is de drijvende kracht achter heel wat realisaties en
hervormingen in Zemst.
“Veerle is een straffe madam”, zegt voorzitter Roger De Lentdecker. “Als mama
van vier en architect blonk ze altijd uit in
het bedenken van creatieve oplossingen
voor elke situatie. Dat komt bij onze werking goed van pas en we weten zeker dat

De vlaggende
winnaar is …
Walter Frans uit de Werfheide
in Hofstade is de winnaar van
onze vlaggenactie op 11 juli. Een
onschuldige hand viste hem uit de
verschillende inzendingen. Onze
schepenen Veerle Geerinckx,
Kathleen Goovaerts en Dirk Van
Roey overhandigden hem een
aankoopcheque van 25 euro.

zij zal stralen als enthousiaste kandidaat.
Haar leidinggevende vaardigheden zijn
gekend. De ambities van ons hele team
van 27 mensen liggen alvast erg hoog.”
Geerinckx: “We willen het roer in handen
nemen om de koers richting de toekomst
kordaat te sturen, voor een heel team,
voor een Zemst waar u trots op kan zijn.
Het ligt volledig in mijn aard om deze
uitdaging met veel enthousiasme en
overtuiging aan te gaan.”
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 et openluchtzwembad in Hofstade krijgt
H
binnenkort een nieuwe bestemming.

S chepenen Dirk Van Roey, Veerle Geerinckx en Kathleen
Goovaerts overhandigden de oorkonde van Beste Buur 2017.

Plannen met het oude
openluchtzwembad

N-VA steunt buren en
buurten

Er werd eindelijk een doorbraak bereikt in het
dossier van het openluchtzwembad in Hofstade.
Een van de laureaten van de Vlaamse Bouwmeester
deed onderzoek naar de herbestemming van het
zwembad.

Het was een leuke zomer in Zemst met talrijke buurtfeesten
in Elewijt, Eppegem, Hofstade, Zemst-Bos, ZemstCentrum, Zemst-Laar en Weerde.

“Als schepen van Erfgoed ben ik erg tevreden dat onder de regie
van Sport Vlaanderen een eerste stap is gezet naar een nieuwe
toekomst voor het openluchtzwembad”, zegt Veerle Geerinckx.
Het monument wordt landschappelijk ingepast en krijgt een
sportgerelateerde functie. Een nieuw zwembad komt er niet,
daarvoor zijn er nieuwbouwplannen vlakbij. Momenteel wordt
er onderzocht wat er bouwkundig haalbaar en betaalbaar is.
Sport Vlaanderen zal op basis daarvan de finale keuzes maken.

“We mochten ook vele leuke buren een verrassingsbezoekje
brengen. Wij ondersteunen ‘toffe buren en buurten’ met
plezier. En als er toch iets zou mislopen, hebben we nog altijd
een systeem van burenbemiddeling”, lacht een trotse schepen
van Buurtwerking Dirk Van Roey.

Nieuwe openingsuren Zemstse
bibliotheek en uitleenposten
De bibliotheek in Zemst zal vanaf 1 oktober nieuwe openingsuren hanteren. Deze nieuwe regeling stemt de werking en de
organisatie van de vijf vestigingen beter op elkaar af en moet
ervoor zorgen dat alle vestigingen het hele jaar door openblijven.

 oor meer informatie:
V
contacteer Kathleen Goovaerts,
schepen van Bibliotheek
015 62 71 57 (gemeentehuis)
0495 28 89 69
kathleen.goovaerts@zemst.be
www.bibliotheekzemst.be

In de nieuwe uurregeling is elke uitleenpost nog één keer per
week open voor het publiek. In de hoofdbibliotheek wordt het
sluitingsuur op weekdagen gelijkgeschakeld tot 18 uur, op
dinsdag blijft de hoofdbibliotheek open tot 20 uur.

en begeleiding. De studenten
kunnen in de hoofdbibliotheek
terecht wanneer ze een rustige
studieplek nodig hebben.

Belevingsplek

Binnenkort kan je ook elektronisch digitale boeken voor
e-readers ontlenen en op de nieuwe computers gaat surfen
sneller. Kortom: een hoop technologische vernieuwingen.
Wij zorgden alvast voor een knusse nieuwe zithoek waar je een
krant of tijdschrift kan lezen met een koffietje erbij ...

Schepen van Bibliotheek Kathleen Goovaerts kadert het
initiatief: “We willen onze bibliotheek al langer omvormen van
een boekenmagazijn naar een belevingsplek. Maar tegelijkertijd
zoeken we ook naar het perfecte evenwicht tussen een klantvriendelijke dienstverlening en een optimale personeelsinzet.
Zo zal er binnenkort een zelfscan komen in de hoofdbibliotheek. Daarmee kan je zelf boeken ontlenen en binnenbrengen, waardoor de bibliothecaris meer tijd heeft voor advies

zemst@n-va.be

Dat alles maakt van de bibliotheek meer een gezellige
verblijfplaats dan een ophaal- en afzetstop.”

3

Sandra Dewandeleer versterkt N-VA-team in Eppegem
Sandra is 39 jaar en woont in de Zenneweg in Eppegem. Ze is gehuwd met Danny De Backer en heeft vier zonen tussen vijf en zestien
jaar. In 2001 studeerde ze af als licentiaat klinische psychologie.
Sandra is een zelfstandige en gedreven
vrouw met een positieve uitstraling.
Ze woont al zestien jaar in Eppegem en
heeft er sinds een jaar haar eigen praktijk
Jada Psy, waarin ze diverse psychische
aandoeningen behandelt. Daarnaast is
Sandra actief in vzw Deradiant, waar ze
geradicaliseerde ex-gedetineerden opvolgt.

“Via de N-VA kan ik
mij ten dienste
stellen van de
Zemstse inwoners.”

Sandra Dewandeleer
Sandra woont dolgraag in Eppegem en is
dan ook zeer trots dat haar vier zonen daar
mogen opgroeien. Zij kunnen zich met
K-oss, Turnkring Exelsior en Manege De
Sandra maakt sinds kort deel uit van N-VA en meer ten dienste te stellen van mijn
Verbrande Brug zowel sociaal als sportief
Zemst. “Via N-VA Zemst krijg ik de mooie Zemstse medemensen. Ik kijk daar echt
ontwikkelen.
kans om mij als geëngageerde burger meer naar uit.”

Dans- en ontmoetingsnamiddagen voor senioren gaan
weer van start
Na een positieve evaluatie van de dans- en ontmoetingsnamiddagen voor senioren besloten het gemeentebestuur en de Seniorenadviesraad om die namiddagen verder te organiseren.
“Beweging en sociaal contact zijn heel belangrijk voor senioren
om zich goed te voelen”, zegt schepen van Senioren Kathleen
Goovaerts. “We willen het succes van de vorige seniorennamiddagen dan ook graag verderzetten.” De dans- en ontmoetingsnamiddagen zullen normaal telkens de eerste donderdag van de maand plaatsvinden, in het Ontmoetingscentrum in Hofstade.
Toegang is gratis, inschrijven is niet nodig
Kom je graag helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger.
Meer info bij schepen van Senioren Kathleen Goovaerts.

 onderdag 9 november 2017
D
Donderdag 7 december 2017
Van 13.30 tot 17 uur

Geslaagde scholenveldloop
Schepen van Sport Piet Van Grunderbeek gaf het startschot voor de ruim
800 kinderen van het basisonderwijs in Zemst die op woensdagnamiddag
27 september deelnamen aan de scholenveldloop in het Sport Vlaanderendomein in Hofstade.
Europees beloftekampioene Louise
Carton, meter van de 29ste Vlaamse
veldloopweek, mocht hen inspireren.
“Beleef samen met de vriendjes vooral
veel plezier aan het sporten”, gaf ze
de jongeren mee. “Zo is het bij mij
ook begonnen.” De rijzende ster in
het afstandslopen ontdekte haar
loopcapaciteiten en de atletiek via de
scholenveldlopen.

 -VA-schepenen Piet Van GrunderN
beek, Veerle Geerinckx, Kathleen
Goovaerts en Dirk Van Roey moedigden de kinderen aan.

Lokale economie
Win een mooie prijs met de
Zemstse eindejaarswedstrijd

Tijdens de eindejaarsperiode herhalen wij in
samenwerking met onze handelaars de kerstboom- en
rode loperactie. Als gemeente doen we er vanaf dit jaar
nog een extra eindejaarswedstrijd bij. Met zo maar
eventjes 5 000 euro aan prijzen verdeeld over twee
elektrische fietsen, twee Z-cheques ter waarde van 500
euro, tien Z-cheques van 100 euro en 25 Z-cheques ter
waarde van 25 euro.
Koop dus bij onze lokale handelaars en ‘Wie Zemst die
vindt! Verrassend dichtbij’. Tijdens de eindejaars- en
nieuwjaarsperiode zal dit worden ‘Wie Zemst die wint’.
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Reko Roller Club bouwt trainings- en fitnesszaal
Reko Roller Club kampt met een tekort aan overdekte trainingsruimte op haar site aan de Waterleest in Eppegem.
“Bij slecht weer wijken wij uit naar andere sportzalen”, zegt voorzitter Walter Keuleers. De club vroeg ondersteuning
aan de gemeente voor de bouw van een trainings- en fitnessruimte en kreeg die ook via een
investeringssubsidie van 65 000 euro.
Er komt een verdieping van 8 op 21 meter op de bestaande accommodatie van Reko Roller.
Deze sportruimte kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt:
Voor krachttraining onder begeleiding vanaf de kadetten.
Om te trainen tijdens slecht weer.
 iet Van Grunderbeek
P
Om ouders aan het bewegen en fitnessen te krijgen terwijl hun kinderen skeeleren.
schepen van Sport
De bouw zou tegen het begin van volgende zomer klaar zijn.

Ik zie u zitten
Onder de naam ‘Ik zie u zitten’
organiseert onze Welzijns- en
Gezondheidsraad Zemst in de periode
van 7 november tot en met 7 december
een aantal taboedoorbrekende
activiteiten rond geestelijke gezondheid
voor jong en oud. Op 7 december is er
een slotevenement in d’Oude School.

Buurtinformatienetwerken
Meer meldingen,
minder inbraken
De vijf buurtinformatienetwerken (BIN’s) in
Zemst doen het schitterend. Er zijn al 1 500
leden aangesloten bij een van onze vijf BIN’s.
Dat betekent een op de zes gezinnen in Zemst.

De blikvanger van de campagne is een
reizende stoelententoonstelling. Dat is een
creatieve tentoonstelling van geknutselde
en geschilderde stoelen, allemaal
gemaakt door organisaties en mensen
die zich bekommeren om ons welzijn.
Een overzicht van alle activiteiten wordt
gecommuniceerd via de gebruikelijke
communicatiekanalen.

Omdat het aantal meldingen bij de politie
stijgt, verhoogt de pakkans voor inbrekers. Ons
uiteindelijk doel om het aantal woninginbraken te
doen dalen, hebben we al mooi bereikt. Dankzij de
samenwerking van politie, inwoners en gemeente
is het aantal woninginbraken gedaald van 200 bij
het begin van deze bestuursperiode in 2013 naar
een zestigtal in 2016. Ook dit jaar blijft het aantal
inbraken dalen, mede dankzij de installatie van
ANPR-camera’s.

Zemst zet in op trage wegen

Nutskasten in
erfgoedkleedje

In Zemst loopt een autosnelweg, de E19, en zijn er twee belangrijke
gewestwegen, de Brusselse- en Tervuursesteenweg. Desondanks beschikt
onze gemeente ook over een enorm potentieel aan trage wegen, waterwegen
en natuur. Deze bestuursperiode is er hard gewerkt aan de opwaardering
van ons trage wegennet.
Eind dit jaar
zullen er zo’n 125
voetwegen al een
geel naambordje op
het terrein hebben
gekregen. Wij
willen daarmee het
landelijk karakter
bewaren voor de
volgende generaties.
Zemst scoort met
7,2/10 als groenste
gemeente in de
Noordrand van
Brussel heel goed.

In samenspraak met Iverlek/Eandis, heemkring
De Semse, de beeldbank en de gemeente krijgen
tien nutskasten een erfgoedkleedje.
Schepen van Erfgoed Veerle Geerinckx werkte
samen met Eandis een eerste haalbaar voorstel
uit. Heemkring De Semse bezorgt weldra de foto’s
waarmee de nutskasten versierd zullen worden.
Ook jij mag gerust suggesties doen!
Afhankelijk van de locatie van de nutskast
wordt een gepast historisch beeld geselecteerd.
De nutskasten worden ermee aangekleed, zodat
ze naast hun functie als nutskast ook nog het
openbaar domein mee helpen opfleuren.

S chepenen Dirk Van Roey en Kathleen Goovaerts
bij een van de vele trage wegen in onze gemeente.

De verlaten nutscabine aan het schoolpleintje in
Elewijt krijgt ook een bestemming. De cabine
wordt een infohokje rond nutsleidingen van
vroeger tot nu.

www.n-va.be/zemst

5

Zemst investeert in fietsinfrastructuur
Ook in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 wordt er fors
geïnvesteerd in het openbaar domein, met veel aandacht voor de
fietsers.
In de Hoogstraat komen nieuwe en aparte fietspaden. Het project is daar in regie
van Aquafin. Voor de gemeente staat een rood doorlopend fietspad hoog op de
agenda. In de Kleempoelstraat en Lindestraat volgen we diezelfde strategie.
Ook op de Kampenhoutsebaan in Elewijt wordt het binnenkort aangenaam fietsen.
Daar volgt na lang onderhandelen een duidelijke keuze voor een dubbelrichtingsfietspad.
Daarnaast realiseren we dit najaar ook in de Langeravestraat en de Driesstraat de ontbrekende fietsschakels. Zo lopen de grote
werken naadloos in mekaar over tot een sluitend functioneel geheel.
De investeringskosten zijn hoog, maar de moeite meer dan waard. Om verzakkingen en zinkgaten zoals in Brussel te voorkomen,
is ook investeren in de grond waardevol. Ook bij deze werken nemen we maatregelen om de hinder te beperken.

Petanquehal Hofstade
Tegen het jaareinde zal er voor het eerst een balletje gegooid kunnen
worden in de petanquehal in het centrum van Hofstade. De hal komt
op de plaats van de oude chirolokalen. In juni werd de eerste steen
gelegd.
Enkele jaren geleden
verhuisde de Chiro van
Hofstade van haar lokalen
in de Ambroossteenweg
naar de Ossebeemden.
Sindsdien stonden de oude
lokalen leeg. Een renovatie ervan was – gezien
de slechte staat van de
gebouwen – niet meer aan
de orde, waardoor de gemeente voor een afbraak
koos. Nadien werd beslist
om er een petanquehal op
te bouwen.

Centrum in nieuw kleedje

Senior Spelen
Blankenberge
Naar jaarlijkse traditie organiseerde
de gemeente Zemst een sportdag
aan zee voor 50-plussers.
Deze sportdag bracht dit jaar weer 188
Zemstse senioren in beweging. Er werd
busvervoer voorzien die de senioren naar
Blankenberge bracht en terug. Daar konden
ze kiezen uit een wandeling, een fietstocht,
petanque, golfbiljart, minigolf en kubb.
‘s Middags werden de deelnemers verwend
met een kom soep en een broodje.

S chepenen Dirk Van Roey, Piet Van Grunderbeek,
Veerle Geerinckx en Kathleen Goovaerts legden de
eerste steen van de nieuwe petanquehal.

Schepen van Senioren Kathleen Goovaerts
vergezelde onze senioren en verbaasde
zich alweer over hun enthousiasme. Onze
speciale dank gaat uit naar de gemeentelijke
sportraad, die vrijwillig meewerkte aan dit
evenement.

In de nieuwe hal komen vier petanquebanen. De omgevingsaanleg bestaat uit twee
buitenbanen, gelegen naast de hal. Er komt ook extra parking, groenvoorziening
en een fietsenstalling. Door de globale aanpak van de site rond de kerk wordt het
centrum van Hofstade in een nieuw, fris kleedje gestoken.
“Voor het einde van het jaar moeten de werken afgerond worden”, zegt schepen van
Sport Piet Van Grunderbeek. “Tegen dan zal een vzw opgericht worden door inwoners die regelmatig een potje petanque of kubb willen spelen. Die vzw zal instaan
voor de inrichting en de uitbating van de petanquehal.”
De gemeente Zemst beschikt niet over officiële petanqueclubs, maar verschillende
seniorenverenigingen gooien al eens graag een balletje. Omdat er in de gemeente
momenteel alleen outdoorpetanquebanen zijn, werd gekozen voor een petanquehal. “Op die manier kan er ook in de wintermaanden gespeeld worden”, besluit de
sportschepen.

zemst@n-va.be

 ele Zemstse senioren genoten van een
V
sportieve uitstap naar Blankenberge.

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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