Op zaterdag 1 april 2017 organiseerde de gemeente
Zemst de jaarlijkse zwerfvuilactie. In totaal hebben 28
teams een enorme berg zwerfvuil bij elkaar gehaald.
Veel organisaties, verenigingen, jeugdbewegingen,
sportclubs, buurtcomités en privépersonen hebben
daarbij geholpen. Ook het bestuur van N-VA Zemst
heeft zijn steentje bijgedragen door twee teams af te
vaardigen.

ZEMST

zemst@n-va.be I

DEN BELLEMAN

www.n-va.be/zemst I jaargang 2017 • nr. 2 • juni

V.U.: ROGER DE LENTDECKER , ZEMSTENSTEENWEG 159 1981 HOFSTADE

Vlaggenactie
Vlaamse feestdag

N-VA luistert naar u

Doe mee!
Stuur een foto van uw wapperende vlag door naar info@nva.zemst
Win 5 x een cheque die je kan gebruiken bij broodjeszaak Baguetel
in Eppegem.

Onderschrift foto
Het hele team van N-VA Zemst rolde bij
de start van 2016 een actief luisterplan uit!
“Vandaag is er nog weinig tijd om echt te
luisteren naar mensen, maar het is meer
dan ooit nuttig en nodig” zegt schepen
Veerle Geerinckx. Luide roepers hoort
men vaker, de stille bescheiden maar waardevolle inbreng wordt niet steeds gehoord.

Waar actie vereist is, wordt die ingepland.
Het hele verhaal wordt gemonitord met
een eigen opvolgsysteem.

De N-VA maakte er de tijd voor, bakende straten af en ging consequent op pad
met verschillende teams, naar u toe.
Opmerkingen werden genoteerd, in kaart
gebracht en geëvalueerd.

We hebben al heel veel nuttige tips en warme ontmoetingen ervaren en weten welke
onderwerpen u nauw aan het hart liggen.
We maken er alvast werk van.

Uw straat kwam nog niet aan bod? We zijn
nog niet helemaal rond .Vandaag kunnen
we al zeggen dat 82 % van de straten is
bewandeld.

Zing je gelukkig op Vlaanderen Zingt!
De biermand van de Jong N-VA
spaghetti-avond werd gewonnen
door Victor De Waal uit Eppegem.
Hij schatte het dichtst bij het
gewicht van 10 kilo 219 gram;
Gezondheid Victor!

Op vrijdag 30 juni komt “Vlaanderen Zingt” voor de derde keer naar Zemst. Het Plein
van de Verdraagzaamheid wordt die dag omgetoverd tot een heus meezingplein. Alle
toeschouwers krijgen een krantje met de liedjesteksten en vanop het podium wordt de samenzang in goede banen geleid. Zingen maakt gelukkig! Wel, tijdens Vlaanderen Zingt
kan je samen met vrienden en familie meezingen met oudere en nieuwe liedjes.
Wil je als inwoner of vereniging meezingen en sfeer maken? Dat kan! Meer info bij de
dienst cultuur 015/61.88.94 of email cultuur@zemst.be
Piet Van Grunderbeek, schepen van Vlaamse zaken
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“Wij maken van Zemst een diervriendelijke gemeente”
Schepen van Dierenwelzijn Piet Van Grunderbeek
Ongeveer anderhalf jaar geleden vatte
N-VA het plan op om dierenwelzijn echt
op de kaart te zetten in Zemst. Ontelbare
positieve reacties volgden hierop, niet
verwonderlijk als je weet dat in één op
de vier gezinnen in Zemst minstens één
huisdier leeft.
Een belangrijk pluspunt is dat Zemst
beschikt over een vrij nieuw, ruim en
modern dierenasiel, ingericht voor opvang
en plaatsing van katten en honden. Een
eerste poging om dit asiel een stevige
doorstart te geven, mislukte. Nochtans

deed N-VA Zemst heel wat inspanningen
om bijvoorbeeld nieuwe leden aan te
werven en vrijwilligers te zoeken.
Het gemeentebestuur staat nu echter klaar
om het asiel een tweede doorstart te geven.
De N-VA heeft bovendien nog meer
plannen met dierenwelzijn in Zemst, daar
komen we later op terug. Wij willen er
alles aan doen om van Zemst een model
dierenvriendelijke gemeente te maken.
Piet van Grunderbeek

De nieuwe seniorengids

Schepen van senioren, Kathleen Goovaerts, heeft in samenwerking met de seniorenadviesraad de Zemstse seniorengids
bijgewerkt.
Onze senioren hebben specifieke wensen en behoeften. Ze zijn nog heel actief en zoeken vele uitdagingen in het leven, zowel op
sociaal, cultureel als sportief vlak. De rol die ze spelen in onze maatschappij is uniek en onbetaalbaar. Het is dan ook belangrijk dat
senioren zich goed voelen in onze gemeente.
Vanuit dit oogpunt ontstond deze Zemstse seniorengids, die heel wat praktische informatie bevat over alle mogelijke diensten en
allerlei activiteiten voor senioren.

Gratis thuis bedeeld

75-plussers krijgen deze gids thuis
bedeeld en andere senioren en/of
geïnteresseerde burgers kunnen deze
ophalen in het gemeentehuis.
Uiteraard kan je ook de gemeentelijke
website (www.zemst.be) raadplegen
en staan de gemeentelijke diensten
en schepen Goovaerts steeds tot je
beschikking.

Handelaars komen op voor hun belang
De vzw VHVH (Verenigde Handelaars Van Hofstade) heeft op haar jaarlijkse
algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen. N-VA-gemeenteraadslid
Werner Keersmaekers werd unaniem verkozen als voorzitter en N-VA-bestuurslid
Kirsten Jaques werd verkozen als secretaris. De andere leden van bestuur zijn: Johan
Lobyn van ijssalon het Eekhoorntje, Veerle Leemput, zaakvoerder van kapsalon
Del Arte en Marleen Feyaerts van H6 traiteur en Home Cooking. Werner was reeds
voorzitter van 2008 tot 2011.
Momenteel bestaat de vzw uit 51 Hofstaadse handelaars en zelfstandigen en heeft
zij als doel om de algemene en de beroepsbelangen van de aangesloten leden te
behartigen zowel op economisch, sociaal, cultureel als op maatschappelijk vlak.
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Kirsten Jaques en Werner
Keersmaekers
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Zemst vijfsterren sportgemeente
Het Nieuwsblad deed in april een test over sportinfrastructuur bij de 308 Vlaamse gemeenten. Zemst
kwam met een mooie score van 7.8/10 naar voor als één van de gemeenten met een groot en gevarieerd
sportaanbod.
De gemeente heeft een sportplan opgemaakt en investeert
fors in diverse sportfaciliteiten. De recreatiezones in onze zes
dorpskernen zijn of worden verder heringericht en een budget
van 500.000 euro is voorzien voor innovatie projecten die op
korte termijn worden gerealiseerd. Multigebruik van bestaande
accommodaties wordt aangemoedigd.

Vergroting sportaanbod

“Zemst staat aan de top van het regionaal sportaanbod”, zegt
schepen van sport Piet Van Grunderbeek. “Naast de klassieke
zaal- en buitenporten heeft Zemst ook een skeelerbaan, een
wielerpiste en twee padelvelden en het sportaanbod wordt nog
vergroot met een gymhal en een petanquehal.
Voor de bouw van de eerste Curlinghal in België stelde de gemeente grond ter beschikking van Curling Club Zemst. Op de
opendeurdag in mei waren er meer dan 250 aanwezigen die er
kennis maakten met de sport. Ook het nationale curling team
‘Red Rocks’ heeft hier haar vaste stek. Zij zullen dit jaar op het
EK, België vertegenwoordigen in Zwitserland. De vereniging
organiseert initiaties waarop iedereen welkom is. In het najaar
volgt de officiële opening.
In april werden er mede door gemeentelijke subsidies twee
padelvelden aan tennisclub de Wehzel aangelegd. Deze racketsport, een combinatie van tennis en squash, is sterk in opmars
en is heel toegankelijk voor alle leeftijden. Elke donderdag is er
gratis initiatie voor iedereen die dat wenst.

Schepen van Sport Piet Van Grunderbeek en N-VA-mandatarissen kregen de eerste technieken uitgelegd door bestuursleden van de curlingclub.

Dit jaar wordt een petanquehal op de oude site van Chiro Hofstade gebouwd en er komt een herinrichting van het dorpsplein
met extra parking en groen.
De bouw van een gymhal aan het zwembad in Hofstade in samewerking met Sport Vlaanderen is goedgekeurd en zal afgewerkt
zijn in het voorjaar van 2018.

698.000 euro voor nieuwe fietsinfrastructuur in Zemst
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil met zijn Fietsinvesteringsplan meer Vlamingen op de fiets krijgen. Dat
plan is ook goed nieuws voor Zemst, dat kan rekenen op bijna 700 000 euro investeringen in fietsinfrastructuur.
Concreet gaat het om:
• Aanleg fietspaden op de N1 op de brug over de E19 - 240.000 euro
• Fietssnelweg Mechelen-Vilvoorde: verbreding jaagpadtraject van Zenne
- 273.000 euro
• Fietssnelweg Mechelen-Vilvoorde: bouw van fietsersbrug te Zemst 185.000 euro
“N-VA Zemst ijvert al lang voor meer fietsinvesteringen. Snelle en comfortabele fietsverbindingen maakt fietsen aantrekkelijker. En deze investeringen
verhogen ook de verkeersveiligheid in onze gemeente. Zo pleitten we voor het
aanpakken van de fietspaden op de N1 Brusselsesteenweg van en naar Mechelen. Ook een snelle fietsverbinding via Vilvoorde naar Brussel en via Mechelen naar Antwerpen vinden wij nodig als alternatief voor de auto. We hebben
dit ook aangekaart bij minister Weyts”, zegt schepen Veerle Geerinckx.
“Hier zaten veel fietsers in Zemst al lang op te wachten”, besluiten Schepenen Veerle Geerinckx en Dirk Van Roey van N-VA tevreden. “We plukken nu lokaal de vruchten van het Vlaamse investeringsbeleid.”
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“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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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