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Lezen in de kerk in Weerde
In de linkerbeuk van de Sint-Martinuskerk in Weerde vindt 
u sinds kort de uitleenpost van de bibliotheek. Deze vorm 
van nevengebruik van een kerkgebouw is een primeur voor 
Zemst. 

“Dankzij deze overeenkomst met de kerkfabriek zullen nu ook 
meer niet-kerkgangers de kerk gebruiken. Dat is goed nieuws 
voor de Zemstse belastingbetaler, die bijdraagt aan het onder-
houd en de restauratie van de kerken. Het gemeentebestuur 
gaat op dit elan verder om alle Zemstse kerken breder open 
te stellen”, zegt voormalig schepen van Bibliotheek Kathleen 
Goovaerts. “Op de plaats van de oude uitleenpost komt de 
nieuwe keuken van zaal d’Oude School.”

Mobiele bib
“Wat de bibliotheek betreft is een mobiel alternatief in de 
maak voor de uitleenposten in de deelgemeenten van Zemst. 
Dan krijgt ook Zemst-Laar – waar nu geen uitleenpost is – 
boekenbezoek. Een vrachtwagen of een bus zal niet alleen 
boeken, maar ook allerhande documenten en sociale dienst-
verlening van de gemeente naar de dorpskernen brengen.”

 “We willen alle Zemstse kerken 
breder openstellen”, zegt schepen 
Kathleen Goovaerts.
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Dominique Van Haesendonck legt eed af als schepen
Op nieuwjaarsdag 2022 werd Dominique Van  
Haesendonck schepen in Zemst. Dat zorgde voor  
een herschikking van enkele bevoegdheden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018  
vormden de N-VA, VLAM, Groen en Vooruit een  
meerderheid. Halfweg de bestuursperiode zou er een  
schepenwissel plaatsvinden. Zorgschepen en voorzitter  
van het bijzonder comité voor de sociale dienst Luc  
Bessems van VLAM kreeg een mandaat voor de eerste 
drie jaar en zou opgevolgd worden door een N-VA’er.  
Maar door omstandigheden stond dokter Bessems al  
eerder zijn mandaat af aan partijgenoot Rozita Vervoort. 

“Binnen de N-VA werden over de opvolging ook afspra-
ken gemaakt. Bij het toekennen van de bevoegdheden zou 
rekening gehouden worden met de interesses en affiniteit 
van onze schepenen”, licht burgemeester Veerle Geerinckx 
de wissel toe.

Wissel van bevoegdheden
Gemeenteraadslid Dominique Van Haesendonck versterkt nu het schepencollege. Hij maakt werk van de bevoegdheden cultuur, 
bibliotheek, senioren, jubilarissen, buurtwerking, erfgoed en archeologie, vrijwilligersbeleid en lokale economie, markten en  
kermissen. Een deel van die domeinen zat tot hiertoe bij schepen Kathleen Goovaerts. Zij neemt nu naast het voorzitterschap van  
het bijzonder comité voor de sociale dienst de bevoegdheden kinderopvang, integratie, gelijke kansen, armoede en welzijn en  
gezondheid voor haar rekening.

De N-VA heeft nu vier schepenen in het college. De drie andere meerderheidspartijen elk één.

Vlaams praatcafé: we zijn er voor u
Waar en wanneer kan u onze raadsleden, de burgemeester of 
een schepen ontmoeten in deze tijden met weinig activiteiten? 
Op een evenement lukt dat nog niet zo goed, maar nu de 
horeca weer open is, zien we een oplossing! In kleine groepjes 
babbelen kan en mag wel. Daarom organiseert N-VA Zemst 
een Vlaams praatcafé. 

Wilt u ons ontmoeten voor een gemoedelijke babbel over ons mooie 
Zemst, de Vlaamse zaak en de actualiteit? Volg onze Facebook- 
pagina N-VA Zemst en website www.n-va.be/zemst voor de data 
en locaties. 

Word vrijwilliger bij de brandweer
Burgemeester Veerle Geerinckx is sinds 1 januari lid van het brandweercollege van 
brandweerzone Vlaams-Brabant West. Daar bepaalt ze samen met enkele andere  
burgemeesters uit de regio de strategie van het korps en zorgt ze ervoor dat ze onze  
uithoek niet vergeten. Naast blussen is de inzet van de brandweer bij watersnood en  
andere rampen van groot belang. 

Om het korps te versterken wordt een vrijwilligerswerking uit de grond gestampt. De opleidingen 
daarvoor starten dit jaar. Iets voor u? Schrijf u in op www.ikwordbrandweervrijwilliger.be.

 Dominique Van Haesendonck legde de eed af bij de voorzitter van de  
gemeenteraad Serge Verhaeghe met schepen Kathleen Goovaerts en  
burgemeester Veerle Geerinckx.

Jurgen wint
Op onze restaurantdagen konden de aanwezigen het gewicht 
van een mand met streekproducten schatten. 

Het juiste  
gewicht was 
8,780 kg. Jurgen 
Deman uit 
Zemst zat er 
slechts 20 gram 
onder en kreeg 
zo zelf een 
mand cadeau.
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Eerste aankoop voor natuurproject 
Barebeekvallei is rond
Om de ecologische waarde van de Barebeekvallei te beschermen 
en te versterken heeft Zemst alvast vier percelen bosgrond  
aangekocht in Elewijt.

De Barebeekvallei is een belangrijke verbinding van waterlopen 
en natuurgebied, die momenteel weinig zichtbaar is op het terrein. 
Daar willen we graag verandering in brengen. De gemeente wil 
een project opstarten om de ecologische waarde van de gronden te 
beschermen. Daarnaast bieden de gronden ook de kans om – door 
de aanleg van paden – een recreatieve verbinding te maken met 
het netwerk van wandellussen.

Twee hectare
Alvast vier percelen in Elewijt werden aangekocht om het project 
op te starten. Twee aan de Nieuwlandstraat en twee tussen de Hof-
straat en de E19. Samen twee hectare groot voor een aankoopprijs 
van goed 60.000 euro, waarvan de helft gesubsidieerd kan worden.

Zemst verkleint restafvalberg
We willen allemaal liefst minder betalen voor afval. Restafval is de duurste soort 
afval om te verwerken. Die berg moeten we dus zo klein mogelijk maken door 
zoveel mogelijk afval te recycleren.

•  Met de uitrol van gft-containers zet-
ten we in Zemst een verdere stap naar 
minder restafval. De containers zijn 
handiger in gebruik dan de vroegere 
zakjes en worden wekelijks opgehaald. 
Composteerbaar afval hoeft dus niet 
meer in de restafvalzak en krijgt een 
tweede leven als bodemverbeteraar.

•  Sinds 1 april 2021 mogen een hele 
hoop verpakkingen in de blauwe zak 
en uit de dure bruine (nu groene) zak. 
Deze materialen worden gerecycleerd 
als grondstof en worden dus niet meer 

verbrand of gestort. U merkt zelf dat 
daardoor minder restafval overblijft 
en de kleinere groene zak langer 
meegaat.

•  Op 1 januari 2022 werd ook het  
gratis tegoed van 25 euro per gezin 
voor het recyclagepark weer aan-
gevuld. Daardoor moet u voor de 
recycleerbare afvalsoorten niet meer 
bijbetalen.

Samen beperken we de afvalstroom en 
sparen we grondstoffen!

Politiezone Kastze breidt  
commissariaat uit

Om het politiegebouw in Steenokkerzeel aan te passen 
aan de behoeften van het korps, gaat de politiezone het 
bestaande gebouw verbouwen en uitbreiden. 

De bezoekersstromen van burgers, verdachten en perso-
neel krijgen een aparte en veilige toegang. Er komen meer 
verhoorkamers en de akoestiek wordt verbeterd. Doordat 
verdachten tot 48 uur vastgehouden mogen worden, moe-
ten ook de cellen worden aangepast. 

Moderne dienstverlening
Veel aandacht gaat naar duurzaamheid: isolatie, ventilatie 
en zuinig water- en energiebeheer. Ten slotte komt er een 
ruimere parking, zodat Kastze klaar is voor het moderne 
politiewerk en de dienstverlening die de burger verwacht.

 De gemeente wil de ecologische waarde 
van de Barebeekvallei beschermen.

 Ondervoorzitter van Incovo Ilse Van 
de Velde geeft het goede voorbeeld 
door zoveel mogelijk afval te sorteren. 

 Het politiegebouw krijgt onder meer een ruimere parking. 

www.n-va.be/zemst
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021

KERNENERGIE

WIND

ZON

GAS

OVERIG (BIOGAS, HYDRO, ...)

52,4%

11,6%

5,1%

24,8%

6,0%

2,6%

1,3%

0,4%

95,4%

0,3%

Bron: Elia en UNECE

Word
dan nu 

lid!

Deelt u de 
analyse van 

de N-VA? 

Scan de
QR-code

Of surf naar
www.n-va.be/word-lid


