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ZEMST Den Belleman

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

N-VA-kiezers bedankt

Team op kruissnelheid met  
uw burgemeester op kop
Veiligheid en coördinatie op  
topniveau met burgemeester  
als crisismanager
Al in de eerste bestuursdagen werd  
kersvers burgemeester Veerle Geerinckx 
in het diepe gegooid op het vlak van 
veiligheid en noodinterventie. Zo raasde 
er een hevige storm over Zemst, voer 
een boot tegen de brug van Humbeek en 
moest een trein geëvacueerd worden na 
een incident. Veerle Geerinckx ontpopte 
zich op zeer korte tijd tot een echte  
crisismanager die het hoofd koel houdt  
en de juiste prioriteiten stelt. 

“Snel beslissen, reageren en zorgen dat de 
pers op afstand blijft, het is telkens goed 
gelukt. Wat we leerden tijdens de oplei-
dingen bij de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG) en de  
gouverneur, konden we meteen toepassen 
in de praktijk. We werken met een  

handige WhatsAppgroep en de steun van 
onze noodplanambtenaar is onmisbaar. 
Ook de samenwerking met politie- 
zone KASTZE en de brandweerzone 
Vlaams-Brabant West loopt echt goed.”

Participatie en communicatie  
als motor van verandering
We zijn meteen gestart met een burger- 
inspraakproject voor de oprichting van 
infomarkten en wijkraden en vroegen 
daarvoor subsidies aan. Gemeenteraads-
leden van meerderheid én oppositie  
namen deel aan een workshop over het 
organiseren van inspraak en krijgen de 
kans om zelf mee aan het beleid te  
schrijven. Dat is echte vernieuwing!  
Voor het eerst in de geschiedenis van 
Zemst worden voorstellen vanuit de 
oppositie ernstig genomen en uitgewerkt. 
Burgemeester Veerle Geerinckx blijkt een 
stimulerende coach die dit project mee 
stuurde.

Ons team werkt!
We zitten intussen niet alleen op kruis-
snelheid met onze concrete projecten. 
Ons team staat er, komt samen buiten, 
maakt goede afspraken en werkt. In deze 
korte tijd hielden we al diverse thema- 
vergaderingen en een teambuilding.

Dit team slaagt erin verschillende invals-
hoeken te verzamelen en samen gedragen 
beslissingen te nemen:
•  Een kunstgrasveld voor voetbalclub 

Elewijt.
•  De verdere uitbouw van sportclusters in 

elke deelgemeente.
•  Een duurzaam klimaatplan.
•  Ambitieuze circulatiestudies.

5 701. Zoveel kiezers kleurden op 26 mei het bolletje van onze burgemeester 
Veerle Geerinckx. Veerle is tweede opvolger voor het Vlaams Parlement.  
We moeten haar dus nog niet meteen deeltijds afstaan aan het parlement. 

Met 31 procent van de stemmen is de N-VA met voorsprong de grootste 
partij in Zemst. We zijn trots op ons topteam en danken u voor uw steun.

5 701 keer bedankt!

150 DAGEN 
BESTUREN

Onze mooie gemeente zal er wel bij varen. We hebben ongelooflijk veel goesting en we zitten nog boordevol glanzende ideeën.
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KCVV Elewijt krijgt kunstgrasveld
De sportsite aan de Driesstraat in Elewijt krijgt vorm. De waterdoorlatende parking werd aangelegd, 
er kwam een brede beek voor waterbuffering en er werd een groen park aangeplant. Een deel van  
de Finse looppiste en een openluchttheater zijn ingericht. Daarmee is fase één van het vernieuwde 
sportpark afgewerkt.

In een tweede fase zal de gemeente nu ook de voetbalclub steunen met een kunstgrasveld om haar 
jeugdwerking te kunnen optimaliseren. Het gras van het B-veld wordt namelijk heel snel kapot  
gespeeld door de droge ondergrond. Net zoals bij de voetbalclub van Eppegem en Zemst zal ook  
de club van Elewijt een derde van de kosten voor het kunstgrasveld zelf dragen.

Ook met de andere verenigingen op deze site wordt gesproken. In overleg met hen wil het bestuur 
gaan voor een functionele en efficiënte inrichting.

Vlaanderen wil het 
Steen in Elewijt 
aankopen
De Vlaamse Regering geeft minister van Toerisme 
Ben Weyts groen licht om het Steen in Elewijt 
te kopen. Tussen 1635 en 1640 was het Steen de 
thuis van Peter Paul Rubens en zijn vrouw Hélène 
Fourment. Toerisme Vlaanderen zou het zoge-
naamde Rubenskasteel nu aankopen als onder-
deel van het beleid om de Vlaamse Meesters in 
ere te herstellen en internationaal uit te spelen als 
toeristische troef. Het Steen omvat behalve het 
Rubenskasteel nog een gebouwengroep die het 
Neerhof wordt genoemd en een domein van 80 
hectare. De aankoop zou gebeuren via Toerisme 
Vlaanderen, maar voor de exploitatie zal gezocht 
worden naar private partners.

Cultureel aanbod voor  
jong en oud
Met veel zorg hebben we voor onze theaterbezoekers weer 
een nieuw cultuurprogramma samengesteld. U kunt opnieuw 
kiezen uit verschillende stijlen en smaken, uit jong aanstor-
mend talent en gevestigde waarden. 

Laat u verrassen door de magische voorstelling van Tim Oelbrandt,  
herbeleef de beste muziekparels uit de jaren 60 en de jaren 80 of laat u 
onderdompelen in een bad vol Italiaanse klassiekers tijdens het Bella 
Italia-concert. Voor de theaterliefhebbers staat er dit seizoen nieuw werk 
op de planken van onder andere theater Malpertuis, Loge 10 en Tristero. 
Uiteraard zal comedy zeker niet ontbreken tijdens de cultuurvonken.

Voorstellingen voor de hele familie
Vanaf dit seizoen worden er ook enkele familievoorstellingen in het aanbod 
van de cultuurvonken opgenomen. Zo beleven de allerkleinsten dolle pret 
met Kapitein Winokio of dromen ze helemaal weg bij de nieuwste creatie 
van Sprookjes Enzo. Op die manier laten we de allerjongste inwoners  
zo vroeg mogelijk kennismaken met de magie van het theater. Voor  
de Zemstse senioren staat er in oktober een nostalgische namiddag- 
voorstelling op het programma.

Snel inschrijven is de boodschap. Dat kan  
online via www.gcdemelkerij.be

Slimme circulatieplannen op komst
De gemeente wil dit jaar slimme circulatieplannen maken om binnen de bebouwde kom te komen tot wijken waar het goed toeven is, 
met een prettige mix van activiteiten op straten en pleinen. Daarvoor worden participatiemomenten georganiseerd met de inwoners 
van de kernen Elewijt, Eppegem en Zemst/Weerde. In het najaar worden per kern bijkomende participatiemomenten voorzien om 
uiteindelijk tot gedragen actieplannen te komen. 

De lagereschoolomgevingen in Hofstade en Zemst-Laar willen we met de hulp van het charter ‘Schoolomgeving 2.0’ van de 
Voetgangersbond verkeersveiliger maken. Meer info via verkeer@zemst.be.

Kathleen Goovaerts
Schepen van Cultuur en Senioren
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Open ruimte in Zemst:  
onze grote troef
Landschap en open ruimte zijn troeven van Zemst. Daarom vinden we dat 
we de toekomst van daaruit moeten ontwerpen, in plaats van te vertrekken 
van bouwgronden en beton. Samen met straffe partners zoals de Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), een goed ontwerpbureau en 
de bouwmeester willen we een sterk project uitbouwen om onze troeven te 
beschermen. Ook onze landbouwers en de natuurbeheerders worden actief 
betrokken. Het plan staat nog in de 
kinderschoenen, maar u hoort er  
beslist nog van. De open ruimte krijgt 
de aandacht die ze verdient. De N-VA 
gelooft dat dit de kracht van echte  
verandering zal zijn. Zemst binnenste-
buiten ontwerpen, het kan!

Groepsaankoop elektrische fietsen  
voor alle bewoners
Het Zemstse bestuur wil in samenwerking met Haviland en Pajopower een groepsaankoop elektrische 
fietsen voor alle bewoners organiseren. Deze fietsen zullen via onze lokale fietshandelaars verhandeld 
worden. Binnenkort worden de voorwaarden bekendgemaakt. Hou deze actie dus zeker in de gaten.

Beloning voor fietsers zorgt voor minder autoverkeer aan 
de schoolpoort
In het voorjaar van 2020 start de gemeente voor onze acht lagere scholen een digitaal mobiliteitsplatform op. 
Via dat platform kunnen kinderen die met de fiets of te voet naar school gaan digitale munten sparen, die ze 
kunnen uitgeven bij lokale handelaars. 

Een sensor op de fiets of aan de boekentas registreert de aankomst op school automatisch. De leerlingen krijgen de munten meteen in 
hun digitale portefeuille. Via een eenvoudige scan kunnen ze de munten uitgeven bij een lokale handelaar.

Met het mobiliteitsplatform wil de gemeente meer kinderen motiveren om de fiets te nemen of te voet naar school te gaan. Zo is er min-
der autoverkeer aan de schoolpoorten. De gemeente en de scholen beschikken over een online beheersysteem om de resultaten van het 
initiatief op te volgen. Daarbij worden de afgelegde kilometers, de uitgespaarde brandstof en de vermeden CO2-uitstoot geregistreerd.

Sinds januari zetelt Dominique Van Haesendonck in de Zemstse gemeenteraad. In 2022 wordt hij schepen. Dominique stelt zich met 
plezier aan u voor. 

Ik heb zowel voor als na de verkiezingen veel steun en inspiratie gekregen van inwoners van Zemst, dus startte ik in januari vol  
enthousiasme als kersvers gemeenteraadslid. De partij ontplooide zich, ideeën werden doorgelicht op hun haalbaarheid, ik volgde 
verschillende opleidingen en legde waardevolle contacten voor de toekomst. De afkortingen die in het 
gemeentelijk jargon gebruikt worden, lijstte ik op met hun betekenis: een onmisbaar hulpmiddel voor 
een nieuw raadslid. Mijn eigen interesse gaat vooral uit naar erfgoed, de heemkundige kring, de 
metaaldetectorvrienden, voetbal en tennis.

Het vooruitzicht dat ik over twee en een half jaar schepen word, houdt mij scherp. De inloopperiode als 
gemeenteraadslid is een goede leerschool. Ik ga er dan ook voluit voor en stel het algemeen belang op de 
eerste plaats.

Gemeenteraadslid in de kijker:

Dominique Van Haesendonck

In het kader van de Vlaamse feestdag organiseert 
de gemeente Zemst het meezingevenement  
Vlaanderen Zingt. Zing samen met ons mee  
met heel wat Nederlandstalige meezingers.

Verenigingen en vrienden kunnen ook in groep  
vanop het podium meezingen. Neem daarvoor  
contact op met het team Vrije Tijd via  
vrijetijd@zemst.be of 015 61 88 94.

Vrijdag 28 juni vanaf 20 uur
Plein van de Verdraagzaamheid

Vlaanderen zingt,  

Zemst ook
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Theo Francken
Kristien Van Vaerenbergh
Darya Safai
Jan Spooren
Katrien Houtmeyers
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Ben Weyts
Nadia Sminate 
Lorin Parys
Piet De Bruyn
Inez De Coninck 
Allessia Claes

Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:


