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We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
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De visie van de N-VA

Bestel 
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gratis 
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Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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

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:     /     /
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Schepen van Dierenwelzijn Piet Van Grunderbeek:

“Wie diervriendelijke gemeente wil zijn, 
moet daar iets voor over hebben”
De gemeente Zemst vertrouwde de uitbating van het dierenasiel toe  
aan de vzw Dierenopvangcentrum. Het contract werd onlangs getekend 
en de sleutels van het gebouw aan de Erasmuslaan (tegenover het  
crematorium) aan de nieuwe uitbaters overhandigd.

“We starten met de opbouw van de 
quarantainehokken voor katten”, zegt uit-
bater Ferry Heikoop. “De katten in onze 
opvang worden allemaal aangeboden 
ter adoptie. Ook bekijken we de moge-
lijkheden voor een kattenpension, dat in 
het tweede kwartaal van 2018 open zou 
moeten gaan.”

Hondenpension
De vzw wil zo vlug mogelijk ook honden 
opvangen en ter adoptie aanbieden. Bij-
komend wordt ook de inrichting van een 
hondenpension bekeken. Met de pension-
afdeling voor katten en honden wil de vzw 
middelen genereren om de werking van 
het opvangcentrum te ondersteunen.

“Een van de belangrijkste aspecten blijft 
de financiering van het hele project”, zegt 
schepen Piet Van Grunderbeek. “De vzw 
wil mensen sensibiliseren met acties  
en activiteiten en doet een beroep op  

vrijwilligers. Die boden zich al massaal 
aan op de infodag in januari. Het idee om 
regionaal te werken wordt ook geacti-
veerd. De buurgemeenten, de provincie en 
de politiezones zullen aangesproken wor-
den om te participeren in het project. Wie 
een diervriendelijke gemeente genoemd 
wil worden, moet daar ook iets voor over 
hebben.”

Dans- en ontmoe-
tingsnamiddagen: 
nieuwe data

De gemeente en de senioren-
adviesraad sloegen de handen 
in elkaar om maandelijks een 
dans- en ontmoetingsnamiddag te 
organiseren.

Dit laagdrempelig initiatief is een 
succes: maandelijks vinden onge-
veer tweehonderd senioren hun 
weg naar de dansvloer. De toegang 
blijft gratis en inschrijven is niet 
nodig.

“De gemeente wil zulke initiatieven 
blijvend ondersteunen. Ze brengen 
mensen samen, gaan vereenza-
ming tegen en bieden een ontmoe-
tingsplaats aan al onze senioren, 
zodat die op een leuke, ontspannen 
manier blijven bewegen”, stelt 
schepen van Senioren Kathleen 
Goovaerts.

  De dierenopvang in Zemst werd heropend  
in aanwezigheid van meter Martine Prenen 
en Vlaams minister Ben Weyts.

Dansen kan in het  
Ontmoetingscentrum in  

Hofstade op 8 februari, 8 maart,  
5 april, 3 mei en 14 juni 2018. 

Bel voor meer info naar 
0495 28 89 69.
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OCMW bouwt twaalf  
huurwoningen in Elewijt
Aan de Vekestraat in Elewijt bouwt het OCMW  
zes seniorenwoningen en zes sociale woningen  
voor verhuur.

De mix van seniorenflats en sociale huurflats zorgt voor 
meer sociale controle en moet de kans op vereenzaming bij 
senioren verlagen.

De zes seniorenwoningen met twee slaapkamers bevinden 
zich op het gelijkvloers. Zes appartementen met twee en 
drie slaapkamers op de verdieping zijn bereikbaar via een 
buitentrap.

De realisatie van de woningen wordt mogelijk gemaakt door 
Vlabinvest. Die zorgt ervoor dat mensen met een klein tot 
middelgroot inkomen in hun buurt kunnen blijven wonen. 
Het nieuwbouwproject kost 2,5 miljoen euro en zou in 
september instapklaar zijn.

350 senioren op 
seniorenweek
In oktober was er voor de vierde keer een 
seniorenweek in Zemst. Deze keer werden 
de activiteiten gespreid over veertien dagen, 
waardoor de voormiddagen en weekends vrij 
bleven. Verschillende seniorenverenigingen 
en de seniorenadviesraad organiseerden tal 
van activiteiten en brachten zo ongeveer 350 
senioren op de been. 

Die namen onder meer deel aan een bingo-, 
dans- en kaartnamiddag. Ook een wandeling, een 
fotozoektocht, een hoevebezoek en een workshop over 
de dode hoek stonden op het programma.

Ronny Lee sloot de seniorenweek af met een feestelijk 
optreden.

Kathleen Goovaerts, schepen van Senioren

Winnaar fruitmand
Ons jaarlijks steak-en-visrestaurant brak weer alle records 
met een overweldigende opkomst. Tim De Bondt uit Elewijt 
schatte het gewicht van de streekproductenmand heel 
precies. Hij en zijn zoontje Tio kregen ze overhandigd door 
N-VA-bestuursleden Dominique en Marc en konden volop 
genieten van gezond fruit.

   Schepen Kathleen Goovaerts, OCMW-raadsleden  
Sem Juliens, Chiel Van Horenbeeck en Greta De Grave  
en schepen Veerle Geerinckx op de werf in de Vekestraat.

Voor Zemst for Life verkocht 
de N-VA wenskaarten.  
Dat bracht 1 200 euro op.
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Valkenier draagt bij tot  
immaterieel cultureel erfgoed 
Valkenier Kris Ulens uit Elewijt gaf in de lokalen van 
heemkundige kring De Semse een boeiende uiteenzetting over 
de valkerij. Die is erkend als UNESCO Immaterieel Cultureel 
Erfgoed van de Mensheid.

Samen met de valk het veld betreden, samen op jacht, samen 
de natuur doorgronden ... het schept een band tussen mens en 
roofvogel. Kris bracht voor de presentatie zijn roodstaart- en 
woestijnbuizerd mee.

Schepen van Erfgoed Veerle Geerinckx is vooral opgetogen over 
het feit dat Zemstenaar Kris Ulens de praktijk en de theorie 
verenigt, en traditionele technieken verderzet. “Dat is voor mij 
de essentie van erfgoedbescherming: historische elementen 
respectvol een nieuwe toekomst geven en erop verder bouwen.”

Ulens slaagde erin om elf landen bijeen te brengen, onder 
voorzitterschap van de Verenigde Arabische Emiraten. Samen 
dwongen ze de erkenning af.

Kerstactie steunt lokale handel
Schepen van Lokale Economie Dirk Van Roey bracht samen 
met de werklieden van de gemeente Zemst 140 kerstbomen 
met versiering en een rode loper naar de lokale handelaars die 
deelnamen aan de Kerstactie. 

53 handelaars verdeelden lotjes onder hun klanten. Daarmee 
waren twee e-bikes te winnen, evenals voor 2 500 euro 
Z-cheques, de aankoopbons die u bij Zemstse handelaars 
kunt inruilen. “De deelnemende handelaars hebben vooraf 
ingetekend en betalen een bijdrage. Zo blijft deze promotie van 
de plaatselijke winkeliers een budgetneutrale operatie voor de 
gemeente”, verduidelijkt Dirk Van Roey.

Senioren op digitale snelweg
Zemst werkt al enkele jaren samen met Seniornet voor de 
organisatie van computerlessen. Deze samenwerking wordt 
telkens positief onthaald.

Veel deelnemers aan basiscursussen staan te popelen om meer 
te leren, maar doorgaans vinden de senioren de stap naar 
een echte opleiding te groot. Daarom vroeg de gemeente ook 
dit jaar aan Seniornet Vlaanderen om vervolgcursussen te 
organiseren. 

“De gemeente wil 
blijvend investeren 
in levenslang 
leren en ook 
onze senioren 
meekrijgen 
op de digitale 
snelweg. Na de 
lessenreeks krijgen 
de deelnemers 
ook een getuigschrift”, zegt schepen van Senioren Kathleen 
Goovaerts.

Honden mogen los aan Weerdse 
vijver
Al in 2013 stelde gemeenteraadslid Marc De Fraeye voor 
om een loopweide voor honden te voorzien. Na lang overleg 
tussen de gemeente en het Agentschap Natuur en Bos is er 
een mooi eindresultaat. Honden mogen nu zonder leiband 
loslopen op een beveiligde loopweide aan de vijver in 
Weerde. 

De honden hebben er op een mooi afgesloten terrein zowel 
een stuk bos als open ruimte om te ravotten, alsook de 
mogelijkheid om het water in te gaan. Dat alles onder het 
toeziend oog van hun baasjes en met respect voor de natuur. 

In de nabije toekomst zullen er nog twee van deze zones 
bijkomen: één in Hofstade op het domein van Sport 
Vlaanderen en één in de Dorent in Eppegem.

  Schepen van Erfgoed Veerle Geerinckx was onder de indruk 
van de roofvogels.

  Schepen van 
Lokale Economie 
Dirk Van Roey 
bezocht de lokale 
handelaars die 
deelnamen aan 
de Kerstactie.

  Schepen Piet Van Grunderbeek, gemeenteraadslid Marc  
De Fraeye en schepen Kathleen Goovaerts gingen al met 
hun honden naar de nieuwe loopweide.
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Actie van de Kerstman groot succes
Onze nieuwe actie heeft heel wat teweeggebracht. Niet alleen bij de mensen thuis, maar ook bij ons. 
Gedurende twee weekends gingen we langs bij genomineerde bewoners. Wat een belevenis.

Kerstman Dominique Van Haesendonck legt uit: “We wilden onze inwoners 
doen nadenken over wie in hun buurt al eens over het hoofd gezien wordt. Het 
doet deugd om een bedankje te krijgen, een schouderklopje, een ‘ik denk aan  
jou’ … Dat is wat dit geschenkje wil zijn.”

Elfje Sandra Dewandeleer vult aan: “In onze ijver om de Warmste Week en 
andere acties te steunen, verliezen we soms uit het oog wie vlak bij ons onze 
hulp en aandacht kan gebruiken. Het is erg dankbaar om daarbij een rolletje te 
kunnen spelen!”

Lach en traan
Overal waren we welkom: bij jonge gezinnen, in rusthuizen en bij 
alleenstaanden. Die waren vaak verrast dat hun buren aan hen dachten rond 
Kerstmis. Het gevoel eenzame mensen gelukkig te maken, is niet te beschrijven. 
Die lach en zelfs die tranen zijn ons niet ontgaan. Bedankt, lieve mensen. Dat 
motiveert ons om volgend jaar nog meer mensen een warme knuffel te geven.

Sportbeoefening door jeugd sterker ondersteund
Door het stijgend aantal jeugdige spelertjes investeerde Zemst de voorbije jaren zwaar in 
openluchtterreinen.

Basketbal, volleybal, turnen, 
gevechtssporten … worden steeds 
populairder bij de jeugd. Er is meer 
vraag naar de sporthallen, waardoor de 
huurkosten stijgen en meerdere clubs 
moeilijk het hoofd boven water kunnen 
houden. 

“Om die reden geeft de gemeente 
extra steun aan jeugdige 
sportbeoefenaars”, zegt schepen van 
Sport Piet Van Grunderbeek. “We 
werken een voorstel uit om voor elke 
sport de huurprijzen te verlagen en 
tevens dezelfde norm toe te passen 
voor alle indoorsporten, want dat is 
momenteel niet het geval.”

Nieuwe gymhal na de 
zomervakantie gebruiksklaar
Met een symbolische eerstesteenlegging is de bouw van 
een nieuwe gymhal aan zwembad Heide in Hofstade 
gestart. Als alles volgens planning verloopt, is de gymhal 
rond september klaar.

“Acht jaar nadat de eerste ideeën voor de bouw van een 
gymhal besproken werden met Sport Vlaanderen, is de 
realisatie nu ook op het terrein merkbaar”, zegt Piet Van 
Grunderbeek, schepen van Sport. “Zemst investeert 1,5 
miljoen euro. Sport Vlaanderen doet daar een dik miljoen 
bij en draagt tevens de exploitatiekosten. De nieuwbouw 
moet ervoor zorgen dat de andere sporthallen in de 
gemeente ontlast worden en het sportaanbod in Zemst 
toeneemt.”

Zemst
Helpers leren helpen
De Rode Kruis-afdeling Zemst reikte diploma’s uit aan 
nieuwelingen die een opleidingscursus volgden. 24 Zemstse 
deelnemers legden met succes de proeven af en kregen hun 
bekwaamheidsbrevet uitgereikt door schepenen Kathleen 
Goovaerts en Dirk Van Roey.

  Kerstman Dominique Van Haesendonck 
en elfje Sandra Dewandeleer brachten een 
bezoekje aan heel wat inwoners.
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Nieuw Vlaams geld voor mobiliteit in Zemst
De Vlaamse Regering heeft de investeringsbudgetten voor álle 
vormen van vervoer opgetrokken tot recordhoogte. En dat zal ook 
voelbaar zijn in Zemst. De planning van het Agentschap Wegen 
en Verkeer bevat goed nieuws voor de mobiliteit in uw gemeente. 
“Vlaanderen heeft nog nooit zoveel geïnvesteerd in mobiliteit en 
dat is goed nieuws voor projecten die al lang op zich lieten wach-
ten”, zeggen Roger De Lentdecker, voorzitter van N-VA Zemst, en 
schepen van Openbare Werken Veerle Geerinckx. “De N-VA is al 
lang vragende partij om de brug over de E19 en een beter fietspad 
te realiseren. Nu is er eindelijk een concreet perspectief.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts zorgt voor recordinvesteringen in fietsinfrastructuur, waterwegen, 
openbaar vervoer én weginfrastructuur. Er kan zo volop werk gemaakt worden van vlotter en veiliger verkeer voor alle weggebruikers.

“De wegenwerken op de Carrefourbrug zijn in Zemst lang verwacht. We krijgen eindelijk een betere brug, een opgeknapt wegdek 
en veilige fietspaden daar”, weet schepen van Openbare Werken Veerle Geerinckx. “Met deze boodschap is het fijn om de uitvoering 
van de werken in 2018 tegemoet te zien”. 

Weerde
‘Scab’ Guy Swinnen getuigt en ontroert
De gezondheidsraad van Zemst 
organiseerde een reeks activiteiten 
rond geestelijke gezondheidszorg. 
Guy Swinnen sloot de reeks af 
met een boeiende en meeslepende 
getuigenis over zijn lange depres-
sie na jaren als gevierd zanger 
met vedettestatus. De ‘scab’ vindt 
weer vreugde in het musiceren 
en zingen en deelde dat met een 
ontroerd publiek, een knuffel en 
een babbel achteraf.

Camerabewaking aan stations
Om de plaag van fietsdiefstallen aan te pakken, zal de gemeente Zemst in 
samenwerking met de NMBS in de fietsenstallingen aan de treinstations 
Weerde en Eppegem in camerabewaking voorzien. 

“De volledige installatie zal tegen de 
zomer operationeel zijn”, zegt schepen 
van Veiligheid Dirk Van Roey. 

“Het is belangrijk om de fietsdiefstallen 
kordaat aan te pakken.”

  Meer info? Bel schepen van Openbare Werken Veerle Geerinckx op 0479 36 09 14.

Van goud tot 
platina
Vorig jaar werden er weer heel 
wat echtparen gevierd met hun 
gouden, diamanten, briljanten 
en zelfs platina huwelijk. 

De echtparen die hun gouden 
bruiloft vierden kregen, indien 
gewenst, een bezoekje met 
felicitaties en geschenken van 
het schepencollege. De andere 
echtparen konden naar het 
gemeentehuis komen voor een 
viering met receptie, waarop ook 
hun kinderen en kleinkinderen 
welkom waren, of kregen een 
bezoekje thuis.

Er waren vorig jaar 63 gouden 
(50 jaar), 24 diamanten (60  
jaar), 8 briljanten (65 jaar) en  
1 platina echtpaar (70 jaar) die 
hun jubileum mochten vieren in 
onze gemeente.

Kathleen Goovaerts,  
schepen van Jubilarissen

  Schepenen Veerle Geerinckx en Dirk Van Roey 
bij de nieuwe fietsweg aan de Zenne in Eppegem.
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