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ZEMST Den Belleman

Tien N-VA-mandatarissen leggen eed af
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Bedankt, Piet en Greta! (p. 3)Sportpark Den Dries krijgt vorm (p. 2)

Op donderdag 3 januari legden onze nieuwe man-
datarissen hun eed af. In de gemeenteraad zetelen 
– naast de schepenen die u in de vorige Belleman 
al ontmoette – raadsleden Ilse Van de Velde, Serge 
Verhaeghe, Sem Juliens en Cédrique Moens. 

Ilse was vorige legislatuur ook al raadslid en neemt nu de rol 
van fractievoorzitter op zich. De gemeenteraad wordt voortaan 
voorgezeten door Serge Verhaeghe en niet door de burgemeester. 
Dat was in vele andere gemeenten al zo, maar is voor Zemst een 
trendbreuk. Serge was tot voor kort coördinator van het buurt-
informatienetwerk (BIN) Eppegem. Sem Juliens is thuisverpleger 
en zetelde tijdens de vorige bestuursperiode in de OCMW-raad. 
Cédrique Moens, die weldra met zijn pilotenopleiding start, is 
onze benjamin. 

Sinds 1 januari is het OCMW ingekanteld in het gemeente- 
bestuur. Daardoor is de gemeenteraad ook meteen de OCMW-
raad geworden. Wel is er nog een bijzonder comité voor de 
sociale dienst, dat zich buigt over alle individuele hulpvragen 
en advies geeft aan de OCMW-raad. De N-VA vaardigt Werner 
Keersmaekers en Eva Langenus af. Werner is accountant en was 
tijdens de voorbije legislatuur raadslid en fractievoorzitter. Hij 
wil zich onder meer inzetten voor armoedebestrijding. Eva is 
actief in de zorgsector en studeert daarnaast nog psychologie.

N-VA Zemst is ook vertegenwoordigd in de politieraad.  
Die houdt een oogje op de begroting en het personeel van  
de politiezone KASTZE. Uw N-VA-vertegenwoordigers zijn  
Ilse Van de Velde en Dominique Van Haesendonck.

Op onze website www.n-va.be/zemst leert u  
onze mandatarissen beter kennen.

V.l.n.r.: Cédrique Moens, Dominique Van Haesendonck, Kathleen 
Goovaerts, Eva Langenus, Werner Keersmaekers, Serge Verhaeghe, 
Dirk Van Roey, Veerle Geerinckx, Sem Juliens en Ilse Van de Velde.
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Intussen is ze klaar: de gymhal met vaste toestellen, een kleuterhal voor polyvalent gebruik en een polyvalente hal met onder andere 
mogelijkheden om te dansen. De gemeente investeerde mee voor een bedrag van 1,6 miljoen euro. 

De officiële opening door minister van Sport Philippe Muyters vond plaats op 5 februari. Met de opening van de nieuwe hal schuiven 
de turnkringen volledig of deels op naar deze nieuwe zaal. Zo komen er in onze sporthallen extra uren vrij voor zaalsporters.

De bouw van de gymhal is een eerste stap in een groter sportbeleid waaraan we de volgende jaren verder werken.

Turners tuimelen gymhal in
Uit het sportbeleidsplan van Zemst bleek dat er een tekort was aan  
overdekte sportinfrastructuur. Meer dan 700 turners keken uit naar een 
eigen turnzaal. Er bestond al lang een plan om een turnhal te bouwen  
in samenspraak met Sport Vlaanderen. Burgemeester Veerle Geerinckx 
en voormalig schepen van Sport Piet Van Grunderbeek trokken hard 
aan de kar en slaagden erin dit dossier uit de koelkast te halen.

Sportpark Den Dries 
krijgt vorm

Buurtinformatienetwerken (BIN’s) voortaan gratis

In Elewijt krijgt de sportsite aan de Driesstraat 
zichtbaar vorm: een waterdoorlatende parking 
werd aangelegd, een brede beek voor waterbuf-
fering is voorzien en een landschapsaanplanting 
voor een groen park, een Finse looppiste en een 
openluchttheater zijn ingericht.

Daarmee is fase 1 van het vernieuwde sportpark 
afgewerkt. In fase 2 zullen we ook voor voetbal, 
tennis, budohal, hondenclub en wipmaatschappij 
meer eenheid en overzicht creëren binnen dit 
sportpark.

Groene parking bij sportcluster  
Eppegem
De parking aan Kompenhof werd deze maand opgeleverd. De parking 
functioneert als een groene overloopparking. Dat betekent dat ze bij hogere 
verkeersdruk ingezet kan worden. Op andere momenten blijft ze een groene 
zone. Dat ze druk gebruikt wordt, bewijst dat de parking noodzakelijk was  
om de wagens voor de vele clubs actief aan Waterleest Eppegem op te vangen.

De N-VA hoopt wel in de toekomst nog meer leden van verenigingen te  
motiveren om met de fiets naar hun favoriete sportclub te gaan.

Wegenwerken: goede  
opvolging loont
In de donkere maanden verdienen wegenwerken extra aandacht. De N-VA zet 
in op minder hinder door een duidelijke communicatie. Wie langs de werf 
woont, krijgt werffolders in de bus. Andere inwoners kunnen de updates van 
de werken volgen op www.zemst.be/wegenwerken

We merken dat onze blijvende opvolging ervoor zorgt dat de werfleiding heel 
attent is voor de Zemstenaren.

Wie in Zemst aangesloten was bij 
een van de vijf buurtinformatie- 
netwerken (BIN’s), moest daarvoor 
tot voor kort 4 euro betalen. Schepen 
Dirk Van Roey zorgde voor de  
afschaffing van die bijdrage. Zo is 
het lidmaatschap voor alle inwoners 

van politiezone KASTZE gratis. 

De BIN’s in Zemst zijn een groot 
succes: de voorbije zes jaar daalde 
het aantal woninginbraken met  
50 procent. Dat succes is te danken 
aan de inzet van onze twintig gemo-

tiveerde BIN-coördinatoren en de  
1 500 aangesloten gezinnen. De 
politie van zone KASTZE werkt 
heel graag samen met onze BIN’s. 
Vergeet als inwoner vooral niet  
de belangrijkste boodschap: bij  
verdachte situaties, bel steeds 101.

Veerle Geerinckx draagt Openbare 
Werken over aan Dirk Van Roey.

Voormalig schepen van Sport Piet Van 
Grunderbeek trok mee aan de kar voor 
een nieuwe gymhal.
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N-VA steunt Zemst for 
Life en SofAlert

Tijdens de Warmste Week zette N-VA Zemst haar uitgebreide  
netwerk in om kerstkaarten te verkopen. De kerstkaarten werden 
ontworpen door talent van eigen bodem, het inpakken gebeurde 
door werknemers in een beschutte werkplaats. Zo kreeg het hele 
project al van bij de start een warme ondertoon.

De kerstkaartenverkoop leverde een mooie schenking op van  
750 euro aan Zemst for Life. Daarnaast gaven we 750 euro aan  
SofAlert voor de ontwikkeling van hun dodehoekdetectietoestel.

Piet Van Grunderbeek en Greta 
De Grave sluiten een opmerkelijk 
parcours af. Tientallen jaren  
waren ze actief in de Zemstse 
politiek en dat verdient een  
bloemetje.

Piet Van Grunderbeek zetelde twee 
legislaturen als gemeenteraadslid en drie 
als schepen. Na dertig jaar maakt hij 
plaats voor de jonge opvolger Cédrique 
Moens. In oktober 1982 werd Piet voor de 
eerste keer verkozen als gemeenteraads-
lid. Hij was pas 22 jaar en daarmee de 
jongste verkozene ooit in Zemst. Twaalf 
jaar later werd hij schepen. In de domei-
nen Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse 
Zaken kon Piet heel wat verwezenlijken. 
Zo werd de sportinfrastructuur grondig 
gemoderniseerd, kreeg het dierenopvang- 
centrum een doorstart en werd het  
uitgebreid, werd het inburgeringstraject  
geactiveerd en kwamen er taallessen  
Nederlands en de 11 juliviering met 
‘Vlaanderen Zingt’. In de toekomst blijft 
Piet op de achtergrond meewerken als 

bestuurslid en adviseur voor de N-VA.

Greta De Grave uit Hofstade zetelde 
maar liefst 24 jaar als OCMW-raadslid. 
Daarmee is ze recordhoudster in Zemst. 
Via het OCMW stelde ze zich ten dienste 
van de Zemstse senioren. Door haar 
ervaring kon ze ook meer dan haar steentje 
bijdragen aan diverse initiatieven, zoals 
de oprichting van assistentiewoningen,  
de invoering van het kortverblijfsysteem, 
de aanleg van een wandelpad met bewe-
gingstoestellen aangepast aan ouderen, 
de strijkwinkel en De Link, die oudere 
vereenzaamde mensen opzoekt en uit 
hun isolement haalt. Eva Langenus zal 
Greta vervangen. Zij wordt lid van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst.

Kennis van het Nederlands verbeteren door taallessen
Wie een sociale woning huurt, moet minstens een basiskennis hebben van het Nederlands.  
Om bewoners van de Felix Cottage Club en de Solariumlaan aan te moedigen om te voldoen  
aan die voorwaarde, biedt het gemeentebestuur in samenwerking met RISO Vlaams-Brabant 
lessen Nederlands aan. Vrijwilligers zullen die lessen afwisselend voorbereiden en begeleiden.

Taal is en blijft een belangrijke voorwaarde voor een echte kans op een warme babbel met de 
buren. Dat is de integratie waaraan we in Zemst proactief willen werken.

Bedankt, Piet en Greta!

Kopen bij lokale  
handelaars wordt  
beloond
De Kerstactie 2018 voor 
de lokale economie was 
een groot succes. De  
prijzenpot bedroeg  
10 000 euro. Mensen 
kregen kraslotjes bij de 
deelnemende handelaars, 
waar ze direct konden zien of ze prijs hadden. In totaal  
ontvingen 70 mensen een winnend kraslot.

De vijf hoofdprijzen waren een elektrische scooter, 
twee elektrische fietsen en twee reizen. De andere  
65 prijzen waren Z-cheques van 100 en 50 euro.  
Die cheques kunnen worden opgekocht bij een van  
de deelnemende handelaars.



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


