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We zijn halfweg de huidige legislatuur, het moment om 
eens terug te kijken maar vooral om vooruit te blikken: 
wat kan N-VA Zemst maximaal doen voor onze burgers? 
Om dat te doen is er maar één juiste methode: we gaan 
LUISTEREN!

De komende maanden gaan onze mandatarissen met een 
luisterend oor door gans Zemst, van deur tot deur. Jullie kun-
nen jullie mening uiten, vragen stellen, voorstellen doen, …

Wij zullen onze tijd nemen om uitgebreid met u te praten, uw 
opmerkingen ernstig te behandelen en indien nodig actie te 
ondernemen. 

Bij dat bezoek krijgt u een foldertje waarin onze belangrijkste 
verwezenlijkingen van de voorbije drie jaren samengevat zijn 
en - minstens even belangrijk - onze plannen voor de
komende drie jaren uitgelegd worden. Die zullen uiteraard 
nog aangevuld worden met actiepunten uit jullie voorstellen 
en verlangens.

We leggen de lat hoog. We willen een beleid voeren voor 
en met iedereen! Geen woorden, we willen daden. Daarom 
zullen we 233 km wandelen doorheen Zemst om iedereen 
persoonlijk te ontmoeten. Want wij geloven oprecht in een 
dienend leiderschap!

Nieuws van de luister- en wandelteams zult u ook online 
kunnen volgen op: www.facebook.com/NVAZEMST.

Roger De Lentdecker, voorzitter N-VA Zemst

ZEMST
Wij luisteren graag naar u

Uw vier N-VA-schepe-
nen, v.l.n.r.: 

Piet Van Grunderbeek, 
Veerle Geerinckx, Dirk 
Van Roey en Kathleen 
Goovaerts.

G�����i� 2016!
Den Belleman

www.n-va.be/zemst

23 april: Jong N-VA 
Spaghetti-avond in 
parochiezaal van Zemst-
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ZONDAG
28 FEBRUARI 2016
14 UUR TOT 19 UUR

GROOT PANNENKOEKENFEEST N-VA ZEMST
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“Dit is mijn kans om écht 
iets bij te dragen. 

Kathleen Goovaerts, 
extra N-VA-schepen in college.

“Dit is mijn kans om écht Kathleen Goovaerts versterkt 
N-VA in schepencollege
Extra N-VA-schepen in college
Op de gemeenteraad van 17 december legde Kathleen 
Goovaerts (35) uit Weerde de eed af als vierde schepen 
voor de N-VA. 

Dat ligt in lijn van de afspraken die er tussen CD&V en de 
N-VA gemaakt werden na de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 2012. Kathleen werd toen als vierde verkozen 
op de N-VA-lijst met 431 naamstemmen.

Zij  vervangt Kristel Van Praet (CD&V) voor de volgende 
drie jaar van de legislatuur.  Zo ontstaat er  vanaf 2016 
een politiek evenwicht tussen CD&V en de N-VA in het 
schepencollege.

De wissel gaat gepaard met een verschuiving van 
bevoegdheden.  Kathleen wordt bevoegd voor 
Kinderopvang, Senioren, Opvoedingsondersteuning,  
Jubilarissen, Bibliotheken en Archief. Haar professionele 
taken als zaakvoerder  van de kinderkribbe ‘De 
Kribbeltjes’ in Weerde heeft ze afgebouwd, zodat ze voor 

de volle honderd procent de volle honderd procent 
haar mandaat kan 
uitoefenen.

“Lokale politiek spreekt 
mij steeds meer aan. Dit 
is mijn kans om écht iets 
te kunnen bijdragen. 
Vanuit mijn ervaring met 
kinderen en hun ouders heb ik een goed zicht op wat 
belangrijk is en waar er werk op me wacht. Ik ben me 
al een tijdje aan het inwerken, dus de overgang zou vlot 
moeten verlopen. Ik ga die uitdaging graag aan om mijn 
bijdrage te leveren zodat Zemst een mooie en warme 
gemeenschap kan zijn en blijven.” 

Kathleen Goovaerts is iedere dinsdag van 18 u tot 19 u op 
het gemeentehuis bereikbaar of via gsm op 0495 28 89 69.

Erfgoed in de kijker
Het waardevol bouwkundig erfgoed van de 
gemeente is intussen geïnventariseerd. Schepen 
Geerinckx van Erfgoed werkte hiervoor samen met 
VVV Toerisme en schepen Van Roey, om ook bordjes 
met extra info te laten aanbrengen bij de panden. 

Zo zijn er heel wat kerken, kapellen en kastelen die 
bouwkundige, culturele en maatschappelijke waarde 
hebben. Op erfgoeddag, zondag 24 april, wordt alvast 
een fietsroute geopend, die door de VVV toerisme 
werd uitgetekend. Het voorzien van een vleugje 
erfgoed-info maakt de route extra interessant.

De K3 gepijlde fietsroute staat voor alle erfgoed-
locaties zoals kerken, kastelen, kapelletjes …We 
willen de lancering van deze nieuwe fietsroute 
origineel inhuldigen met een leuk evenement, 
mogelijk met een ‘picknick in white’ in de tuin van 
een nog nader te bepalen kasteel. 

Aan deze fietsroute is twee jaar gewerkt door twee 
vrijwilligers van VVV Toerisme Zemst.

Info volgt later via de gemeentelijke kanalen.

PROSIT !

Op de restaurantdagen van de 
N-VA in Weerde kon je een goed 
gevulde bierkorf winnen.

Mijnheer Jacobs uit Weerde 
schatte het juiste gewicht van  
9,600 kg en benaderde ook het 
dichtst de schiftingsvraag. Sem 
Juliens bracht zijn prijs aan huis. 
Prosit!

Dierenasiel plant 
uitbreiding met 
honden 
Het dierenasiel van Zemst plant een 
uitbreiding voor opvang van verloren 
of achtergelaten honden. De N-VA 
steunt die plannen. 

“Toen de N-VA mij vroeg om aan dit 
ambitieus project mee te helpen heb 
ik geen ogenblik getwijfeld. Ik heb 
me onmiddellijk kandidaat gesteld 
voor de Raad van Bestuur van de vzw 
Dierenbescherming  Zemst. Tevens 
stel ik mijn jarenlange ervaring en 
netwerk binnen de hondensport en 
hondenkennis ter beschikking om dit 
project mee in goede banen te leiden”, 
argumenteert N-VA-gemeenteraadslid 
Marc De Fraeye. 

Enkele weken geleden richtte  het 
dierenasiel een oproep  aan alle 
Zemstenaars om hun steun te 
verlenen via lidmaatschap en/of 
vrijwilligerswerk. Verschillende 
mensen hebben hierop ondertussen 
reeds positief gereageerd. We zoeken 
nog verder: wie geïnteresseerd is en 
de oproepbrief gemist of verloren 
heeft, kan die gerust terug opvragen 
via e-mail: roger.de.lentdecker@telenet.
be en de brief wordt aan huis gebracht. 

“Eigenlijk zien we de uitbreiding 
van het dierenasiel als een eerste 
belangrijke stap in een veel groter 
project: de oprichting van een 
‘Adviesraad Dierenwelzijn’ met 
als doel van Zemst een  echte 
dierenvriendelijke gemeente te maken”, 
aldus Marc.

Samen met bevoegd schepen Piet Van 
Grunderbeek wordt aan een voorstel 

gewerkt waarbij alle dieren in Zemst 
beter beschermd zullen worden! We 
denken dus niet alleen aan de katjes en 
honden, maar ook aan de hoevedieren, 
vogels en klein wild, paarden …  Dit 
wordt zeker vervolgd.

februari 2016 februari 2016

www.n-va.be/zemstzemst@n-va.be

“Dit is mijn kans om écht “Dit is mijn kans om écht 

De oude pastorie van Eppegem, zandstenen 
rondboogdeurtje en levensboom

Ontwerp Petanquehal 
in Hofstade is klaar
Een aantal inwoners, de 
seniorenverenigingen en Petanque 
Nieuwstraat zijn al een tijdje vragende 
partij voor een overdekte petanquebaan. 
De gemeente ging op zoek naar een 
geschikte locatie en heeft de oude 
chirolokalen achter de parochiezaal in 
Hofstade aangekocht. Een architect werd 
aangesteld om de baan in te passen in de 
dorpskernvernieuwing, met technische 
insteken van schepen van patrimonium 
en Openbare Werken Veerle Geerinckx. 

De lokalen  worden afgebroken,  
het bouwontwerp en het  voorstel  
van omgevingsaanleg is klaar 
en zal voorgelegd worden aan 
de petanqueverenigingen en 

geïnteresseerde inwoners. 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 gegoten.

Piet Van Grunderbeek, Schepen van 
Sport

‘Vlaanderen Wandelt’
Afspraak in Blosodomein Hofstade op zondag 28 februari 2016 tussen 7 
en 15 uur. Afstanden van 4-6-10-13-16-20-24-28-34-37-42 km + 5km en 15 
km stads- en cultuurwandeling in en om Mechelen. Zemst toont zich van 
zijn mooiste kant, via de vele prachtige natuurplekjes. De vele wandelaars 
kunnen langs trage wegen het landelijke Zemst ontdekken. VVV Toerisme 
Zemst heeft een infostand in de grote tent op het strand. 

Meer info via www.vlaanderenwandelt.be

“We willen van Zemst een 
echte diervriendelijke 
gemeente maken.”
Gemeenteraadslid Marc De Fraeye

“We willen van Zemst een 
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Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de 
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid 
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en 
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft. 

Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich 
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke 
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen 
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”, 
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede. 

provincieraadsleden

NU

in Vlaams-Brabant

72 -50%
nog 35 provincieraadsleden

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth Homans

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden.” 
   Linda De Dobbeleer-Van den Eede,  N-VA-fractievoorzitter provincieraad 

Liesbeth Homans
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