
Eva Langenus: in de frontlinie tegen corona
‘Onze’ Eva Langenus is sinds een jaar teamleader van het COVID-19-team van eerstelijnszone BraViO. BraViO is opgericht om 
het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners in Zemst, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel en Kampenhout beter op 
elkaar af te stemmen. Den Belleman sprak met Eva. Hieronder een fragment.

DACHT JE BIJ DE EERSTE CORONAGOLF DAT HET ZO LANG
ZOU DUREN?

“Ik ben daaraan begonnen met de gedachte: ik wil wel eens mee 
nadenken over wat wij in Zemst kunnen doen. En nu ben ik er nog 
altijd dag in, dag uit mee bezig: ‘s morgens voor mijn job, ‘s avonds 
na mijn job. Zelfs tijdens mijn middagpauzes heb ik vaak overleg.” 

HOE KIJK JE INTUSSEN NAAR COVID-19?
“Ik heb in de frontlinie gestaan, ben op de COVID-afdelingen 
geweest, heb psychosociale ondersteuning geboden in de woon-
zorgcentra, zowel tijdens de dag- als tijdens de nachtdiensten. Dat 
is heel hard en heel zwaar. Ik ben nu bijna een jaar bezig, maar ik 
weet honderd procent waarom ik het zo belangrijk vind. Ik heb 
de mensen gezien, ik heb de verhalen gehoord van de mensen die 
er machteloos naast stonden. Het is gewoon supererg, COVID.”

WELKE RAAD GEEF JE ONS MET DE ZOMER VOOR DE DEUR?
“Ik raad iedereen aan om voorzichtig te blijven. Ik zeg niet dat 
mensen moeten binnenblijven of dat ze elkaar moeten mijden. 
Mensen hebben nood aan contact, wij zijn sociale wezens. Wij 
hebben letterlijk aanraking nodig om te kunnen overleven. Maar 
doe geen zotte dingen.”

JE HOUDT JE VOORAL BEZIG MET GEESTELIJKE GEZOND-
HEID. WAAROM?

“Het doorbreken van taboes, spreken over depressie, angsten en 

eenzaamheid is superbelangrijk en dat probeer ik altijd te doen, 
in elke job die ik doe. Ook binnen Zemst ben ik altijd wel degene 
die geestelijke gezondheidszorg op de voorgrond probeert te 
houden. Omdat er nog altijd zoveel misvattingen rond bestaan. 
Het kan iedereen overkomen.”

Lees het volledige interview met Eva Langenus op 
www.n-va.be/zemst of scan de QR-code hiernaast.

Leeuwen klauwen op 11 juli
De N-VA doet een oproep aan alle Zemstenaren om op 11 juli te vlaggen met 
de Vlaamse Leeuw en zo bij te dragen tot de feestelijke sfeer die bij onze 
Vlaamse feestdag hoort. Zoals elk jaar zal N-VA Zemst een vlaggenronde 
doen. Hangt uw vlag uit, dan mag u van ons een klein bedankje verwachten. 
Wij wensen u nu alvast een prettige Vlaamse feestdag!
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 7 juni.

Zemst Den Belleman
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Takeaway voor  
jubilarissen
Door corona werden de contacten tussen de  
jubilarissen en het gemeentebestuur serieus  
overhoop gehaald. Omdat jubilarissen tot de meest 
kwetsbare groep behoren, werden de bezoekjes van 
het schepencollege bij hen thuis stopgezet. Ook de 
recepties in het gemeentehuis werden uitgesteld. 

Uitstel is geen afstel, 
dacht schepen van Seni-
oren Kathleen Goovaerts 
eerst. “Het zou allemaal 
wel snel overwaaien. Maar 
de waarheid was anders. 
De recepties bleven uit en 
maar weinig jubilarissen 
zagen een bezoekje aan 
hun deur zitten. Uitein-
delijk werden jubilarissen 
uitgenodigd om hun 
geschenkje af te halen in 
het gemeentehuis: aanne-
men, een korte felicitatie 
en bedanking en dan snel 
vertrekken. Corona had 
zelfs onze recepties in een 
takeaway veranderd.” 

Opnieuw meer sociaal 
contact
Met de versoepelingen 
werd de keuze gelaten 

om de geschenkjes af te 
halen of op een veilige 
afstand te laten bezorgen 
door schepen Kathleen. 
“Zo was er toch al wel 
weer meer sociaal contact. 
Hopelijk kunnen we nu 
snel uitgebreider de toch 
wel bijzondere gebeurtenis 
vieren.”

Veilig met Veerle
Uw veiligheid is de allereerste bekommernis van onze burgemeester Veerle Geerinckx. Als voorzitter van het politiecollege 
speelt Veerle een actieve rol in het veiligheidsbeleid in de zone KASTZE. 

In mei besliste de politieraad om een eerste  
mobiele ANPR-camera te kopen. Zelf kocht 
Zemst al zeven kantelpalen voor camera’s aan 
om in te zetten op knelpunten. “De camera’s zijn 
een klein maar belangrijk onderdeel van ons 
totale veiligheidsplan, dat inzet op sensibiliseren, 
informeren, beslissen en pas daarna controleren 
en handhaven”, zegt Veerle.

Nieuw politiereglement
Om de landelijke dorpskernen van de politiezone 
te beschermen tegen stedelijke evoluties, is er 
sinds begin mei een nieuw Algemeen Zonaal  
Politiereglement. “Daarmee spelen we in op nieuwe 
uitdagingen in onze politiezone. Denk aan onge-
wenste praktijken ’s nachts zoals alcoholmisbruik 

op hangplekken in uithoeken.”

Coronaveilige terrassen
Bij de heropening van de terrassen trok burge-
meester Veerle op pad met de wijkmanager van 
KASTZE om de lokale horeca te ondersteunen. 
“Niet om te drinken, maar wel om te zien of de 
terrassen coronaveilig zijn en om uitbaters te 
ondersteunen wanneer ze te maken krijgen met 
mondmaskerweigeraars.”

“Veiligheid is een absolute prioriteit voor ons. 
Met deze initiatieven doen we een nieuwe sprong 
voorwaarts naar een nóg veiliger Zemst”, besluit 
Veerle Geerinckx.

Moeder, vader zult gij eren
Serge Verhaeghe die een vrouw gelukkig maakt, het kan. Voor 
Moederdag kregen alle vrouwelijke leden van N-VA Zemst een klein 
spiegeltje cadeau. Het maakte niet uit of ze echt mama waren, wij zien 
al onze vrouwen graag. 

En op Vaderdag 
gaven we onze 
mannelijke leden 
een geurhanger 
voor in de auto. 
Welke stille 
boodschap we 
dáár moeten ach-
ter zoeken, laten 
we aan u over.

CO2-meters voor goed  
verluchte klaslokalen
Het schepencollege van Zemst heeft op initiatief van gemeenteraads-
voorzitter Serge Verhaeghe alle basisscholen twee CO2-meters geschon-
ken. Daarmee kunnen de scholen zelf de luchtkwaliteit in de klaslokalen 
meten en kunnen ze ook bepalen 
wanneer er extra geventileerd moet 
worden. “In klaslokalen die goed 
verlucht zijn, verkleint de kans dat 
virusdeeltjes zich verspreiden en 
dus ook de kans op besmetting”, 
zegt Serge Verhaeghe.

 Jubilarissen konden hun 
geschenkje afhalen of laten 
bezorgen door schepen 
Kathleen Goovaerts.

zemst@n-va.be

2 NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Nog meer troeven voor Toerisme Zemst

Zenplatform in domein  
Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen Hofstade opende het eerste 
platform voor Zensporten. U kan er in de openlucht 
zensporten zoals yoga, tai chi en pilates beoefenen. 
26 procent van de Vlamingen geeft aan buiten te 
sporten om tot rust te komen. “We trachten op 
verschillende locaties een dergelijk platform uit te 
bouwen, zodat elke Vlaming dicht bij huis een zen-
plek kan vinden”, zei minister Ben Weyts.

Rubenskasteel krijgt nieuwe invulling
De gemeente Zemst en Toerisme Vlaanderen werken samen om het  
Rubenskasteel een nieuwe invulling te geven. Een bevraging leverde 
550 reacties op. Vijftig procent van de bevraagden vindt het domein een 
grote toeristische troef voor Zemst en Vlaanderen die meer uitgespeeld 
moet worden in bin-
nen- en buitenland. 
Verschillende ideeën 
voor een herbestem-
ming worden nu  
onderzocht. In het 
najaar wordt de  
nieuwe invulling  
van kasteel en 
domein feestelijk 
bekendgemaakt.

Spectaculaire waterhindernissenbaan
Sport Vlaanderen Hofstade verhoogt zijn waterbelevingsaanbod met  
bijkomende attracties. Nieuw is een waterhindernissenbaan, peddelsurfen 
en wakeboarding en waterski met een kabelbaan. Voor Zemstenaars 
blijft de strandzone gratis. De attracties zijn betalend.

Gemeente neemt  
Elewijtsesteenweg  
over van het gewest
De overname van de Elewijtsesteenweg/Rubenslaan 
N270 is een historisch moment. In april kwam het hier-
over tot een unanieme goedkeuring op de gemeenteraad. 
De gemeente heeft uiteindelijk gekozen de weg over te 
nemen zonder voorafgaande herstelling. Ze ontvangt 
daarom een investeringssubsidie van 531.000 euro van 
het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer nadat de 
herstellingen uitgevoerd zijn. 

Naast de herstellingswer-
ken zullen we ook nog an-
dere maatregelen nemen, 
zoals de aanpassing van 
het snelheidsregime. Op 
die manier willen we de 
leefbaarheid in deze straat 
verder verhogen.

Toon uw kunst in  
de bibliotheek
Bent u een kunste-
naar? Dan kan u 
uw werk misschien 
tentoonstellen in 
de bib van Zemst. 
Schepen van 
Cultuur en Biblio-
theken Kathleen 
Goovaerts biedt 
Zemstse kunste-
naars de mogelijk-
heid een deel van 
hun kunstwerken 
tentoon te stellen 
in de bib. Er wordt ruimte vrijgemaakt om schilderijen  
te exposeren, beeldhouwwerken en sculpturen kunnen  
worden tentoongesteld aan de raampartijen of in de tuin.  
“De werken kunnen kosteloos en voor een periode van vier 
maanden tentoongesteld worden. Dankzij dit initiatief krijgen 
Zemstenaren de kans om hun werken op een laagdrempelige 
manier te presenteren”, zegt Kathleen.

 Schepen van Mobiliteit Dirk 
Van Roey wil de leefbaarheid in 
de Elewijtsesteenweg verhogen.

www.n-va.be/zemst
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


