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N-VA inspireert in plannen, projecten,
concepten en realisaties
Het schepenteam met Veerle
Geerinckx, Dirk Van Roey, Piet
Van Grunderbeek en Kathleen
Goovaerts draait op volle toeren
en wordt gesteund door een sterk
N-VA team.
In de gemeenteraad van december werd
het budget van 2017 goedgekeurd. U kan
daarin vaststellen dat 80 procent van de
plannen en projecten uit de inhoudelijk
erg brede en omvangrijke portefeuille van
de N-VA mandatarissen komen.
Zo gaan opnieuw een pak verbeteringswerken aan wegen en rioleringen van
start. We zetten heel wat bouwprojecten
in de steigers, we maken erfgoedbeheersplannen, we verwezenlijken heel wat rond
sport, we realiseren een woonproject, we
sleutelen aan de veiligheid, we zetten in
op actieve senioren en nog veel meer. U
leest er meer over op de volgende bladzijden.
Na jaren van ontwerpen en onderzoeken,
maken we het nu concreet en zichtbaar.

Wij staan voor u klaar, werken hard en
de realisaties getuigen het! Wat mag u
verwachten:
 Een erfgoedbeheersplan voor de
pastorijtuin in Eppegem
 De petanquehal in Hofstade
 De herinrichting en functionele
verbetering van de werkliedensite in
Eppegem.
 Een nieuwe vleugel aan de school van
Zemst Laar, waar een creatief concept
wordt gebouwd
 De afwerking en uitbouw van alle

sportclusters met infrastructuur,
parking en publieke ruimte in een
eenvormig geheel
 De ultieme doorbraak voor de bouw
van een gymzaal met Sport
Vlaanderen in Hofstade
 Nieuwe senioreninitiatieven zoals
dans- en ontmoetingsnamiddagen
 Extra inzet naar veiligheid: camera’s
stonden voor de verkiezingen in ons
programma, vandaag zijn ze realiteit
 De kaap van 1000 Buurtinformatienetwerk-leden wordt overschreden
(van 0 naar 1000 in drie jaar!)
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Sterk Team
N-VA Zemst werkt niet alleen vanuit de gemeenteraad en het college, ook ons bestuursteam met sterke vrijwilligers in
verschillende ondersteunende adviesraden en werkgroepen levert goed werk.

Plannen voor nieuwe
werkliedensite

Dans- en ontmoetingsnamiddagen
voor senioren
Sinds februari zijn er de maandelijkse dans- en ontmoetingsnamiddagen. Ze vinden plaats op de eerste donderdag van de
maand (uitgezonderd april) van 13.30 uur tot 17 uur in het
Ontmoetingscentrum in Hofstade.
Op de eerste afspraak waren er 150 aanwezigen. We willen dit initiatief zo
laagdrempelig mogelijk maken, zodat alle senioren hier terecht kunnen voor
een gezellige namiddag. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig.
“Met deze organisatie willen we onze senioren samenbrengen om elkaar te
ontmoeten en op een leuke, ontspannen manier te blijven bewegen”, stelt
schepen Kathleen Goovaerts.
Voorlopige data: 2 maart, 4 mei en 1 juni 2017
Voor meer info: 0495/28.89.69
Kathleen GOOVAERTS
Schepen van Senioren

zemst@n-va.be

De gebouwen van de werkliedensite
staan er vervallen bij, zijn slecht geïsoleerd en er is te weinig ruimte voor veiligheid en opslag van materieel. Toch is
deze site het kloppende hart voor onze
gemeente; alle herstellingen en onderhoud wordt van hieruit gecoördineerd.
Dat verdient aandacht. Bevoegd schepen Veerle
Geerinckx werkt dan ook samen met een team
van deskundigen om in 2017 en 2018 een nieuwe
gemeentelijke werkplaats te bouwen.
De architect (WES-architecten) werd aangesteld
en samen met de werklieden zelf, de mensen van
patrimonium en de schepen ging men op verschillende plaatsbezoeken om te leren van goede
en slechte voorbeelden.
Vooral de functionele
doordachte ontwerpen
verdienen extra aandacht.
Veerle GEERINCKX
Schepen van Werklieden
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Goed nieuws voor turnkringen

Gemeente en Sport Vlaanderen bouwen gymzaal
De gemeente Zemst en Sport Vlaanderen starten in
2017 met de bouw van een nieuwe gymzaal aan de
sporthal Heide in Hofstade. In het voorjaar van 2018
moet die gebruiksklaar zijn.
“Met meer dan 700 turners bij THORHO Hofstade en Excelsior
Eppegem klinkt de vraag naar een eigen trainingszaal steeds
luider“, zegt schepen van Sport Piet van Grunderbeek. “Vooral
tijdens de avonduren is er een groot plaatsgebrek om al onze
zaalsporters optimale kansen te bieden.
De nieuwe gymhal moet de druk op de andere sportzalen
verlichten. Al in 2009 waren er daarover contacten en beloften
van Bloso (nu Sport Vlaanderen) die niet gerealiseerd werden.
Oorzaak was onder meer dat de stad Mechelen afhaakte in
het samenwerkingsproject voor de bouw van een regionale
topsportturnhal, waardoor er maar twee partners overbleven
om de nieuwbouw te financieren. Bovendien spendeerde Sport
Vlaanderen veel middelen in het realiseren van het masterplan
voor het domein in Hofstade, waardoor de gymzaal op
waakvlam kwam te staan.
Piet Van Grunderbeeck en Veerle Geerinckx begonnen een
kruistocht langs de ministeriële kabinetten voor de bouw van
een turnzaal en dat leidde tot een doorbraak. “Uiteraard zijn we
met de vele turners heel blij dat de belofte nu ingevuld wordt.”
De nieuwe gymzaal wordt tegen de bestaande sporthal Heide
aangebouwd langs de kant van de spoorweg en op grond van
Sport Vlaanderen.

ontwerpkosten en de exploitatie. ”Het aandeel van de gemeente
bedraagt 1,6 miljoen euro en dat is een prima deal voor de
gemeente. De bouw zal minder dan een jaar in beslag nemen en
dus begin 2018 gebruiksklaar zijn”, zegt Piet Van Grunderbeek.
Sportplan krijgt extra middelen
De zowat 100 sportverenigingen die in Zemst actief zijn werden
bevraagd om het sportgebeuren beter in kaart te brengen. Op
basis van hun verzuchtingen werd een sportplan opgesteld. De
recreatiezones in onze zes dorpskernen worden heringericht en
we voorzien een extra budget van 500 000 euro voor innovatieve
projecten die op korte termijn worden gerealiseerd.
Piet VAN GRUNDERBEEK
Schepen van Sport

De investeringen worden gedragen door Sport Vlaanderen
en de gemeente. Vlaanderen investeert 1 miljoen euro plus de

Camera’s tegen fietsendieven
In 2016 vonden er in Zemst 108 pogingen tot inbraak en inbraken
met diefstal plaats, tegenover gemiddeld 174 per jaar.
Deze cijfers tonen aan dat de inspanningen van de politie via DARK-actie en
via inbraakpreventie vruchten afwerpen. Tel daar de recent bijgekomen
ANPR-camera’s (camera’s met nummerplaatherkenning) bij en je krijgt een
fijnmazig netwerk waaruit inbrekers
moeilijk kunnen ontsnappen.

meer dan 1 200 gezinnen. Als iedereen
de ogen openhoudt en verdachte zaken
meldt, kunnen we de inbraak- en diefstalcijfers nog verder doen dalen. Meer
info via www.binszemst.be.

Diefstal van (brom)fietsen of uit voertuigen kent wel een stijging, vooral op
pendelparkings. In het budget voor 2017
Dat netwerk wordt nog versterkt door
voorzien we dan ook 35 000 euro voor
de vijf Buurtinformatienetwerken (BIN) bewakingscamera’s om fietsdieven aan
die Zemst rijk is. De BIN’s werden
de stations van Eppegem en Weerde af
tussen 2013 en 2016 opgericht en het
te schrikken.
aantal leden is spectaculair gestegen tot

Dirk VAN ROEY
Schepen van Veiligheid

MATHIEU VERWILGHEN versterkt het N-VA-team
Mathieu Verwilghen uit Eppegem versterkt ons team in het
bestuur. Hij legt uit waarom. “Geboren in het goede wijnjaar
1954 zijn wij met ons gezin 47 jaar geleden verhuisd naar
Eppegem waar ik nog altijd woon. Sinds mijn 21 jaar ben ik
actief als zelfstandige ondernemer. Mijn laatste project was de
oprichting van vastgoedgroep Century 21. Dit groeide snel uit
tot een succesvol bedrijf dat ik na 20 jaar in 2014 verkocht.
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Hierbij word ik geholpen door mijn
dochter Karen, eigenares van de Brasserie ‘Oud Sempst’. Al deze sociale
contacten en mijn ervaring in het
bedrijfsleven inspireerden mij tot een
nieuwe uitdaging: meehelpen aan het
lokaal beleid van onze gemeente.

Omdat ik bij N-VA Zemst passie,
grinta en idealisme vaststel en ik
ook op dezelfde golflengte zit wat betreft het
gedachtengoed van deze partij, was mijn keuze snel gemaakt.
Als bestuurslid krijg ik de kans me snel te verdiepen in het
reilen en zeilen van de lokale politiek. Bovendien doe ik mee
Deze job sluit nauw aan bij mijn hobby: sociaal denken en bewe- aan de actie ‘Het Luisterend Oor’ waarbij ik rechtsreeks uit de
monden van onze Zemstenaren hun problemen en dromen kan
gen, omringd door zoveel mogelijk positief ingestelde mensen,
elkaar opkrikkend, sterker en gelukkiger makend.
aanhoren met het doel mijn steentje bij te dragen waar het kan.
Ik kijk er erg naar uit!”
Als fervent wandelaar doorheen het landelijke Zemst leerde ik
ondertussen heel wat inwoners beter kennen en waarderen.
Mathieu VERWILGHEN
Als bezige bij zocht en vond ik een nieuwe uitdaging, ditmaal
als zelfstandig coach en trainer en de oprichting van de Positieve Kracht Club. Deze club brengt mensen samen die elkaar
verrijken onder het motto ‘de rijkdom van het leven is de manier
van denken’.
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Jong N-VA Zemst zamelt geld in op
kerstmarkt voor Villa Clementina
Het is ondertussen traditie dat Jong N-VA jaarlijks
op de Kerstmarkt van Zemst een actie voert voor het
goede doel.

ag
zaterd 2017
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22 apr u u r
7
van 1 uur
t o t 2 2 zaal

Dit gebeurde opnieuw op de Kerstmarkt van 10 december. In het
kader van een nationale N-VA-actie ten voordele van Music For
Life verkochten Chiel, Yannis, Bart en Ellen windlichtjes (kaarsjes
met lucifers). De opbrengst ging naar drie goede doelen waaronder
Villa Clementina.
Villa Clementina is een Zemsts geïntegreerd en inclusief
kinderdagverblijf voor jongere kinderen met én zonder beperking.
Momenteel worden daar 25 kinderen opgevangen. De nationale
actie bracht meer dan 43 000 euro op waarvan liefst 14 557 euro
uitgekeerd werd aan Villa Clementina! Mede dankzij de actie van
onze Zemstse jongeren!

hie
Paroc Laar
tZems

Info: Chiel Van Horenbeeck | Tel:
0499.08.66.46
E-mail: van.horenbeeck.chiel@hotm
ail.com
http://www.facebook.com/JongNV
AZemst.

V.U.: Roger De Lentdecker, Zemstsest
eenweg 159, 1981 Hofstade | Opmaak:

VISUOLIZE.

Chiel VAN HORENBEECK
Voorzitter Jong N-VA Zemst

www.n-va.be/zemst
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Amateur-archeologen graven
naar ons verleden
Het onroerend erfgoeddecreet voorziet in mogelijkheden om zogenoemde ‘detectoristen’ kans te geven
om vondsten te doen. De reglementering voorziet
een erkenning. Binnen de werkgroep Archeologie
van de Semse zijn momenteel al enkele van dergelijke erkende mensen actief die veldwerk uitvoeren
in de gemeente.
“Waar de wetgeving stopt, daar zijn deze mensen erg nuttig. Zo zijn er vaak alleen verplichte opzoekingen bij grotere
werken op plaatsen die als historisch waardevolle vindplaats
zijn aangeduid”, weet schepen Veerle Geerinckx. “Onze eigen
detectoristen kunnen daar op zeer korte tijd en zonder de werf
te verstoren een zoekactie doen.”
Die zoekacties mét en zonder metaaldetectoren oogstten
onlangs nog succes bij de heraanleg van de Ter Borchtstraat in
Elewijt en op de werf van de curlinghal in de Driesstraat.
Dominique Van Haesendonck is actief in de werkgroep en een
enthousiast zoeker. “Door het toestaan van opgravingen bij
kleinere werken aan straten en bij nieuwbouw komt soms een
stukje geschiedenis bovengronds. Opgraven en conserveren
en uiteindelijk tentoonstellen is onze doelstelling. Door onze
vrijwilligers toestemming te geven om op de werven te graven,
vermijden we dat waardevolle stukken verdwijnen. We spreken
af met de eigenaar dat de geplande werken geen of weinig ver-

Dominique VAN HAESENDONCK,
een ‘detectorist’
traging oplopen door ons zoekwerk. De opgegraven vondsten
worden geïnventariseerd en onderzocht en later ook tentoongesteld in het museum van de Semse. Met zulke goede en nieuwe
initiatieven komt onze rijke geschiedenis van Zemst terug tot
leven.”

Asfalt op Trage wegen?

Rode Neuzen

N-VA-schepen Dirk Van Roey maakt werk van de
herwaardering van de kleine buurtwegen die landelijk Zemst doorkruisen. Daarvoor werd een globaal
beleidsplan uitgeschreven dat beetje bij beetje gerealiseerd wordt.

Lotte Juliens (9) verkocht
tijdens ons jaarlijks steak- en
visrestaurant rode neuzen ten
voordele van de Rode Neuzenactie van Q-music. Lotte
zamelde een bedrag in van 600
euro dat geschonken werd aan
het goede doel.

“Steeds meer mensen willen onthaasten en gaan op
zoek naar groen, open ruimte en stilte. Ze herontdekken het landelijk gebied langs onze trage wegen. Zo
kan het platteland zijn troeven ten volle uitspelen”,
zegt Dirk.
Sommige wandelaars en fietsers fronsen de wenkbrauwen omdat er een smal strookje verharding is aangebracht langs sommige trage wegen. Maar dat heeft
een reden. “Dat doen we op vraag van de gebruikers
zelf om hun fietscomfort een beetje te verhogen. Wij
promoten het fietsen naar de school of het werk. Wie
de fiets gebruikt, wil uiteraard ook droog en niet met
beslijkte broek op zijn bestemming aankomen. Wij
verharden dan ook minimaal met dolomiet of een
asfaltstrookje en alleen op functionele verbindingen.
Zeker niet op recreatieve routes.”

zemst@n-va.be

Bierkorf
restaurant
Eva won onze bierkorf. Ze
raadde het gewicht van 9kg 300
en werd dankzij onze schiftingsvraag de terechte winnaar.

De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

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 wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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