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Bewijzen dat we uw vertrouwen waard zijn
Ik wil de nieuwe bestuursploeg
coachen en inspireren.”
Van 964 stemmen in 2012 naar 2033
stemmen in 2018: zo’n groei op zo’n korte
tijd! Dat is nooit eerder gebeurd. Dit
mooie resultaat is het bewijs van een sterk
geloof in mij, ons team en onze aanpak.
Dat geeft vleugels. Het is fijn zo’n ongelooflijke steun te mogen ervaren. Als ik
daarbij alle steunbetuigingen, persoonlijke gelukwensen, toegestuurde bloemen
en boodschappen mag tellen, dan is het
duidelijk. We deden wat de buik van
Zemst ons al een tijdje liet verstaan.

Inhoud, mensen en projecten

U gaf ons de durf om op zoek te gaan
naar echte verandering, om voorbij kleur
en partij te kijken naar inhoud, mensen en
projecten. De voorbije jaren was voor wie
de lokale politiek van erg nabij volgde, al
duidelijk dat de manier van werken in de
meerderheid sterk verschilde in cultuur
en aanpak. Dat werd finaal onwerkbaar.
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Dat bleek geen geheim meer te zijn voor
alle spelers in Zemst.
Om een meerderheid te vormen, keken
we dus uit naar andere partners, vanuit
de wil tot samenwerking, vanuit alles wat
ons verbindt. Opmerkelijk genoeg was
hun analyse niet anders. Zo kozen we
intussen samen voor de – volgens ons –
best werkbare coalitie voor een toekomstgericht Zemst. We vonden partners bij
Vlam, de lokale stem van Zemst, bij
Groen, ideaal om een groen en landelijk
Zemst te versterken en bij sp.a, dat het
landschap van Zemst al lang kent.

Beleid voor u

Elke partner heeft er veel zin in en zit
klaar om uit de startblokken te schieten.
Er is een duidelijk doel van innovatie,
verandering en diversiteit.

Veerle Geerinckx
		2 033
Dirk Van Roey			1 045
Kathleen Goovaerts			691
Cédrique Moens			240
Dominique Van Haesendonck		
473
Serge Verhaeghe
		391
Marc De Fraeye			
289
Ilse Van de Velde			420
Sandra Dewandeleer			261
Werner Keersmaekers			342
Kirsten Jaques			260
Ilona Trouwkens			226
Bart De doncker			
207
Miguel Polido Piló			
289
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Veerle Geerinckx
Uw burgemeester in spe
We zijn klaar om een beleid te voeren dat
zich richt tot u, inwoner van Zemst.
Bedankt voor uw vertrouwen, we zullen
bewijzen dat we het waard zijn.

Sem Juliens			369
Johan Fluit			200
Tina Corremans		
191
Kyara Verfaillie		
246
Ilse Hendrickx			215
Bart Tanghe			173
Eva Langenus			263
Wendy Hermans		
215
Corina Schoreels		
179
Mathieu Verwilghen		
217
Jean Juliens			263
Greta De Grave		
249
Piet Van Grunderbeek		
369

De kandidaten in het vet zullen u vanaf januari vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Ilse Van de Velde was ook kandidaat
voor de provincieraadsverkiezingen. Ze kreeg 3 840 voorkeurstemmen achter haar naam.

Veilig thuis in een welvarend Zemst
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Wie doet wat in het nieuwe project voor Zemst?
De verkiezingsuitslag voor de gemeenteraad geeft 8 zetels voor de N-VA, 4 voor Vlam, 2 voor Groen en 1 voor
sp.a. Dat geeft een meerderheid van 15 zetels op 27. Veerle Geerinckx wordt de nieuwe burgemeester. Daarnaast
worden Dirk Van Roey, Kathleen Goovaerts en Dominique Van Haesendonck schepen voor de N-VA.

Veerle
Geerinckx

Dirk
Van Roey

Kathleen
Goovaerts

Dominique Van
Haesendonck

Veerle wordt als burgemeester
onder meer bevoegd voor
algemeen beleid, bevolking,
politie, veiligheid, erfgoed,
communicatie en
archeologie.

Dirk zal als schepen bevoegd
zijn voor openbare werken,
mobiliteit, toerisme, BIN’s,
lokale economie, trage
wegen, waterlopen, markten
en kermissen

Tot 2021 zal Kathleen als
schepen bevoegd zijn voor
cultuur, bibliotheken, archief,
senioren, kinderopvang en
buurtwerking. Vanaf 2022
neemt zij de bevoegdheden
sociale zorg, gelijke kansen,
inburgering, armoede en
gezondheid op zich.

Dominique zal schepen zijn
van 2022 tot eind 2024.
Hij neemt dan de bevoegdheden van Kathleen
Goovaerts over en zal zich
vanaf 2022 dus inzetten voor
cultuur, bibliotheken, archief,
senioren, kinderopvang
en buurtwerking.

Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad
Serge Verhaeghe

zemst@n-va.be

Ilse Van de Velde

Sem Juliens

Piet Van Grunderbeek
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Besturen met focus
Het nieuwe bestuur gaat uit van
overeenkomsten en brengt partijen
samen rond gemeenschappelijke, sterke
pijlers.
1. W
 e willen duurzaam en innovatief
besturen, met ecologie in alle
domeinen meegenomen.

• Cruciaal is natuurlijk voortdurende
evaluatie en bijsturing: doen we wat we
beloven en waar kunnen we verbeteren?

De innovatie positief inzetten:
digitalisering

2. W
 e willen voor en door mensen
besturen: interactief, participatief,
zonder uitsluiting en sociaal.

• Investeren mag en moet. We kiezen
openlijk en in overleg hoe en waar we
dat doen: een zwembad staat alvast
klaar op onze projectplanning.

3. W
 e willen lokaal sterk verankerd zijn
met een aanpak op maat van Zemst.
4. W
 e willen verantwoord besturen,
vanuit algemeen belang, vanuit keuzes
voor een evenwichtig budgetbeheer,
met ruimte voor vernieuwing,
kwaliteit- en resultaatgericht,
projectgedreven.
Hoe zien we dat in de praktijk? We
lichten al een tip van de sluier op!

Mensgericht: participatie en
inspraak

• Een duidelijk en gericht communicatieen participatieplan, daar starten we
mee.
• Adviesraden lichten we door en zetten
we in naar kracht en doel. Goede
inbreng willen we horen en waarderen.
• In elke deelkern installeren we een
dorpsraad die regelmatig samenkomt
om van gedachten te wisselen over
de buurt. Een luisterwandeling rond
de identiteit van de verschillende
dorpskernen kan een mooi startpunt
zijn.

Financieel beleid

•W
 e zetten de hedendaagse
communicatiekanalen optimaal in.
•W
 e maken de gemeentelijke website
interactiever en voorzien een groter
aanbod via het e-loket.
•G
 emeenteraadsvergaderingen
kunnen we uitzenden via internet.
En we organiseren een digitaal
vragenuurtje met de burgemeester.
We willen meer inkijk geven in hoe
onze gemeente draait (zeg maar:
Zemst achter de schermen). Uiteraard
schenken we daarbij aandacht aan
informatieveiligheid en privacy. We
vergeten daarbij niet dat niet iedereen
evenveel toegang heeft tot computer en
internet en komen nog graag naar u toe.

Verantwoord: ethiek en
deontologie

• We vinden dat Zemst zuinig en
transparant met zijn centen moet
blijven omgaan. De meerjarenplannen
en de controles erop staan vooraan in
onze communicatie, zodat inwoners
weten wat we doen met hun geld.
Enquêtes, audits en doorlichtingen
moeten ervoor zorgen dat het bestuur
op het juiste spoor blijft.
Eén ding staat vast: de volgende
bestuursperiode zal Zemst een stijlbreuk
kennen. Positieve energie en de vaste
wil om er samen aan te werken, zijn
goede vertrekpunten. Ervaring en
een frisse, nieuwe wind gaan samen
in een veelbelovende cocktail. Onze
burgemeester-coach zal ons daarbij in de
goede richting leiden. Een andere vorm
van leiderschap zal tonen hoe het ook
kan. Wij zien het ongelooflijk zitten, u
toch ook?

•W
 e vinden dat de gemeente en al wie er
bestuurt en werkt een voorbeeldfunctie
heeft op het gebied van mobiliteit,
duurzaamheid, diversiteit en klimaat.
•W
 e rekenen op de integriteit van
bestuurders en werknemers en
verankeren deze in een ethische code.
Niet alleen (be)denken, maar ook
durven doen!

www.n-va.be/zemst

De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering.
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Dankzij de strenge aanpak van
Ben Weyts ging het aantal
verkeersdoden in Vlaanderen
drastisch omlaag. Hij maakte van
Vlaanderen een diervriendelijk land
met onder meer het verbod op
onverdoofd slachten.

Geert Bourgeois leverde als
minister-president begroting
na begroting in evenwicht af.
Hij boekte recordcijfers in de
Vlaamse export en investeerde
miljoenen in ons Vlaams
erfgoed.

Philippe Muyters bracht
Vlaanderen aan de Europese
top op het vlak van innovatie
met investeringen in slimme
technologie. Hij zorgde
voor duaal leren en lage
werkloosheid. Hij maakte
van Vlaanderen weer een
topsportland.

Liesbeth Homans maakte de
overheid efficiënter met de
afslanking van de provincies
en de fusie van gemeente- en
OCMW-raad. Ze moderniseerde
de huurwet en investeerde
recordbedragen in sociale
huisvesting.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

