
Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

  zemst@n-va.be I  www.n-va.be/zemst I februari 2020 I nr. 1

ZEMST Den Belleman

V.U.: JOHAN FLUIT, STIJN STREUVELSLAAN 14, 1980 EPPEGEM

Maak kennis met Peggy en Joris (p. 3)Uw burgemeester en schepenen blikken vooruit (p. 2)

Omdat we het allerbeste voor u willen
Eensgezind, vastberaden en sterk. Beter kan ik de ploeg waarvan 
ik sinds een dik jaar burgemeester ben niet omschrijven. N-VA, 
Groen, sp.a en Vlam groeiden het voorbije jaar uit tot een hecht 
team waarin samenwerking en daadkracht centraal staan.

Nochtans was het allesbehalve evident dat onze partij zou  
besturen met de ‘linkse’ partijen. Niet voor ons en niet voor  
hen. Toch toont de realiteit anno 2020 dat het werkt, omdat de 
wil er is om er samen voor te gaan. Nil volentibus arduum: voor 
wie wil, is niets onmogelijk.

Het allerbeste voor u
De sterkte van het huidige gemeentebestuur blijkt uit ons 
meerjarenplan 2020-2025. Ja, we zijn ambitieus. We willen niet 
minder dan het allerbeste voor u en alle Zemstenaren. 

In het olympische jaar 2020 wil ik samen met u en onze gemeente 
een aantal hordes nemen. Denk aan een nieuw zwembad, een 
wens die wij allemaal delen. Dit jaar wil ik concrete stappen 
zetten in de zoektocht naar partners voor ons zwemwater. 

Uw veiligheid, onze bekommernis
Er is meer. In 2020 geven we onze Zemstse vrijwilligers de 
ondersteuning en de waardering die ze verdienen. Nog op de 
agenda staan een buurtschuur voor sporten en samenzijn, de 
concessie van de Melkerij en een grondige herziening van de 
sporthallen. 

Trouwens: wist u dat het aantal diefstallen daalt? Daarvoor mag 
u zichzelf feliciteren. U waakt via de BIN’s mee over de veilig-
heid van uw mede-Zemstenaren. En over veiligheid gesproken: 
ook in onze politiezone wordt krachtig samengewerkt. Een veilig 
Zemst blijft onze eerste bekommernis.

Versterking voor N-VA Zemst
Eensgezind, vastberaden en sterk. Die woorden kenmerken niet 
alleen het gemeentebestuur, maar ook onze eigen N-VA-afdeling 
in Zemst. Hoe is het anders te verklaren dat vorig jaar weer nieuwe  
mensen het bestuur van N-VA Zemst zijn komen versterken? 

Al die dingen vind ik zonder meer bemoedigend. Ze geven me 
de goesting en de energie om vol enthousiasme verder te gaan. 
2020 ziet er veelbelovend uit voor Zemst. Dank u wel daarvoor 
aan iedereen die dat mee helpt waarmaken.

Veerle Geerinckx
Burgemeester

2020 ziet er  
veelbelovend uit 
voor Zemst.”
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Historisch 2019, uitdagend 2020: 
Veerle, Dirk en Kathleen blikken terug en vooruit

Waarop blik je met trots terug 
in 2019?
Dat het mogelijk is om van-
uit een positief partnerschap 
samen te werken met andere 
partijen. Het compliment 
daarover van de coalitie- 
partners voelde aan alsof ik 
een medaille had gekregen. 
Ik ben bijzonder trots om die 
sterke ploeg als burgemeester 
te mogen leiden. Het vraagt 
veel energie, maar het loont 
enorm.

Wat ga je in 2020 doen?
Uiteraard hoop ik die sterke 

flow te behouden voor 
ons bestuursteam. En ik 
hoop dat die aangename en 
krachtdadige manier van 
werken aanstekelijk werkt 
op de hele gemeentelijke 
organisatie en bij uitbreiding 
alle Zemstenaren. Ik wil een 
N-VA-burgemeester zijn 
die haar team verbindend 
aanstuurt om onze ambitieuze 
plannen uit te voeren. Het 
zwemwater is onze grootste 
uitdaging. In 2020 wil ik 
daarvoor concrete stappen 
zetten.

Waarop blik je met trots terug 
in 2019?
De burgerpanels over  
verkeersleefbaarheid. In plaats 
van alles boven de hoofden te 
beslissen, ging ik in dialoog. 
Dat veel Zemstenaren daaraan  
deelnamen, maakt me trots.

Uiteraard ben ik ook heel 
blij dat veel grote openbare 
werken eindelijk afgewerkt 
zijn. Denk aan de Ambroos-
steenweg in Hofstade of de 
fietssnelweg langs de Brusselse- 
steenweg.

Met de afschaffing van de 
bijdrage voor BIN-leden  
namen we een drempel weg. 
Dat kan onze veiligheid alleen 
maar ten goede komen. 

En als schepen van Toerisme 
ben ik heel blij dat het Steen 
(of Rubenskasteel) in publieke 
handen is terechtgekomen. Met 

dank aan minister Ben Weyts 
en de Vlaamse Regering.

Wat ga je in 2020 doen?
Blijven werken aan veiligere 
schoolomgevingen, zodat 
de Zemstenaartjes nog meer 
voor de fiets kiezen. Ik wil dit 
jaar de actieplannen beginnen 
uitrollen die het resultaat zijn 
van de burgerpanels.

Ik streef een betere communi-
catie na met onze inwoners bij 
openbare werken. 

Daarnaast wil ik Zemst meer 
op de kaart zetten via onze 
lokale economie, horeca, onze 
korte-keten-landbouw en 
toerisme ‘landelijk Zemst’.

En uiteraard blijf ik onze 
vijf BIN’s ondersteunen met 
het oog op een inbraakveilig 
Zemst.

Waarop blik je met trots terug 
in 2019?
Als schepen kijk ik met trots 
terug op het digitaal loket  
kinderopvang. Ouders op zoek 
naar kinderopvang kunnen 
nu op één plaats terecht voor 
een duidelijk overzicht van de 
beschikbare plaatsen.

De dansnamiddagen blijven 
een enorm succes. Net als de 
dorpsrestaurants, die vereen-
zaming tegengaan en de  
sociale samenhang versterken. 
Op cultureel vlak brachten we 
vooral familie- en senioren-
voorstellingen, en zelfs heuse 
matineefilms.

Wat ga je in 2020 doen?
We werken momenteel hard 
aan de vrijwilligerswerking. 
We gaan de vrijwilligers veel 
meer ondersteunen, onder 
meer via de nieuwe vrijwilli-
gerscoördinator. Vrijwilligers 
zijn van onschatbare waarde. 

Ook belangrijk in 2020 is de 
zoektocht naar een nieuwe 
uitbater voor brasserie De 
Melkerij, zodat de Zemstenaren 
opnieuw een ontmoetingsplek 
hebben waar ze zich goed 
voelen. 

En uiteraard zijn er nog wel 
wat andere uitdagingen. Maar 
daar horen jullie nog van.

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

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

Veerle Geerinckx
Burgemeester, bevoegd voor algemeen 
beleid, veiligheid, erfgoed & archeo-
logie, communicatie & participatie, 
intergemeentelijke samenwerking 
& externe relaties, evenementen & 
feesten en juridische zaken

Begin 2019 schreef de N-VA geschiedenis in Zemst: voor het eerst leverde onze partij de burgemeester. Meer zelfs: Veerle 
Geerinckx werd de eerste vrouwelijke burgemeester van Zemst. Een jaar later kijkt ze samen met schepenen Dirk Van Roey en 
Kathleen Goovaerts terug op dat historische jaar én werpt ze haar blik vooruit naar 2020.

 De veiligheid van fietsende Zemstenaartjes  
blijft ook in 2020 een prioriteit voor N-VA Zemst.
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Peggy en Joris: 
vers leeuwenbloed voor N-VA Zemst

Hohoho: een warme knuffel van de Kerstman

Lopen voor het goede doel

Omdat we u graag zien

Waar woon je (en met wie)?
Ik woon samen met mijn echtgenoot 
Werner en onze drie zonen in Eppegem. 

Ben je een echte Eppegemnaar?
Ik ben afkomstig uit Antwerpen, maar woon al  
twintig jaar in Eppegem. 

Wat doe je voor werk?
Ik heb vijftien jaar in de luchtvaart gewerkt en ben 
nu zelfstandig cateraar. 

En daarbuiten?
Afstandslopen en shoppen. Ik ben ook volop mijn 
wijnkennis aan het uitbouwen. 

Welke droom wil je zeker nog zien uitkomen?
Mijn droom, die binnenkort hopelijk uitkomt, is een 
bier-en-wijnbar openen in Zemst. 

Wat brengt jou bij de N-VA?
Ik ben bij de N-VA terechtgekomen uit interesse voor 
de sterke standpunten en uit Vlaamse overtuiging. Ik 
wil de partij graag lokaal versterken. 

Waar woon je (en met wie)?
Ik woon in Hofstade, samen met mijn vrouw Emilse en 
onze zoontjes Jan en Ulises. 

Ben je een echte Hofstadenaar?
Nee, ik ben een inwijkeling en kom uit Boortmeerbeek. Intussen wonen 
we al bijna negen jaar in Hofstade. Nog geen seconde spijt van gehad.

Wat doe je voor werk?
Ik ben de tekstschrijver van N-VA nationaal. 

En daarbuiten?
Ik zit in de schoolraad en in de vriendenkring van Ter Berken in Hofstade. 
Voor de rest lees ik veel en speel ik één keer per week voetbal bij de 
veteranen van Zemst. 

Welke droom wil je zeker nog zien uitkomen?
Een boek schrijven. En de onafhankelijke republiek Vlaanderen, natuurlijk.

Wat brengt jou bij de N-VA?
Ik ben opgegroeid in een Volksunie-nest. Mijn moeder nam ons als kind 
mee naar Voeren. Dankzij haar werd ik me al als jonge gast bewust van 
de duur betaalde Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Ik ben, denk ik, nog een 
echte flamingant die niks minder wil dan een onafhankelijk Vlaanderen. 

Wie is Joris Sterckx?Wie is Peggy Callens?

Ook al zijn er (eindelijk) geen verkiezingen in het vooruitzicht, toch blijft N-VA Zemst nieuwe krachten aantrekken.  
In 2019 versterkten Peggy Callens en Joris Sterckx ons afdelingsbestuur. Maak kennis met deze twee Zemstse Leeuwen.

N-VA Zemst in beeld
Dames zonder koudwatervrees

N-VA-kerstman Mathieu Verwilghen ging samen met elfje 
Dominique Van Haesendonck en Eva Langenus langs bij 
alleenstaanden en bewoners van rusthuizen voor een  
warm ‘ik-denk-aan-jou-moment’.

Meer dan zestig 
Zemstenaren namen 
deel aan Ren je Rot, 
de loopactie van N-VA 
Zemst. De 500 euro 
opbrengst schonken 
we aan Zemst for Life.

Op valentijn deelde 
fractievoorzitter Ilse 
Van de Velde samen met 
haar N-VA-collega’s uit 
de gemeenteraad lekkere 
chocolaatjes uit aan de 
treinstations. Aan de 
gretigheid te zien waarmee 
de chocolaatjes werden 
aangenomen, was de liefde 
wederzijds. 

N-VA’ers Ilse Van de 
Velde en Eva Langenus 
gooiden zich samen met 
honderd dorpsgenoten 
in het koude water 
tijdens de nieuwjaars-
duik. Een betere manier 
om met een frisse kop 
aan 2020 te beginnen 
bestaat er niet.
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De Verandering werkt 
voor Vlaams-Brabant

Met de N-VA …

... versterken we het 
Vlaamse en groene 
karakter van onze 

provincie

... geniet u binnenkort 
van meer en betere 

fietssnelwegen en veilige 
lokale fietsverbindingen

... komt er in het 
arrondissement 

Halle-Vilvoorde een 
volwaardig justitiehuis  

... investeren we met het 
Vlaamse Randfonds extra in 
kinderopvang, zorg, welzijn, 

inburgering en onderwijs 

Ben 
Weyts

Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en 
Vlaamse Rand

Bart
Nevens 
gedeputeerde
provincie Vlaams-Brabant

De Vlaams-Brabantse 
steden en gemeenten 
krijgen van de Vlaamse 
Regering 132 miljoen euro 
extra om hun open ruimte 
te bewaren, de pensioenen 
te betalen en te blijven 
investeren.

“


