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Ambitieuze plannen voor Zemst
Uw burgemeester en schepenen werkten de voorbije maanden hard aan een beleidsplan voor de  
komende zes jaar. Burgemeester Veerle Geerinckx is erg enthousiast over het resultaat. “We zetten 
Zemst nóg meer op de kaart.”

Sterk merk
Zemst is een sterk merk. Dat zullen we in 
de toekomst nog meer uitspelen. We zetten 
niet enkel onze sportieve en toeristische 
troeven in de kijker, ook ons erfgoed en 
onze streekproducten krijgen de aandacht 
die ze verdienen. Van Romeinen over 
Rubens tot kastelen en kapellen, cervela’s en 
witloof en zelfs sport met olympische  
ambities: Zemst heeft enorm veel te bieden.

Inspraak
Elke dorpskern heeft zijn eigenheid. En 
wie kent zijn dorp beter dan u? Via dorps-
raden laten we u aan het woord. We begin-
nen met inspraakavonden rond verkeer. 
En ook voor het bestrijden van zwerfvuil, 
overdreven snelheid, sluipverkeer … doen 
we een beroep op u.

Aangename gemeente
Zemst investeert in een schone en veilige leefomgeving met goede wegen en  
fietspaden. Maar aan de open ruimte, die onze gemeente zo leefbaar maakt, 
raken we niet. Om die reden brachten we in het verleden al de sporthallen en 
-terreinen samen in clusters met scholen en jeugdlokalen, zodat verenigingen 
en scholen de schaarse ruimte en dure infrastructuur kunnen delen.

Nu gaan we een stapje verder. We verbinden natuurplekken met elkaar en 
denken goed na voor we verkavelen of bouwen. We planten bomen en groen en 
houden open ruimte voor landbouwers, toeristen, sporters, ondernemers  
en natuurliefhebbers. Het eerste bosje is al geplant in Eppegem, het  
Zennebruggenbos in Zemst staat op stapel.

Laat de toekomst 
maar komen.”“
Veerle Geerinckx
Burgemeester
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Bedankt, Roger
In juni nam N-VA Zemst afscheid van haar erevoorzitter Roger De Lentdecker,  
die de strijd tegen kanker verloor. Hij werd 71 jaar.

Roger was al sinds 1978 actief bij de Volksunie en later bij de N-VA. Hij stond niet graag in de  
spotlights, maar was de mentor van veel huidige bestuurs- en gemeenteraadsleden. Acht jaar lang 
leidde hij de afdeling als voorzitter met tomeloze inzet.

“Roger heeft N-VA Zemst groot gemaakt door zijn vooruitziende blik”, zegt burgemeester Veerle 
Geerinckx. “Hij stuurde de afdeling perfect aan. Roger stortte zich met al zijn energie op ons project 
en liet het nooit los. Wij zullen dat project verder uitdragen en bewaken.”

Serge Verhaeghe maakt debuut als gemeenteraadsvoorzitter
In januari legde Serge Verhaeghe de eed af als voorzitter van de Zemstse  
gemeenteraad. Het is in Zemst de eerste keer dat de voorzitter van de gemeente-
raad niet de burgemeester is, maar een gewoon raadslid: een bewijs dat de N-VA 
kiest voor verandering.

De voorzitter van de gemeenteraad roept de  
gemeenteraad bijeen, stelt de agenda op en zit de  
gemeenteraadszitting voor. “Tijdens de zitting 
handhaaf ik de orde en onderteken ik de notulen  
en het zittingsverslag”, legt Serge uit. “Daarnaast 
werk ik heel nauw samen met het schepencollege.  
Als voorzitter stel ik mij uiteraard wel  
onafhankelijk en neutraal op.”

Serge stapte pas vorig jaar in de gemeentepolitiek. 
Dat hij begin 2019 al aan de slag zou gaan als  
gemeenteraadsvoorzitter, had hij dan ook nooit 
verwacht. “De eerste maanden was het vooral 
luisteren en leren. Hoe gaat alles in zijn werk? Wie 
zijn mijn aanspreekpunten?” Intussen is Serge 
volledig ingewerkt. “Ik doe mijn taak ontzettend 
graag en zet me voor honderd procent in”, besluit hij. 

N-VA werkt aan een vlot en veilig Zemst
2019 was een jaar met heel wat wegenwerken in Zemst. “Het is ontzettend belangrijk dat we blijven  
investeren in ons wegennet”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Van Roey. “De vele werken brachten  
onvermijdelijk hinder met zich mee. We bedanken dan ook alle inwoners voor hun begrip en geduld.”  
En dat geduld loont, want heel wat straten kregen een nieuw jasje. 

Blije Hofstadenaar getuigt
Joris Sterckx fietst dagelijks vanuit Hofstade naar 
het station van Weerde: “Ik ben superenthousiast over 
de nieuwe fietspaden naar de Brusselsesteenweg en de brug aan  
de Carrefour. Mijn dagelijkse ritje van Hofstade naar het station  
is er heel wat aangenamer en veiliger door geworden.  
Nu maar duimen dat het stuk op de brug er snel even vlak bijligt!”

 Serge Verhaeghe
   Gemeenteraadsvoorzitter

Ondergronds moet de scheiding van het rioleringsstelsel zorgen 
voor minder wateroverlast en een betere waterzuivering. Dat 
gebeurde in Elewijt in de Tuilstraat en de Kampenhoutsebaan. 
In Hofstade namen we de Ambroosteenweg onder handen. In 
Zemst-Centrum kwamen de Lindestraat, de Kleine Lindestraat, 
de Kleempoelstraat, de Hoogstraat, de Beekveldstraat en de  
Haneweg aan de beurt. 

Voor álle weggebruikers
“Boven de grond vinden we fietspaden en veilige school- 
omgevingen heel belangrijk. Tegelijk proberen we te zorgen voor 
een vlotte doorstroming voor ander verkeer”, legt schepen Dirk 
Van Roey uit. Daarom moesten er in Eppegem herstellingen 
gebeuren in de Beekstraat en lag de Stijn Streuvelslaan open voor 
noodzakelijke werken door de Watergroep.

2



www.n-va.be/zemst

Eva Langenus tekent eerstelijnszorg uit 
in Zorgraad
Zemst vormt samen met enkele buurgemeenten de eerstelijnszone BraViO.  
Om die samenwerking vorm te geven, werd een voorlopige Zorgraad opgericht.  
N-VA-bestuurslid Eva Langenus zal Zemst daarin vertegenwoordigen.

Eva is de ideale persoon om voor Zemst in de Zorgraad te zetelen. Ze heeft ervaring in de  
geestelijke gezondheidszorg en werkt actief samen met verschillende zorginstanties. In de  
Zorgraad zal Eva meewerken aan een toegankelijkere eerstelijnszorg in onze regio. “Mijn 
ideaal is dat mensen maar naar één nummer hoeven te bellen om voortgeholpen te worden. 
Nu worden ze te vaak van het kastje naar de muur gestuurd”, zegt Eva.

Fijne leefbuurten maak je zelf
Het gemeentebestuur van Zemst wil werk maken van fijne leefbuurten en riep daarvoor uw hulp in.  
Voor iedere deelgemeente maken we samen een verkeersleefbaarheidsplan op.

In een eerste overlegronde brachten de deelnemers de kwaliteiten 
en knelpunten van hun deelgemeente in kaart. Mogelijke  
oplossingen zoals eenrichtingsverkeer of een fietsstraat werden  
in de tweede sessie overlopen. Nu is het tijd voor de derde fase.

“Het adviesbureau dat ons hierin bijstaat, werkt momenteel  
diverse scenario’s uit op basis van de suggesties van onze  

inwoners”, vertelt schepen van Mobiliteit Dirk Van Roey. “Die 
bespreken we dan op de derde overlegavond die in de loop van 
november in elke woonkern plaatsvindt. We sluiten af met 
concrete actieplannen, die op 15 januari 2020 op een infomarkt 
worden voorgesteld.”

•  Hofstade 
Donderdag 21 november  
19 uur - Parochiezaal

•  Elewijt 
Maandag 25 november  
19 uur - School De Regenboog

• Eppegem 
Woensdag 27 november 
19 uur - Parochiezaal

•  Zemst en Weerde 
Maandag 2 december 
19 uur - Raadzaal van het gemeente-
huis

• Infomarkt voor alle deelgemeenten 
Woensdag 15 januari 2020

Ontmoet elkaar op een Babbelbank
Vorig jaar stelden we u op Facebook onze favoriete zitbankjes in de gemeente 
voor. Ons idee werd opgepikt door Geestelijke Gezondheid. Die vereniging roept 
iedereen op om mensen uit de buurt te ontmoeten op een Babbelbank. Babbelen 
boost immers je mentale veerkracht.

Is er een plek in uw buurt waar zo’n 
Babbelbank niet zou misstaan? Mail 
uw suggestie dan naar zemst@n-va.be

Proficiat, Kathleen! 

Bestuurslid Greta De Grave 
en burgemeester Veerle Geerinckx.

  Dirk Van Roey 
Schepen van Mobiliteit

  Eva Langenus 
Uw vertegenwoordiger in de Zorgraad

Wilt u nog deelnemen aan onze burgerpanels? Stel u dan kandidaat via verkeer@zemst.be
Draagt u liever een steentje bij zonder deel te nemen aan de burgerpanels? Geef dan uw voorstellen door via verkeer@zemst.be

Inspraak-
momenten

Schepen van Cultuur, Senioren, Buurt- 
werking en Kinderopvang Kathleen 
Goovaerts werd op 6 juli mama van Lotte. 
Proficiat, Kathleen!  

Jong N-VA Zemst 
krijgt binnenkort 
ongetwijfeld  
versterking.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


