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Onze Z-identiteit verbindt alle Zemstenaren
“Zemst is een bijzondere gemeente en dat mag eens in de verf gezet worden.” N-VA-burgemeester Veerle Geerinckx goot samen 
met het gemeentebestuur de Z-identiteit in een nieuw kleedje. Daarbij hoort een nieuw logo.

U heeft het vast al gezien, onze 
gemeente heeft een nieuw logo. 
Een grote Z in drie kleuren. 
“De kleuren blauw, groen en 
geel verbeelden wat er voor 
Zemst en de Zemstenaren echt 
toe doet: geel voor landbouw, 
blauw voor de Zenne en groen 
voor onze bossen en parken. 
Het logo verbeeldt hoe de 
Zemstenaar zijn gemeente ziet”, 
vertelt burgemeester Geerinckx.

Babbelbox en Z-meubel
Maar het project rond de 
Z-identiteit gaat over veel meer 
dan enkel een logo, legt Veerle 
uit. “We vinden het belangrijk 
om onze Zemstse identiteit te 
onderstrepen en te verbeelden. 

Wat we willen, is een project 
dat de Zemstenaren verbindt. 
Intussen kon je het Z-meubel, 

gemaakt in de ateliers van de 
gemeente door onze eigen 
creatieve werkmannen, en 
ook de babbelbox al ergens 
ontdekken.”

Creativiteit met een knipoog
Soms ging de Z-creativiteit 
gepaard met een knipoog 
of een scheutje humor. “Zo 
werden al Z-koekjes gebakken 
en organiseerden we een loopje 
in de vorm van een Z. Je ziet, 
onze Z brengt zelfs mensen in 
beweging.” Het Z-identiteit-
project werd officieel op gang 
geschoten in het laatste week-
end van september, met allerlei 
activiteiten onder de noemer 
#BeleefZemst.

Burgemeester Veerle 
Geerinckx stelde met trots het 
nieuwe logo van Zemst voor.

Nam u al plaats op het 
Z-meubel dat de creatieve 
werkmannen van de gemeente 
maakten? 
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Welkom op de hybride 
gemeenteraad
Na 19 maanden mocht gemeenteraadsvoorzitter  
Serge Verhaeghe de andere raadsleden opnieuw  
verwelkomen op een fysieke vergadering.

“Het deed mij veel plezier om de meeste raadsleden 
weer te ontmoeten en een fysieke raadszitting te leiden. 
Je hebt meer interactie met de raadsleden en ook het 
non-verbale kan weer zijn rol spelen in de debatten.”

Door omstandigheden volgden enkele raadsleden ook 
deze zitting digitaal. “We onderzoeken hoe we dergelijke 
hybride vergaderingen in de toekomst nog kunnen 
organiseren, maar dan wel in uitzonderlijke omstandig-
heden en met een geldige reden. Denk aan een raadslid 
dat in quarantaine moet of herstelt van een ziekte.”

Met de fractievoorzitters bekijkt Serge verder hoe hij de 
voordelen van digitaal vergaderen – zoals op voorhand 
stemmen – kan integreren in de fysieke gemeenteraad.

Zemst wandelt tegen  
borstkanker
Onze gemeente steunt de oproep van Pink Ribbon om in  
oktober dagelijks 10.000 stappen te zetten. Doe het voor uw  
eigen gezondheid én om projecten te steunen voor de 100.000 
vrouwen die momenteel tegen borstkanker vechten. Een op de 
acht vrouwen krijgt ooit te maken met borstkanker. Onder hen 
ook fractievoorzitter Ilse Van de Velde. “De diagnose van borst-
kanker is best wel schrikken. Gelukkig is er al veel onderzoek 
gebeurd en word je als patiënt enorm ondersteund. Maar de strijd 
is nog niet gestreden. Stap mee en red borsten met jullie benen!” 

Meer info vindt u op www.pink-ribbon.be. 

Senioren kunnen weer  
dansen
Na bijna twee jaar is de maandelijkse dansnamiddag voor  
senioren opnieuw opgestart. Schepen van Senioren Kathleen 
Goovaerts reageert blij. “Ouderen liepen tijdens de corona- 
pandemie een enorm risico. Daardoor waren er zeer weinig 
activiteiten voor onze senioren. Daar komt nu verandering in.” 

De gemeentelijke focusgroep Senioren ging in september 
akkoord met de heropstart van de dansnamiddagen, uiteraard 
met de nodige veiligheidsmaatregelen. Op 14 oktober werd er 
voor de eerste keer weer gedanst.

De dansnamiddag vindt maandelijks plaats van 13.30 tot  
17 uur in het Ontmoetingscentrum in Hofstade. Dit jaar zijn er 
nog dansnamiddagen op donderdag 4 november en donderdag 
9 december.

 Schepen Kathleen Goovaerts en fractievoorzitter Ilse Van de 
Velde trokken er al opuit.

 Schepen van Senioren Kathleen Goovaerts 
is blij dat de senioren zich weer kunnen 
ontspannen tijdens de dansnamiddagen. 

 Gemeenteraadsvoorzitter Serge 
Verhaeghe mocht de gemeente-
raadsleden voor het eerst in lange 
tijd weer fysiek verwelkomen. 

zemst@n-va.be
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20 jaar N-VA: een beloning voor trouwe 
bestuursleden Greta, Piet en Hugo
De N-VA bestaat 20 jaar en dat mag gevierd worden. In ons afdelingsbestuur 
zitten mensen die al twintig jaar lid zijn: ere-afdelingsvoorzitter Greta De Grave, 
ere-schepen Piet Van Grunderbeek en bestuurslid Hugo Casteels. Die veteranen 
staan al decennialang op de barricade voor een zelfstandig Vlaanderen: eerst in de 
Volksunie en 
sinds 2001 dus bij 
de N-VA. Omdat 
zulke trouw niet 
onopgemerkt 
blijft, gaf onze 
partij Greta, 
Piet en Hugo een 
‘zoete’ geschenk-
doos. Bij N-VA 
Zemst hopen 
we dat ze ook 
de komende 20 
jaar letterlijk en 
figuurlijk van de 
partij blijven.

Samen eten aan 
de Langste Tafel
Nu het weer mag, zien we overal in 
Zemst weer eetfestijnen en andere 
activiteiten georganiseerd worden. 
Een teken dat de Zemstenaar corona 
stilaan achter zich laat. Bijzonder 
hartverwarmend was de grote 
opkomst bij de vier Langste Tafels 
eind september. In Elewijt, Hofstade, 
Eppegem en Weerde schoven mensen 
aan om in goed gezelschap en onder 
een aangename najaarszon hun zelf 
meegebrachte ‘bokes’ op te eten. 
In Hofstade en Elewijt was er zelfs 
livemuziek. En de Langste Tafel stond 
dit jaar in Elewijt, dat nipt won voor 
Hofstade, Weerde en Eppegem.

Gemeente brengt hulp en troost in Trooz
Water, de rest komt later: die leuze geldt 
bij veel noodgevallen. En ook in ons 
meerjarenplan gaat er veel aandacht naar 
water. De groenblauwe ader is in Zemst 
geen utopie, we werken eraan. De recente 
watersnood bewees alvast dat een slim 
waterbeleid kan helpen. We ontsnapten 
in Zemst nipt aan een grotere ramp. Het 
water aan de brug in Eppegem bereikte 
het alarmpeil, maar de sluizen konden op 
tijd opengezet worden.

Solidair Zemst
Op andere plaatsen liep het helaas minder 

goed af, en met hen zijn en blijven we 
solidair. De gemeente Zemst zette 23.000 
euro opzij – 1 euro per inwoner – om 
hulp te bieden. Met praktische hulp en 
goederen die ze daar echt nodig hebben 
vetrokken al veel Zemstenaren naar daar 
en ook een konvooi van de gemeente 
zelf trok naar Trooz. We schonken werk-
gerief en Z-cheques werden gebruikt om 
eten aan te kopen en naar daar te sturen. 
We stelden een gebouw ter beschikking 
voor de inzameling van goederen en een 
veertigtal personeelsleden gingen naar 
daar om er een hele dag karweien op te 
knappen bij de getroffen inwoners. 

Met een slim waterbeleid probeert Zemst 
watersnood te voorkomen.

Elewijtenaar Dominique Van Haesendonck wordt schepen
Met nieuwjaar 2022 zijn er enkele wijzigingen in het schepencollege van Zemst. Dominique Van Haesendonck promoveert 
dan van raadslid tot schepen. Hij neemt die taak heel ernstig en bereidt er zich grondig op voor.

“De andere schepenen maken mij nu al wegwijs in de administratieve werking van de gemeente. Zo 
kan ik in januari meteen aan de slag”, vertelt Dominique. “Ik weet dat de tijd schaars is en dat er veel 
gewerkt wordt achter de schermen. Maar ik wil er ook zoveel mogelijk bij zijn op de evenementen die 
onze inwoners organiseren. De dag goed plannen is dus de boodschap. En prioriteiten stellen.” 

Dominique wordt onder meer bevoegd voor lokale economie, erfgoed en archeologie. “Ik maak kennis 
met domeinen die mij allemaal uitstekend bevallen. En ik weet dat ik er niet alleen voorsta. Ik kan 
rekenen op het hele schepencollege en word bijgestaan door deskundig personeel. Allemaal fijne mensen.”

Piet, Greta en Hugo. 

www.n-va.be/zemst
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


