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Veerle enthousiast naar Vlaams Parlement 
Burgmeester Veerle Geerinckx legde op 20 april 2022 de eed af in het Vlaams Parlement. Veerle 
behaalde bij de parlementsverkiezingen in mei 2019 een mooie score. Ze kreeg maar liefst 5.701 
voorkeurstemmen. Ze volgt Lorin Parys op en ze wil in Brussel haar verhaal waarmaken.

Veerle zetelt in de commissies Welzijn, Wonen, Financiën, Brussel/Vlaamse Rand en  
Dierenwelzijn. Ze concentreert zich op domeinen waarin ze veel expertise heeft, zoals  
ruimtelijke ordening, wonen en erfgoed. Als opvolger van Lorin Parys verdedigt ze ook  
de familiegerichte waarden en geeft ze een stem aan de zorgsector.

“Ik behoud natuurlijk mijn focus op Zemst. Als burgemeester draag ik Zemst in mijn hart.  
Ik zal dag en nacht blijven werken voor de Zemstenaar. Ook nu ik in het Vlaams Parlement zetel. 
Veel van mijn voorgangers combineerden de job van burgemeester met een advocatenkantoor,  
een dokterskabinet of een consultancybureau. Ik combineer die met mijn werk in Brussel.  
En dat zal de Zemstenaar geen windeieren leggen. ”

Vlaggen op Vlaamse feestdag

De N-VA roept alle Zemstenaren op om op 
MAANDAG 11 JULI de leeuwenvlag uit te 
hangen. Zo draagt u bij tot de feestelijke 
sfeer die bij onze Vlaamse feestdag hoort.

De stem van de 
Zemstenaar wordt 
nu ook in Brussel 
gehoord.”

Veerle Geerinckx

Nieuwe charters voor de buurtinformatienetwerken
Onze vijf buurtinformatienetwerken (BIN) hebben onlangs een nieuw charter ondertekend. 

Een BIN is een gestructureerd samen- 
werkingsverband tussen burgers en politie. 
Het wil de sociale controle in de buurt 
verhogen, een hogere waakzaamheid 
creëren, de criminaliteit verlagen en de 
leefbaarheid vergroten. Doordat inwoners 
verdachte gedragingen of situaties melden 
aan politie en medebuurtbewoners  
verhoogt de veiligheid in de buurt.

Nieuwe elementen
De drie partners zijn de BIN-coördinatoren, 

de lokale politie Kastze en de gemeente 
Zemst. Nieuw in het charter is dat er een 
BIN-sms zal verzonden worden wanneer 
een burger een sluikstorter op heterdaad 
betrapt. Elk gezin mag voortaan ook twee 
gsm-nummers doorgeven: dat is er eentje 
meer dan vroeger. 

De mensen van politiezone Kastze zijn 
heel tevreden met de extra ogen en oren. 
Hoe meer burgers die alles in de gaten 
houden en meldingen doen, hoe beter!

Zemst Den Belleman
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(Zomers) zwemplezier
Extra beveiliging aan het strand
Wie zomer zegt, zegt zwemmen. En dat doen we in de zomer 
graag aan het strand van Sport Vlaanderen. Om het daar veilig 
te houden, werd de beveiliging aangescherpt. Op veiligheid  
willen we trouwens permanent inzetten. Niet alleen in de zomer! 

En het nieuwe zwembad?
We werken volop verder aan het dossier van het nieuwe zwem-
bad. Dat is voor onze gemeente en voor de regio erg belangrijk. 
Niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor de scholen en 
de verenigingen. Momenteel leggen we de laatste hand aan de 
berekeningen rond de haalbaarheid en betaalbaarheid. Door de 
hoge energieprijzen en door de stijgende prijzen van bouw- 
materialen moeten de kosten nog bijgesteld worden. De studie 
wordt binnenkort bezorgd aan onze partners Sport Vlaanderen,  
Zemst en Boortmeerbeek. Daarna informeren we u over de 
verdere stappen in dit grote project.

Oud zwembad wordt skatehal
Sport Vlaanderen laat het oude zwembad ‘Heide’ ombouwen tot 
een indoor skatehal. In die skatehal  mogen onze olympische 
toppers trainen, en kunnen ook onze tieners en alle beginnende 
skaters terecht. 

Het buitengedeelte neemt de gemeente Zemst voor haar  
rekening. De zone voor het complex wordt een multifunctionele 
sport- en belevingsboulevard. Daar krijgen natuurlijk skaters 
hun plaats, en het zal een sportieve ontmoetingsplaats zijn voor 
buurtbewoners. Zowel de inwoners van Zemst als de skaters  
krijgen inspraak. Het indoor skatepark zou tegen de krokus- 
vakantie van 2023 klaar moeten zijn. Het wordt een leuke plek 
om te sporten en te chillen. 

Alle winnaars eindejaarsactie krijgen prijs
Was u een van de winnaars van de eindejaarsactie? De kans op winst was het voorbije jaar veel groter dan anders: er ging iets mis 
bij het drukken van de krasloten. Daardoor waren er tienmaal meer winnaars dan voorzien. Toch kreeg iedereen zijn prijs.

Gemeentehuis barst uit zijn voegen
Ieder jaar organiseert de gemeente samen met de deelnemende 
handelaars een kraslotenactie. Daarmee kan je mooie prijzen 
winnen, zoals Z-cheques en fietsen. De winnaars worden naar 
jaarlijkse traditie uitgenodigd in het gemeentehuis om hun prijs 
in ontvangst te nemen. Dat was dit jaar een beetje moeilijk. 
Doordat er te veel krasloten in omloop waren, waren er ook 
meer winnaars. “Daarom zijn we voor de prijsuitreiking moeten 
uitwijken naar een grotere locatie”, zegt schepen van Lokale 
Economie Dominique Van Haesendonck. “De kerk van Zemst 
leek ons de beste oplossing.”
 
Prijzen voor alle winnaars
“Mijn speciale dank gaat uit naar de handelaars voor het  
vertrouwen in onze jaarlijkse actie. Ondanks de onregelmatig-
heden met de krasloten zetten we de actie verder om de lokale 
handel te steunen”, zegt Dominique Van Haesendonck. “De 
deelnemers waren in ieder geval tevreden met de ‘galante’  
oplossing die de gemeenteraad goedkeurde, waardoor iedere 
winnaar een prijs kreeg. De prijsuitreiking in de kerk gaf de actie 
een onverwacht staartje. De kerk kreeg plots een leuke en  
verrassende nevenbestemming.”

De onschuldige hand had dit jaar meer 
werk dan anders. Er waren tienmaal 

meer winnaars dan bij de vorige edities 
van onze eindejaarsactie. 

Oud zwembad wordt skatehal.
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Mobiliteit in  
Eppegem-Centrum 

Positieve evaluatie
Eind maart nodigden we de  
bewoners van Eppegem-Centrum uit 
voor de evaluatie van de gewijzigde 
verkeerscirculatie in hun straten.  
We stelden vast dat ze de nieuwe  
verkeerscirculatie in de Schranslaan, 
de Stijn Streuvelslaan, het  
Martelarenplein en de Cardijnstraat 
als positief ervaren. 

Geen fietsstraat
Voor de fietsstraat in de Schranslaan 
was er bijna geen draagvlak. Het 
schepencollege heeft daarom beslist 
om een alternatief uit te werken.  
We denken aan fietssuggestiestroken, 
zowel in de Schranslaan als in 
het aanliggende deel van de  
Kreupelstraat richting Stijn  
Streuvelslaan. Onze technische  
diensten bekijken of dat  
technisch haalbaar is.

Nieuw afdelingsbestuur voor N-VA Zemst
De leden en mandatarissen van N-VA Zemst kozen  
Piet Van Grunderbeek tot afdelingsvoorzitter en  
Inge Vandijck tot ondervoorzitter.

Piet Van Grunderbeek (62) heeft er al een lange politieke 
carrière opzitten. Als 17-jarige Weerdenaar werd hij lid van 
de Volksunie. In 1982 werd hij verkozen als gemeenteraadslid. 
Zes legislaturen – dertig jaar lang – zetelde hij in de gemeente-
raad. Hij was achttien jaar schepen, met sport als belangrijkste 
aandachtspunt.

“Toen de nieuwe ploeg mij vroeg om het voorzitterschap op te 
nemen, heb ik niet getwijfeld. Na de verkiezingen in 2018 en 
na 40 jaar dienst, eerst bij de Volksunie en sinds 2003 bij de 
N-VA, was ik van plan om het wat kalmer aan te doen. Maar 
het Vlaams bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het is een eer 
om als voorzitter van de afdeling gevraagd te worden. Daarom 
heb ik volmondig “ja” gezegd. In de aanloop naar de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen bouwen we aan een sterk team”, 
zegt hij.

“De N-VA is de motor van het gemeentebestuur in Zemst.  
Dat brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Er  
komen heel wat uitdagingen op ons af. Eentje springt er  
bovenuit: de bouw van een nieuw zwembad. Dat staat  
bovenaan op ons verlanglijstje.”

Met Inge Vandyck (53) kozen de leden voor een vrouwelijke 
ondervoorzitter. Inges roots liggen in Lommel, maar ze woont 
al jaren met haar gezin in Eppegem. Ze is al lange tijd lid van 
het N-VA-bestuur. ”We hebben een goed team van vrijwilligers 
met de juiste spirit. Met hen wil ik graag verder werken. We 
willen N-VA-accenten leggen en we werken in het belang van 
alle Zemstenaars”, zegt ze.

Het nieuwe bestuur is nog niet volledig. Er worden nog  
enkele mensen gecoöpteerd en er moeten nog functies  
ingevuld worden.

Een hart voor Oekraïne
De oorlog in Oekraïne heeft ons geraakt. Veel Zemstenaren hebben hun solidariteits-
gevoel getoond door vluchtelingen op te vangen, door hulpgoederen en meubels te 
schenken of door zich aan te melden als buddy’s of tolken.

Geen toestroom
De grote toestroom van vluchtelingen in onze gemeente blijft uit. Momenteel verblijven 
er 25 Oekraïners in Zemst. De meesten worden opgevangen door familie. In onze  
lagere scholen wordt er voorlopig maar één kind opgenomen en onderwijs geboden. 
Middelbareschoolkinderen worden ondergebracht in het OKAN (onthaalonderwijs 
voor anderstalige kinderen). De gemeente stelt enkele leegstaande woningen  
ter beschikking voor de vluchtelingen. We bekijken samen met de lokale hotels  
en B&B’s welke bijkomende opvangplaatsen we kunnen voorzien.

Vlotte inburgering
We merken dat de Oekraïners in Zemst heel 
gemotiveerd zijn om zich te integreren. Ze  
willen Nederlands leren en ze willen werken 
in het reguliere arbeidscircuit. We willen hen 
daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Ook aan hun welzijn wordt gedacht. Zo 
hebben we een ontmoetingsmoment georga-
niseerd waar ze met andere Oekraïners én met 
Zemstenaren in contact kunnen komen. Het 
contact met landgenoten kan hen helpen bij 
het verwerken van hun oorlogstrauma’s.

Onze nog onvolledige ploeg van N-VA Zemst

Zemst heeft een hart voor Oekraïne.

www.n-va.be/zemst
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

 

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA  

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:  

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.  
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van  

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Theo Francken
Kamerlid

Katrien Houtmeyers
Kamerlid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


