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Vol vertrouwen en veer(le)kracht vooruit
Corona ook zo beu? U bent niet alleen! 
Een jaar beheerst dat vervelende virus 
ons leven intussen al. De crisis hakt 
er stevig in. De vertrouwde gang van 
zaken lijkt nog ver weg. Ook voor mij.

Als burgemeester ben ik nu in de eerste 
plaats crisismanager. Het is mijn taak 
om alle losse eindjes van het nationale 
coronabeleid aan elkaar te knopen. 
Extra uitdaging daarbij is dat het 
allemaal snel moet gaan. Bovendien 
moeten we voor zaken zoals het 
vaccinatiecentrum meer dan ooit 
samenwerken met buurgemeenten. 

En dan is er nog het ‘echte’ politieke 
werk. Want corona of geen corona, 
de wereld draait gewoon door. Op 
bladzijde 5 in deze Belleman ziet u een 
kleine selectie uit wat ik als burge-
meester zoal op mijn bord krijg. 

Zemst is van u

Zemst is in de eerste plaats úw 
gemeente. Uw stem in het beleid is 
voor mij als burgemeester daarom 
onontbeerlijk. Ik ben dan ook bijzonder 
fier op ‘Zemst aan Zet’, het digitale 
participatieplatform dat we begin 
maart lanceerden. 

‘Zemst aan Zet’ bouwt voort op 
participatieprojecten zoals het verkeers-
leefbaarheidsplan en de bevragingen 
over de kerken en het toerisme. Uw 
inbreng helpt ons om de juiste keuzes 
te maken. Ik merk dat dat werkt.

Zemst is het verhaal dat u en ik samen 
schrijven. Het is een verhaal van 
betrokkenheid, vertrouwen en veer-
kracht. Hopelijk kunnen we in 2021 
aan het post-coronahoofdstuk beginnen.

Veerle Geerinckx
Burgemeester

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 3 maart.
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Ook bloed geven? Surf naar  
www.rodekruis.be om te weten  

wanneer er momenten in Zemst zijn.

Serge Verhaeghe: voorzitter van de digitale gemeenteraad
N-VA’er Serge Verhaeghe is sinds 2019 voorzitter van de Zemstse gemeenteraad. “Ik had bij het begin van deze legislatuur 
nooit gedacht dat ik na ongeveer 15 maanden de gemeenteraad via digitale weg zou moeten voorzitten. Door Covid-19  
hadden we echter geen andere keuze, voor de veiligheid en gezondheid van alle gemeenteraadsleden.”

Voordelen en nadelen

In het begin ging dat gepaard met de nodige kinderziektes, maar dat werd snel verholpen. Digitaal vergaderen heeft voorde-
len maar ook nadelen, meent Serge. “Zo moet de eedaflegging van gemeenteraadsleden die worden vervangen, op voorhand 
worden gedaan. Ook het stemmen is nogal tijdrovend. Dat hebben we deels verholpen door aan de  
raadsleden te vragen om op voorhand te stemmen over punten waarover unanimiteit bestaat.”

Toch kijkt Serge uit naar het ogenblik dat fysiek vergaderen weer kan. “Zodat we  
opnieuw de interacties en het non-verbale kunnen zien tijdens de boeiende debatten.”

Een uur voor een leven
Eind vorig jaar riep de N-VA al haar 
leden op om bloed te geven. Dat liet 
N-VA Zemst zich geen twee keer zeg-
gen. In Hofstade gaf bestuurslid Joris 
Sterckx het beste van zichzelf. “Een heel 
mensenleven redden in ruil voor een 
uurtje van het mijne, daar mag je me 
altijd voor vragen”, zegt Joris.

Erfgoed Vlaanderen  
subsidieert onderzoek 
Liefkensdreef
De Liefkensdreef in Hofstade, ook gekend als 
de Bollebaan, is een beeldbepalend element 
in de omgeving van het Ambrooskasteel. 
De dubbele beukenrij uit de jaren 1700 staat 
onder toezicht van Erfgoed Vlaanderen. Ze 
heeft geleden onder opeenvolgende werk-
zaamheden aan het wegdek en de riolering. 
De gemeente is bezorgd en wil daarom een 
onderzoek laten uitvoeren naar de stabiliteit 
en de gezondheid van de beuken. Erfgoed 
Vlaanderen kende daarvoor een subsidie van 
14.000 euro toe. De Liefkensdreef was vaak 
de afspraakplek voor verliefden. Hopelijk 
blijft dat nog lang zo.

Wilt u een digitale gemeenteraad volgen? Dat kan, via www.zemst.be. 

Geluk zit in een 
klein koekje
Traditioneel toont N-VA Zemst 
haar liefde voor de Zemstenaren 
door met valentijn chocolaatjes 
uit te delen aan de treinstations. 
Door corona was dat dit jaar 
spijtig genoeg niet mogelijk. 
Toch wilden we valentijn niet 
zomaar laten passeren. En dus 
kregen al onze trouwe leden een 
omslag in de bus met daarin 
een gelukskoekje. Maar laat het 
duidelijk zijn: wij zien alle  
Zemstenaren graag!

Nieuwe fietsenstallingen al gezien?
Willen dat mensen vaker de fiets nemen, is mooi. Maar dan moet je wel zien dat er plek 
is om die fiets veilig vast te zetten. Dat is precies wat het gemeentebestuur heeft gedaan. 
Aan het ontmoetingscentrum in Hofstade, gemeenteschool De Pimpernel in Zemst-
Laar, GC De Melkerij in Zemst en gemeenteschool De Waterleest in Eppegem staan 
sinds kort mooie, nieuwe fietsenstallingen. Bovendien is overal een stopcontact voor 
elektrische fietsen voorzien. “Met de nieuwe fietsenstallingen rollen we de rode loper 
verder uit voor de fietsers in Zemst”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx.

zemst@n-va.be
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2021: jaar van hoop en uitdagingen
2020 was een bizar jaar. Ook voor onze N-VA-mensen in het gemeentebestuur van Zemst. Wij vroegen hen om een terugblik. 
En wat ze verwachten van 2021.

U bent aan zet
Inspraak. Velen beloven het, N-VA-burgemeester Veerle 
Geerinckx gééft het. Op 1 maart lanceerde de gemeente 
het participatieplatform ‘Zemst aan Zet’. “Via het plat-
form wil de gemeente de Zemstenaar betrekken bij het 
beleid. Door bevragingen te organiseren leren we onze 
inwoners en hun wensen en meningen beter kennen. Dat 
kunnen we vertalen in ons beleid. Een duidelijke win-win, 
lijkt me”, zegt Veerle. De eerste bevraging gaat over 
(zit)banken en vindt u op www.zemst.be/zemstaanzet.

Op welke realisatie uit 2020 ben je trots? 

Door corona moesten optredens en voorstellingen geannuleerd 
worden. Toch hebben we een heus openluchttheater gecreëerd, 
waar we in beperkte aantallen konden genieten van cultuur. 
GC De Melkerij kreeg een nieuwe uitbater, die meteen uitpakte 
met een zomerbar van formaat. We startten een fietsotheek, waar 
we weer mochten ervaren hoe betrokken onze Zemstenaren zijn. 
De kinderopvang bleef paraat in deze moeilijke tijden en we 
probeerden hen zoveel mogelijk te ondersteunen.

Wat ben je van plan in 2021? 

Uiteraard hopen we met z’n allen dat we alles snel kunnen her-
vatten en ons gewone leven weer kunnen opnemen. We hopen 
dat culturele activiteiten snel weer mogen opstarten en dat onze 
zomerevenementen nu wel kunnen plaatsvinden. Voor de rest ga 
ik nog niet te veel verklappen wat er allemaal op het programma 
staat, maar één ding is zeker: er zijn uitdagingen genoeg. 

Wat hoop je voor jezelf te bereiken/kunnen doen in 2021? 

Wij zijn privé nog volop bezig met het verbouwen van onze 
woning, wat niet evident is om te combineren met beiden een 
fulltime job en een groot gezin waarvan nog een klein prutske 
van 1,5 jaar oud. Maar daar hoop ik toch dat we nog grote 
stappen kunnen nemen. Tegen de zomer hoop ik dat we opnieuw 
kunnen buitenkomen en weer meer sociale contacten kunnen 
hebben. En dat we mogen genieten van een even mooie zomer als 
vorig jaar, waarmee ik dan doel op het weer.

Op welke realisatie uit 2020 ben je trots? 

Dat veel van onze inwoners volop gebruik gemaakt hebben 
van onze wandel- en fietslussen. Zo zijn er vorig jaar 14 
wandellussen bijgekomen in Zemst, die de mooiste plekjes 
van onze gemeente laten zien, en dit langs vele trage 
wegen. Verschillende mensen hebben mij bevestigd hoe 
mooi onze gemeente wel is.

Wat ben je van plan in 2021? 

Er ligt genoeg werk op de plank. We zijn nog volop bezig 
met de uitrol van onze schoolomgevingen om die nog 
veiliger en kindvriendelijker te maken. We gaan onze 
verkeersleefbaarheidsplannen beginnen om te zetten op 
het terrein, zodat we onze deelgemeenten zo leefbaar 
mogelijk maken op het vlak van mobiliteit. We starten ook 
met wegen- en rioleringswerken in de Driesstraat/Lange 
Ravestraat in Elewijt met voldoende aandacht voor onze 
trage weggebruikers.

Wat hoop je voor jezelf te bereiken/kunnen doen in 

2021? 

Ik hoop dat we allemaal zo snel mogelijk ons vaccin 
mogen krijgen, zodat corona hopelijk achter ons zal liggen 
in de loop van dit jaar. Verder zal onze zoon trouwen in 
juni en hoop ik, zoals voor iedereen, om vooral gezond te 
mogen blijven. 

Kathleen Goovaerts
Schepen, bevoegd voor cultuur, 
bibliotheek, senioren, jubilarissen, 
buurtwerking, kinderopvang en 
vrijwilligersbeleid

Dirk Van Roey
Schepen, bevoegd voor mobiliteit, 
openbare werken, trage wegen, 
lokale economie, toerisme en BIN’s
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BEWAARSTROOK

Meer info? https://zemst.n-va.be/

Z E M S T
NODIGEN U VAN HARTE UIT

Burgemeester Veerle Geerinckx - schepenen Dirk Van Roey en Kathleen
Goovaerts - ere-schepen Piet Van Grunderbeek - gemeenteraadsleden 
Cédrique Moens, Dominique Van Haesendonck, Ilse Van de Velde, 
Serge Verhaeghe, Werner Keersmaekers - BCSD-leden Eva Langenus,
Sem Juliens, voorzitter Johan Fluit en het voltallige N-VA-bestuur

Aantal

TOTAAL
TE BETALEN

Bedrag

AFHALING:
Vinnestraat 38 - 1982 Elewijt
Betaling: contant of Payconiq
Tussen 11 uur en 16 uur

BESTELLEN KAN TOT EN MET ZATERDAG 3 APRIL 2021
MINDER MOBIEL? DAN KAN LEVERING AAN HUIS:
Bel 0485/51.07.64 (Dominique Van Haesendonck)
BESTELLEN VIA BESTELSTROOK ONDERAAN  OF VIA WEBSITE/QR-CODE 

Naam:
Adres:

Telefoonnummer:
E-mail adres:

PANNENKOEK
PANNENKOEK

N-VA saus (sinaasappel-likeur)

GOESTING (apfelstrudel-beleg)

ARTISANAAL IJS

1 stuk
10 stuks

100 ml
100 ml
250 ml

€ 1,30
€ 12,00

€ 1,00
€ 1,00
€ 3,50

AFHALING OM

ZATERDAG 10 APRIL 2021 VAN 11 TOT 16 UUR

BESTELSTROOK

Aantal Bedrag Afhaling rond 

TOTAAL TE BETALEN

UUR 

EUR

Scan deze 
QR-code

en vul uw 
bestelling en 

gegevens
in op de 
website

Bestellen via bestelstrook = strookje bezorgen op 
één van de volgende adressen:

Eva Langenus - Dorpstraat 77 -Weerde
Greta De Grave - Zemstsesteenweg 159 - Hofstade
Dominique Van Haesendonck - Vinnestraat 36 - Elewijt
Jean Juliens - Brusselsesteenweg 99 bus 102 - Zemst
Johan Fluit - Stijn Streuvelslaan 14 - Eppegem
Corina Schoreels - Vekeputtenweg 1 - Zemst-Laar
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. Artisanale pannenkoeken gemaakt door Zemstse handelaars!

Pannenkoeken opwarmen: 30 seconden.

PANNENKOEK
PANNENKOEK

N-VA saus
GOESTING beleg
ARTISANAAL IJS

1 stuk
10 stuks

100 ml
100 ml
250 ml

€ 1,30
€ 12,00

€ 1,00
€ 1,00
€ 3,50

BEWAARSTROOK

N-VA saus 
GOESTING

PANNENKOEKEN TAKE-AWAY

www.n-va.be/zemst
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Burgemeester in Beeld

Veerle Geerinckx: 24 op 7 
in de weer voor Zemst
Door corona zouden we het bijna vergeten, maar ook 
het ‘gewone’ burgemeesterwerk gaat onverminderd door. 
Gelukkig hebben we in Zemst met Veerle Geerinckx een 
onvermoeibare burgermoeder. Een kleine greep uit het 
leven van onze burgemeester.

Begin februari werd Veerle uit 
haar bed gebeld: schaamteloze 
sluikstorters hadden vaten met 
chemisch afval gedumpt langs de 
Zenne in Eppegem. Zoals Veerle 
terecht zegt: “Het is onwaar-
schijnlijk wat je soms tegenkomt.”

Soms is de burger-
moeder ook gewoon 
moeder. Niet alleen 
een voorbeeld van hoe 
je een gemeente moet 
besturen, maar voor 
haar kinderen ook van 
hoe je een auto moet 
besturen.

Corona is oorlog, zeggen ze. Of dat waar 
is, weten we niet, maar begin februari werd 
Veerle wel opgetrommeld omdat ergens in 
een schuur een obus uit WO I gevonden 
was. Veerle zag erop toe dat het springtuig 
veilig tot ontploffing werd gebracht.

Eind januari raakte in Weerde een trein met één 
wiel van het spoor. Brandweer en politie kwamen 
ter plaatse. Ook onze burgemeester was er om alles 
te overzien. Gelukkig raakte niemand gewond.

Als er iets is waar Veerle het verschil maakt met 
voorgaande besturen, is het haar ambitie om de 
Zemstenaar zoveel mogelijk te betrekken. Denk aan 
‘Zemst aan Zet’, aan de bevragingen over toerisme 
en welzijn. En aan de inspraak die we kregen over 
wat er met onze kerken moet gebeuren.

Vergaderen, vergaderen, vergaderen. 
Is het niet voor de gemeenteraad, 
dan is het voor de crisiscel of voor de 
lokale N-VA of voor nog iets anders. 
Het doel is wel telkens hetzelfde: hoe 
maken we Zemst (nog) beter?

www.n-va.be/zemst
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
             middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs

Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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