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Volhouden en waakzaam blijven
Met de herfst komen zon, regen en wind. Vaak tegelijk, door mekaar of na mekaar. Zo vindt intussen ook de woelige  
heropstart van het najaar z’n weg, ná en mét covid-19. De weg die we gaan, blijft er één die inzet op gezond verstand, op  
elkaar, op een positieve blik vooruit. Bedankt dat u samen met ons die weg blijft volgen. 

Zemst heeft zich al goed geweerd. Nu moeten we volhouden en waakzaam blijven. Herademen en herleven is nog altijd een 
grote uitdaging nu corona opnieuw dieper op ons gemeenschapsleven ingrijpt. Zorgen voor elkaar en voor onszelf blijft hoogst 
noodzakelijk als we de totale lockdown willen vermijden.

De warmte van ontmoetingen
Het werk op de plank focust nu op een najaar waarin veiligheid centraal blijft staan. We zetten in op een winter waarin  
activiteiten in open lucht de leidraad vormen van een hernieuwd verenigingsleven. We zullen onze open ruimte meer dan  
ooit koesteren en de warmte van de ontmoetingen extra (h)erkennen, zelfs op afstand.

Een mens zou het bijna vergeten, maar onze gemeente heeft nog andere uitdagingen dan corona. Onze verkozenen zitten dan 
ook niet stil. Zo leest u in deze Belleman over onze plannen voor veilige schoolomgevingen, over de eerste rookvrije sportclub 
in Zemst en over onze ambities met De Melkerij.

Terwijl de winkel hier op kruissnelheid draait, ervaren we meer dan ooit de  
kwaliteiten van rust, stilstaan, ademen en blijven ademen. Samen met u maken  
we er de bouwstenen van een gezond en veilig beleid van! Veerle Geerinckx

Burgemeester

De Melkerij: Kathleen geeft uitleg (p. 3)Rookvrij sporten dankzij Serge (p. 2)

Een nieuw zwembad in Hofstade?
Sport Vlaanderen en de gemeenten Zemst en Boortmeerbeek werken 
samen aan een haalbaarheidsstudie over een nieuw multisportcomplex 
met overdekte zwembaden in het voormalige Bloso-domein in Hofstade. 
De studie moet tegen de zomer van 2021 klaar zijn. Tegelijkertijd wordt 
het oude openluchtzwembad geïntegreerd in dit complex. Niet om in te 
zwemmen, wel als waardevol erfgoed.

Burgemeester Veerle Geerinckx, bevoegd voor erfgoed en zelf architect, 
kent de knelpunten in dit dossier. “Met de doorbraak zorgen we ervoor dat 
de neuzen van erfgoed, sport, buurgemeente Boortmeerbeek en Zemst in 
dezelfde richting wijzen… een belangrijke stap vooruit!”



zemst@n-va.be

Veilig met Veerle in de cockpit
Als het gaat om onze 
veiligheid, hebben we 
met burgemeester Veerle 
Geerinckx een betrouw-
bare piloot in de cockpit. 
Veerle is als burgemeester 
hoofd van de politie en 
sinds 2019 zetelt ze ook in 
de Bestuurlijke Commissie 
Veiligheid van de VVSG. 
“Die inzet en mandaten geven me een goede blik op de  
noden en de uitbouw van een goed veiligheidsbeleid.”

Intussen heeft onze politiezone KASTZE beslist tot de  
uitbreiding van de Intergemeentelijke Lokale Veiligheidscel 
met zowel mensen als middelen. Er komt op termijn  
ondersteuning voor bestuurlijk handhaven en preventie.

Er komen kantelpalen voor camera’s en de politieraad heeft 
beslist om een mobiele ANPR aan te kopen. “Zo bouwen we 
structureel aan een stevige en degelijk onderbouwde veilige 
toekomst”, besluit Veerle Geerinckx.

Joris naar het AB
Joris Sterckx zal de komende drie jaar N-VA Zemst vertegen-
woordigen in het arrondissementeel bestuur van Halle-Vilvoorde. 
Joris, sinds een klein jaar bestuurslid bij N-VA Zemst, kijkt er 
alvast naar uit. 

“Het AB is een  
doorgeefluik tussen  
de basis en de partijtop. 
Voor een volkspartij als 
de N-VA lijkt het mij 
bijzonder belangrijk dat 
top en basis elkaar goed 
horen.”

‘Zakkenvullers’  
bij N-VA Zemst
Op 19 september trokken een kleine 2.000 Zemstenaren 
gewapend met grijpstok en vuilniszak langs de straten van 
Zemst om zwerfvuil 
te rapen op World 
Cleanup Day. N-VA 
Zemst nam met 
veel plezier deel in 
Hofstade. Of hoe 
politiekers soms 
letterlijk zakken- 
vullers zijn. Volgend 
jaar staan we er 
opnieuw.

Rookvrije Roller Club dankzij Serge Verhaeghe
Sinds 1 september mag er niet meer gerookt worden op en rond de terreinen van de Reko Roller 
Club. De inline skateclub treedt toe tot het project Generatie Rookvrij en is daarmee de eerste 
rookvrije sportclub van Zemst. 

Generatie Rookvrij is in Zemst een initiatief van Serge Verhaeghe, namens de N-VA voorzitter 
van de gemeenteraad. “Generatie Rookvrij streeft naar een samenleving waar kinderen kunnen 
opgroeien zonder blootgesteld te worden aan tabaksrook.”

Serge trekt al jaren aan de rookvrije kar. Met reden. “Als kinderen volwassenen zien roken, wekt 
dat de indruk dat roken normaal is en aangenaam kan zijn. Terwijl het eigenlijk een dodelijke 
verslaving is.” Hij roept de overige Zemstse sportclubs op om zoals Reko de sigaret te bannen.

Jaarlijks eetfestijn wordt  
coronaveilig afhaalfestijn

N-VA Zemst heeft er alles aan gedaan om in het weekend van 7 
november het jaarlijks vis- en steakrestaurant te laten plaatsvinden. 
Helaas: corona besliste anders. Omdat we niemands gezondheid 
in gevaar willen brengen, zal er dit jaar geen fysiek eetfestijn zijn.  
Maar niet getreurd: we hebben een coronaveilig alternatief. Bij  
het ter perse gaan waren de coronaregels weer pas veranderd,  
waardoor nog niet alle details gekend waren. Wel zeker is dat we 
enkele lekkere gerechten zullen aanbieden die u kan komen afhalen 
op 7 november.

Alle details vindt u op onze facebookpagina en www.n-va.be/zemst.
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De Melkerij: Kathleen Goovaerts beantwoordt uw vragen
Dat de Melkerij in Zemst nieuwe uitbaters heeft, weet u waarschijnlijk al. Maar misschien weet u niet hoe die overgang verlopen 
is. Schepen van Cultuur Kathleen Goovaerts geeft antwoord op de voornaamste vragen.

Waarom heeft de Melkerij nieuwe uitbaters?
“De vorige uitbater van de brasserie vroeg in november 2019 zelf 
om de brasserie te sluiten om persoonlijke redenen. In onderling 
overleg is dan besloten tot stopzetting. De uitbaters van het cul-
tuurgedeelte en de zaalverhuur hun contract liep af in juni 2020. 
Ik dank hen voor hun jarenlange inzet.”

Hoe heb je de nieuwe uitbaters gevonden?
“Omdat het efficiënter zou zijn om met één partner te werken in 
de toekomst gingen we op zoek naar één nieuwe uitbater. Uit de 
ingediende ondernemingsplannen heeft een onafhankelijke jury 
de nieuwe uitbaters Billie en Aline van 3Hoek bvba geselecteerd. 
Zij openden in juli al een zomerterras aan de Melkerij.”

Zij gaan meer doen dan enkel de brasserie?
“Dat klopt. Vroeger stond de uitbating van het horecagedeelte 
los van de culturele uitbating. Nu hebben we dezelfde uitbater 
voor het horecagedeelte, de zalen en het cultuurgedeelte. Op  
die manier creëren we een grotere wisselwerking tussen het 
horecagedeelte en de culturele activiteiten in het gemeenschaps-
centrum. De gemeente blijft organisator van de Cultuurvonken 
en andere evenementen zoals in het verleden.”

Hoe zie je die wisselwerking?
“Bedoeling is om alle activiteiten op elkaar af te stemmen.  

Zo zullen ze specifieke arrangementen aanbieden volledig geënt 
op de creatieve kant van de Melkerij. Daarnaast zullen de nieuwe 
uitbaters zich richten naar specifieke doelgroepen zoals vereni-
gingen of senioren. En zullen ze initiatieven op poten zetten om 
van de Melkerij opnieuw een levendige ontmoetingsplaats te 
maken. Met hun zomerbar zijn ze alvast goed gestart!”

 Kathleen Goovaerts samen met de nieuwe uitbaters: “We willen van 
de Melkerij opnieuw een levendige ontmoetingsplaats maken.”

Veiliger met de fiets naar school in heel Zemst
Schepen van Mobiliteit Dirk Van Roey schakelt een versnelling hoger met zijn plan Schoolomgevingen 2.0.  
Concreet zullen aan alle acht Zemstse scholen octopuspalen en thermoplastische markeringen komen. Ook het  
fietsbeloningssysteem komt in een stroomversnelling.

De plannen die schepen Dirk Van Roey op de gemeenteraad voor-
stelde, zijn ambitieus. De octopuspalen, het octopusmeubilair en 
de thermoplastische markeringen moeten autobestuurders erop 
attent maken dat ze een school naderen. Om de veiligheid van de 
fietsende kinderen te vergroten, worden de schoolstraten behouden 
of uitgebreid, worden fietsstraten ingericht en zone 30 uitgebreid. 
“Iedereen wil dat zijn kind veilig naar school kan. Met dit plan zet 
Zemst weer een stap in de goede richting.”

Ook het fietsbeloningssysteem krijgt stilaan vorm. “Kinderen  
kunnen op een schooljaar tot 15 euro aan beloning bijeenfietsen 
die ze kunnen besteden op de kermis”, zegt Dirk Van Roey.  
“Meer kinderen op de fiets, veilige en gezonde schoolbuurten  
en een opwaardering van onze lokale kermissen: hier wordt  
iedereen beter van.”
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Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken? 
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 64 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 32 hectare 

natuurreservaat toegankelijker,

• saneren we 60 hectare achter het station van Vilvoorde, waar op termijn een groot stadspark 

komt en beken zoals de Trawoolbeek worden opengelegd,

• maakt de Vlaamse Regering 2,2 miljoen euro vrij voor de aankoop en bebossing van gronden in 

het arrondissement Halle-Vilvoorde,

• worden eindelijk de Pellenbergse Bronbossen beschermd.

1.000.000
bomen 

in Vlaams-Brabant

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Vlaams-Brabant ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“

Samen maken we Vlaams-Brabant groenerSamen maken we Vlaams-Brabant groener


