
Nieuwsgierig?



Beste Zemstenaar,

In 2012 gaf u ons vertrouwen, met een opmerkelijk aantal stemmen. N-VA Zemst gebruikte uw stem om werk te maken 
van meer fietspaden, grote wegenprojecten, knappe publieke ruimten, meer veiligheid met veel BIN-leden.  

De beloofde camera’s, ze kwamen er! Scholen werden uitgebreid en onze sportinfrastructuur maakte  
een grote sprong voorwaarts… 

U kon ons zien, we waren er, overal en vlakbij, met onze neus erop. Daar staan we op!

Het werk is niet af, we zijn pas begonnen. De uitdagingen zijn nog groot, om iedereen traag en hoffelijk te laten 
bewegen met fiets, auto en openbaar vervoer. Om woonbuurten aangenaam te houden. Om ons mooie Zemst 

mooi te houden!

Dat vraagt planning en een krachtdadige aanpak. Dat vraagt om een deskundige hand en een duidelijk ontwerp vanuit 
de schoonheid die er nog is. N-VA Zemst heeft dat in huis, wij denken en durven vanuit visie vooruit!  

Met een creatieve blik en gedurfde inspraak stappen wij steeds meer richting co-creatie. Werken vanuit 
partnerschappen, via gerichte regie en coaching, dat is de toekomst. Elke burger kan bijdragen, wij zorgen voor de regie.

Met ons team van 27 kandidaten, zijn we tegelijk sterk verankerd in het Zemstse leven, in de buurten en  
in de verenigingen. Zo houden we de vinger aan de pols. Vele mensen, vele ideeën die we voor en met u willen realiseren.

Geef ons team uw stem, ik zal zorgen dat ze goed gebruikt wordt!

Coachend leiderschap, het is de nieuwe aanpak die zal lonen, een aanpak die Zemst nu nodig heeft.

U zit nu mee aan de tafel van de geschiedenis, breng uw stem uit en schrijf mee geschiedenis in Zemst! 

Veerle Geerinckx
kandidaat-burgemeester

Dat zal wel!

 veerle.geerinckx@n-va.be

 0479-36 09 14

Veerle
GEERINCKX
kandidaat-burgemeester
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Leeftijd:  45 jaar
Mama van:  Xander, Stoffel, en tweeling Hymne & Tibbe
Burgerlijke staat: bijna 25 jaar partner van Koen Van Impe
Woonplaats:  Zemst, Weerde
Beroep: 200% politica van nature, eerste schepen, 
 kandidaat-burgemeester, voorzitter  
 partijraad N-VA nationaal, architect, 
 stedenbouwkundig raadgever

Als eerste vrouwelijke burgemeester wil ik voor de Zemstenaar een 
betrokken, verantwoordelijke ‘ inspiratiecoach’ zijn. We hebben 
een duidelijke visie op onze gemeente. Met jouw inspraak,  
zoals met onze Luisterend Oor-actie, werken we die uit.  
We willen het begonnen werk verderzetten en we willen eerlijk en 
rechtvaardig besturen, voor iedereen gelijk en met hart en ziel 
voor Zemst! Samen willen we vooruit, zorgend en steunend,  
iedereen mee. Niet in het wilde weg, maar met een duidelijk plan 
voor de lange termijn. Hoe kan dat beter dan als burgemeester?



 kathleen.goovaerts@n-va.be

 0495-28 89 69
 dirk.vanroey@n-va.be

 0478-53 00 23

Kathleen
GOOVAERTS
Leeftijd:  38 jaar
Mama van:  Lindsay, Yenthel, Yarno, 
 Lukas* en plusmama
Burgerlijke staat: partner van Roel Ceulers
Woonplaats:  Zemst, Elewijt
Beroep: fulltime schepen sinds 2016
Hobby’s: wandelen, lezen, tussen de 
 mensen zijn

Dirk
VAN ROEY
Leeftijd:  57 jaar
Papa van:  Elke en Bert
Burgerlijke staat: gehuwd met Nelly Van de Velde
Woonplaats:  Zemst, Hofstade 
Beroep: full-time schepen sinds 2013 
 met 8 bevoegdheden, voordien actief  
 in de sector zonnepanelen, 
 gewezen bankdirecteur bij Argenta & Bacob
Hobby’s: fietsen, wandelen, skiën,  
 fan KV Mechelen en graag tussen alle  
 Zemstenaars 
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Ons groene Zemst heeft toeristische troeven: Trage Wegen, 
historisch erfgoed, ongerepte landschappen, fietspaden om 
dit alles te verkennen, B&B’s als uitvalbasis, …  
De Zenne biedt mogelijkheden tot waterrecreatie. We moeten 
dat alles koesteren en beschermen. Onze gezondheid zal er 
wel bij varen!

Jarenlange ervaring en een passie voor kinderen leren 
mij dat jonge ouders een netwerk van ondersteuning 
nodig hebben, voor, tijdens en na hun werktijd. 
Kinderopvang geeft ouders de handen vrij om te 
werken en te leren en geeft kinderen een goede start in 
het leven. We moeten gaan voor de hoogste kwaliteit,  
zowel voor gebouwen en medewerkers als voor voeding, 
hygiëne en activiteiten. Onthaalouders kunnen daarbij 
alle steun gebruiken: opleiding, hulp bij administratie, 
samenwerking met het Huis van het Kind, … 
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Leeftijd:  20 jaar
Burgerlijke staat: ongehuwd
Woonplaats:  Zemst, Eppegem 
Opleiding: Toerisme (Middelbaar)
 7de jaar bijvoeglijke wetenschappelijke 
 vorming ter voorbereiding voor 
 pilotenopleiding
Hobby’s: voormalig ijshockeyspeler, wielrennen,  
 Jong N-VA en sociale contacten leggen in  
 en rondom Zemst

 cedrique.moens@n-va.be

 0496-87 43 94

Leeftijd:  46 jaar
Papa van:  Ellen en Sam
Burgerlijke staat: gehuwd
Woonplaats:  Zemst, Elewijt
Beroep: bedrijfsleider van BVBA RUDOM ZEMST
Hobby’s: zeehengelen, archeologie,  
 werken in de natuur en  
 genieten van mijn gezin

Dominique
VAN HAESENDONCK

Cédrique
MOENS 5

PLAATS

 dominique.vanhaesendonck@n-va.be

 0485-51 07 64

Ruimte voor ondernemers is essentieel om kleine 
zelfstandigen in onze eigen gemeente te houden. 
Loodgieters en schrijnwerkers moeten een loods, 
een werkruimte, een atelier kunnen huren en dichtbij 
hun klanten kunnen werken. Meezoeken naar terreinen 
en gebouwen, meedenken over oplossingen, 
dat stel ik me tot taak. Ik denk dat we daarbij over de 
gemeentegrenzen moeten durven kijken.

Jong zijn in Zemst is best OK. Jeugdbewegingen en 
jeugdhuizen werken aan hun onderkomens, een echte fuifzaal 
zou niet misstaan, maar ook “hangplekken” (wifi-hotspots 
met voldoende sociale controle). Zo hebben jongeren na de 
lagere schoolleeftijd ook nog een plek om buiten te komen, 
sociale contacten te leggen en niet altijd in de ‘gamewereld’ te 
leven. Jongerenverenigingen kunnen nog meer samenwerken. 
De politieke participatie van jongeren moet beter, al was het 
maar om een studentencafé, extra feestjes en een kleine 24/7 
supermarkt te bepleiten!



 marc.defraeye@n-va.be

 0496-87 65 81

Marc
DE FRAEYE
Leeftijd:  46 jaar
Papa van:  Ilke en Tibo
Burgerlijke staat: gehuwd met Katia Depauw
Woonplaats:  Zemst, Elewijt
Beroep: postencoördinator bij Securitas 
Hobby’s: hondenschool en voetbal  

Serge
VERHAEGHE6

PLAATS
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 serge.verhaeghe@n-va.be

 0496-57 08 25

Leeftijd:  50 jaar
Papa van:  Siemen en Brent
Burgerlijke staat: gehuwd
Woonplaats:  Zemst, Eppegem
Beroep: bediende
Hobby’s: actieve speler bij veteranen van FC Zemst, 
 lopen, fietsen, skiën en motorrijden

Met de nieuwe uitbater in het dierenasiel waait een 
frisse wind door het dierenwelzijn in Zemst.  
We werken verder aan partnerschappen en 
ondersteuning, zodat hij er niet alleen voor staat! 
Dierenartsen, hondenscholen en –clubs, manèges  
en dierenambulance, alle betrokkenen willen we 
rond de tafel. Doel: een écht diervriendelijk beleid 
uitstippelen én volhouden. Misschien kunnen 
we zelfs een urnenveld of strooiweide voor 
huisdieren maken?

Veiligheid verhoogt niet alleen door technologische snufjes, 
maar hangt ook heel erg samen met sociale controle. 
Als buren elkaar kennen, houden ze hun ogen open voor 
elkaar. Dat is de essentie van de Buurtinformatienetwerken 
(BIN’s). Dat engagement wil ik belonen door de 
lidmaatschapskost af te schaffen.



 sandra.dewandeleer@n-va.be

 0477-70 27 10

Ilse
VAN DE VELDE
12e plaats provincie
Leeftijd:  53 jaar
Mama van:  Leonie en Jasper
Burgerlijke staat: gehuwd met Kris Vanstappen
Woonplaats:  Zemst, Hofstade
Beroep: communicatieadvies en copywriting, 
 opleiding en coaching, raadslid
Hobby’s: turnen bij Thorho, kwissen, KWB Wijnclub,
 koken en tafelen met vrienden,   
 fotograferen en ons mooie land verkennen
 en delen met ons buitenlands bezoek
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DEWANDELEER
Leeftijd:  40 jaar
Mama van:  Tristan, Caméo, Louca-Enric en Zhion
Burgerlijke staat: alleenstaand
Woonplaats:  Zemst, Eppegem
Beroep: klinisch psycholoog, zorgleerkracht,  
 traumatologie (deradiant) 
Hobby’s: voorzitster gezondheids-en welzijnsraad, 
 lezen, Taoïsme, bijstuderen (psychologie, 
 islamologie, spiritualiteit,
 IEMT (traumatherapie), tarot)  
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 ilse.vandevelde@n-va.be

 0475-64 17 83

Ik werk om mijn kinderen en patiënten zich goed te laten voelen 
in hun vel. Geborgenheid en veiligheid heb je daar eerst en vooral 
voor nodig. Vanuit deradicalisering én als zorgjuf hanteer ik deze 
principes: open luisteren, niet veroordelen en kansen geven. 
Dat zijn mijn sleutelwoorden voor een inclusief Zemst.

Ik ben zelf uitwisselingsstudente geweest en via mijn 
gastkinderen vertakte ons gezin over vier continenten. 
Dat maakt mij tot ervaringsexpert integratie en diversiteit. 
Je moét Nederlands leren als toegang tot onze gemeenschap. 
Tegelijkertijd moeten wij als gemeenschap duidelijk zijn 
over onze waarden. Bundel beiden in een cursus voor jonge, 
anderstalige inwoners aansluitend op de schooldag en je 
wint dubbel!



Kirsten
JAQUES
Leeftijd:  45 jaar
Mama van:  Tess 
Woonplaats:  Zemst, Hofstade
Beroep: zelfstandig thuisverpleegkundige
 zaakvoerder thuisverpleging  
 Kirsten Jaques BVBA
 Hobby’s: lopen, Powerplate, fietsen en koken

 kirsten.jaques@n-va.be

 0477-41 61 90
 werner.keersmaekers@n-va.be

 0495-25 45 45
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KEERSMAEKERS
Leeftijd:  54 jaar
Papa van:  Niels en Robbe
Burgerlijke staat: in een relatie met waarschijnlijk
 de sympathiekste vrouw van Zemst
Woonplaats:  Zemst, Hofstade
Beroep: zaakvoerder van accountantskantoor
 Deltafisc BVBA en gemeenteraadslid
Hobby’s: verenigingsleven, fietsen, lezen en reizen
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Als thuisverpleegster ben ik altijd onderweg, dan zie je waar 
de mobiliteit stropt. Vanuit Zemst-Bos en Laar moet een vorm 
van openbaar vervoer naar Zemst komen. In de kernen is er 
nood aan een grondige mobiliteitsstudie zodat ingrepen als 
éénrichtingsstraten of fietsstraten de problemen niet verplaatsen. 
Ik pleit ook voor deelwagens in het centrum van de gemeente, 
zodat je daarvoor niet naar Mechelen of Vilvoorde moet fietsen. 
We zullen wel met die buursteden moeten overleggen om zo’n 
grensoverschrijdende materies op te lossen.

Financiële gezondheid is de basis van een welvarende 
gemeente. Zemst is financieel gezond en ik waak erover dat 
dat ook zo blijft. Geen belastingverhogingen dus en ons 
patrimonium zo efficiënt mogelijk gebruiken. De kerken 
moeten bijvoorbeeld dringend nevenbestemmingen krijgen 
die meer mensen bereiken dan enkel de gelovigen.  
Toeristisch en cultureel voor de kerken met erfgoedwaarde 
zoals Weerde en Laar, een breder gebruik naar scholen en 
verenigingen voor een moderne kerkruimte zoals in Hofstade.



Leeftijd:  39 jaar
Papa van:  Laura en Daan
Burgerlijke staat: gehuwd met Evie Mathijs
Woonplaats:  Zemst, Hofstade
Beroep: projectmanager
 zelfstandige in bijberoep in LED-reclame 
Hobby’s: voetbal, tennis, fietsen, fotografie en
 wandelen

 ilona.trouwkens@n-va.be

 0475-98 16 11
 bart.dedoncker@n-va.be

 0468-16 18 73

Bart
DE DONCKER

Ilona
TROUWKENS
Leeftijd:  58 jaar
Mama van:  Kelly, Kim en Kay en oma van Arne enBent
Burgerlijke staat: alleenstaand
Woonplaats:  Zemst, Elewijt
Beroep: boekhoudkundig Assistente 
 Luchthaven Zaventem 
Hobby’s: qualitytime met de kleinkinderen,
 toneel Labyrint en voetbalgebeuren  
 in en rond KCVV Elewijt
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We moeten meer aandacht schenken aan de natuur in onze 
directe omgeving. Bomen zorgen voor zuivere lucht, verkoeling 
en schermen het geluid af. Elke boom die sneuvelt moet door een 
nieuwe vervangen worden, liefst door soorten die niet woekeren, 
onderhoudsvriendelijk zijn en streekeigen. De gemeente moet 
daarin voortrekker zijn. Groen geeft rust in het hoofd en een 
schuilplaats aan insecten, vogels en anderen dieren. Ik vind het 
heerlijk die te fotograferen!

Ik ben lokaal erg ingebed: toneel en voetbal zijn mijn tweede 
thuis. Zo breng je mensen samen in een dorp. 
Buurtfeesten helpen om nog meer mensen uit hun huis te 
krijgen, en hun buren te leren kennen. Dat subsidiëren we al, 
maar dat kan beter. Misschien moeten we activiteiten steunen 
in plaats van zoals nu te investeren in materiaal, dat dan in 
iemands garage belandt.



Veilig thuis in een welvarend Zemst
Het is goed leven in Zemst.  
Met uw steun gaan we voor een Veilig, Verantwoord, Vlaams bestuur!

Ons volledig programma vindt u op 
www.zemst2018.be

• We werken verder aan veilige 
straten, voet- en fietspaden 
en veilige schoolomgevingen.

• We gaan voor slimme  
circulatieplannen per 
deelgemeente.

• Trage wegen om te fietsen en  
wandelen bouwen we verder uit. 

• Afschaffing van de  
BIN-lidmaatschapsbijdrage  
vanaf 2019.

• We zetten in op digitale  
veiligheid:  
camerabewaking,  
dynamische  
snelheidsborden, … 

VEILIG
N-VA Zemst gaat voluit voor uw veiligheid in het verkeer, in uw eigen buurt en bij  
uw verplaatsingen tussen de deelgemeenten.

VERANTWOORD
N-VA Zemst wil een verantwoordelijk en doelgericht bestuur.

VLAAMS
N-VA Zemst wil de Vlaamse identiteit bewaren.

• Iedereen spreekt Nederlands 
in onze scholen, ook op de 
speelplaats, in de opvang en bij de 
ondernemers, maar ook in onze 
openbare gebouwen.

• Het Vlaamse erfgoed willen wij 
koesteren, want cultuur leidt  
tot gemeenschapsvorming.

• Wij willen het  
verenigingsleven  
ondersteunen.

• Wij willen de identiteit van Zemst 
(mooie Zemst, natuur, …) beschermen 
en behouden. Wij willen de open 
ruimten beschermen en wonen 
voor jong en ouder stimuleren in 
onze dorpscentra. Stimuleren van 
betaalbaar wonen in eigen regio.  

• N-VA Zemst ondersteunt een 
positief buurmanschap via de 
vele buurtfeesten, Beste Buren en 
burenbemiddeling. 

Veilige 
schoolomgeving Snelheid controleren

Trage wegen

• Wij ijveren voor kwaliteitsvol 
onderwijs. Aanbod 
activiteiten in naschoolse 
opvang in samenwerking met 
plaatselijke verenigingen. 
Voorstel om een warme 
maaltijd in gemeentelijke 
scholen te voorzien.

• Meer inzetten op kinderopvang 
zodat elk kind zich optimaal kan 
ontplooien.

• Gratis Wifi op centrale 
verzamelplekken in Zemst voor 
jong en oud!

• Maximale toegankelijkheid voor iedereen van het 
openbaar domein, met of zonder beperking. 

• Een leefbare gemeente is een nette gemeente.  
We wensen een paarse zak om alle plastieken 
verpakkingen en PMD tegelijk op te halen. Een goed 
onderhouden openbaar domein maakt Zemst een 
aantrekkelijker thuis voor iedereen.

• Een gezonde leefomgeving met aandacht voor  
de bescherming van groen, open ruimten en bossen. 
Volgens het principe 1 boom weg is minstens 1 boom 
terug.

• We pleiten voor een 
adviesraad dierenwelzijn.

• Noodzakelijkheid van 
een kerkenplan mét 
mogelijkheid van  
neven- of  
herbestemming.

Nieuw zwembad realiserenBudgetbeheer

Verenigingsleven  
ondersteunen

Vlaamse erfgoedkoesteren
Buurtfeesten

Vraaggericht mobiliteitsaanbod

• We gaan voor een goed budgetbeheer. 

• Sport- en cultuurverenigingen helpen en 
gezondheidsacties ondersteunen. We wensen een nieuw 
zwembad te realiseren in samenwerking met Sport 
Vlaanderen en omliggende gemeenten. 

• We pleiten voor startersbegeleiding 
en zoeken mee naar ruimte voor 
ondernemers.

• De N-VA wil zorgen voor onze 
ouderen en ze verenigen. 
Eenzaamheid en armoede 
detecteren via een nieuw Lokaal 
Dienstencentrum. Alsook willen we 
levenslang leren stimuleren. 

• Vraaggericht mobiliteitsaanbod 
voorzien.

• Verdere digitalisering van het 
gemeentelijk e-loket, zowel voor 
particulieren als voor ondernemers. 

Zorgen voor
onze ouderen

Gratis Wifi

Kwaliteitsvol onderwijs

Kerkenplan

Adviesraad dierenwelzijn



Leeftijd:  39 jaar
Papa van:  Ella-June en Luiz-Cruz
Burgerlijke staat: gehuwd
Woonplaats:  Zemst, Weerde
Beroep: eigenaar Se7en Events en Rawberry Group 
Hobby’s: lopen, voetbal, padel en koken
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 miguel.polidopilo@n-va.be

 0485-87 45 44

Miguel
POLIDO PILO

De evenementen die ik organiseer hebben een dubbel doel: 
erfgoed activeren en generaties samenbrengen. In Elewijt is 
ook Heirweg I goed bezig op dat vlak. We hebben in Zemst 
een schat aan plaatsen die we tot leven kunnen wekken met 
culturele, historische, toeristische of sportieve evenementen. 
Slagen we erin meer mensen te betrekken, ook ouderen, 
zieken, anderstaligen? Kunnen we Erfgoedgemeente worden? 
Samenwerken is de sleutel!

 sem.juliens@n-va.be

 0479-37 31 27

Leeftijd:  36 jaar
Papa van:  Lotte en Lina
Burgerlijke staat: gehuwd met Hilde De Beil
Woonplaats:  Zemst
Beroep: zelfstandig thuisverpleegkundige 
Hobby’s: KV Mechelen, joggen en koken
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JULIENS

Mensen met beperkingen hebben het in Zemst moeilijk:  
de toegankelijkheid van gebouwen kan beter, de voetpaden 
liggen niet overal zoals het zou moeten, huisvesting is schaars en 
duur. Meer officiële documenten zou je via de computer moeten 
kunnen aanvragen of downloaden. Als bestuur moeten we ook 
pro-actiever zijn: mensen geven waar ze recht op hebben,  
zonder dat ze het via complexe en tijdrovende procedures moeten 
aanvragen. Dat komt iedereen ten goede!



Johan
FLUIT
Leeftijd:  61 jaar
Papa van:  Jelle, Koen en Femke
Burgerlijke staat: gehuwd met Manuella Verboven
Woonplaats:  Zemst, Eppegem
Beroep: bediende transportsector, administratie 
Hobby’s: voetbal KFC Eppegem/KV Mechelen en
 wandelen
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 johan.fluit@n-va.be

 0468-18 02 26

Startende ondernemers een duwtje in de rug geven via 
een netwerk van ervaren ondernemers en aangepaste 
administratieve ondersteuning, dat zou de slaagkansen van 
Zemstse starters verhogen!

Leeftijd:  31 jaar
Burgerlijke staat: single
Woonplaats:  Zemst, Elewijt
Beroep: medisch secretariaat dokterspraktijk,
 consultant horeca/eventing en
 lesgeefster 
Hobby’s: katten, steenkappen
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CORREMANS

 tina.corremans@n-va.be

 0496-68 41 18

In cafés hoor je wat er leeft. Praten en luisteren is de drempel 
naar je bestuur verlagen! Daarom wil ik de horeca in Zemst 
versterken. Ook voor cultuur moet de drempel lager: 
iedereen moet kunnen genieten van muziek, optredens, 
een voorstelling. Waarom niet in cafés? Dan ondersteun je 
lokaal talent én lokale handel, dat is dubbele winst!



Kyara
VERFAILLIE
Leeftijd:  22 jaar
Burgerlijke staat: samenwonend met Elke Dedrie
Woonplaats:  Zemst, Eppegem
Beroep: kinderverzorgster 
Hobby’s: keeper damesploeg FC Zemst, gitaar spelen
 en weekendhulp in café ’t Voorhof  
 in Houtem
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 kyara.verfaillie@n-va.be

 0493-98 97 55

Zorgen voor Zemst is zorgen dat ieder zichzelf mag zijn. 
In sport- en jeugdverenigingen hebben holebi’s het recht op 
respect voor hun eigenheid. Jongeren die worstelen om dat 
recht op te eisen, wil ik een rolmodel bieden. 
Ik wil dat niemand nog opkijkt van meisjes die elkaar kussen 
en jongens die hand in hand wandelen!
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HENDRICKX

 ilse.hendrickx@n-va.be

 0486-57 47 60

Leeftijd:  53 jaar
Mama van:  Yorick en Dorien
Burgerlijke staat: gehuwd met Koen Buys
Woonplaats:  Zemst, Weerde
Beroep: leerkracht lager onderwijs Elewijt, 
 nu gedetacheerd bij educatieve uitgeverij 
 voor e-support en training  
Hobby’s: lezen, reizen en op stap gaan
 met kleindochter

Onderwijs is mijn grootste passie en daarom wil ik kwaliteitsvol 
onderwijs waar kinderen zich gelukkig voelen. Bovendien moet 
elk kind in zijn eigen dorp naar school kunnen gaan en op de 
meest veilige manier. In samenwerking met verenigingen en 
sportclubs moeten we kinderen een uitgebreid aanbod aan 
ervaringskansen bieden in de naschoolse opvang!



Bart
TANGHE
Leeftijd:  49 jaar
Papa van:  Keanu en Jana
Burgerlijke staat: gehuwd
Woonplaats:  Zemst, Weerde
Beroep: bediende bij G4S  
Hobby’s: koken, gezin, KWB Weerde en geschiedenis 
 over de wereldoorlogen
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 bart.tanghe@n-va.be

 0499-72 00 50

Wijken en buurten worden warm van een aanbod dat mensen 
samenbrengt. Een stevig vaccin tegen verzuring! De lijm die 
Zemst bijeenhoudt, zit in de vele verenigingen. 
Die laten samenwerken creëert nog meer synergie, dat zie ik 
vaak met KWB in Weerde! Ondersteuning en opleiding op 
gebied van wetgeving, boekhouding en marketing,  
kan voor veel verenigingen nuttig zijn. Denk maar aan 
de kopzorgen rond de invoering van de GDPR. En bij die 
opleidingen kunnen ze elkaar nog beter leren kennen!
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LANGENUS

 eva.langenus@n-va.be

 0478-75 44 34

Leeftijd:  34 jaar
Mama van:  Nolan (9j.) en Maya (7j.)
Burgerlijke staat: gehuwd met Joël (Jokke) De Smet
Woonplaats:  Zemst, Weerde
Beroep: Outreachmedewerker Ouderenteam 
 CGG De Pont, Zelfstandige coachingspraktijk,
 Schakeljaar Master of Science in de  
 Klinische Psychologie, Bestuurslid Curling  
 Club Zemst, Kookouder Chiromeisjes
 (sinds 2008) en Lid Oudercomité De Zonnewijzer
Hobby’s: klassiek ballet, moderne dans

Een leefbare gemeente is een nette gemeente. Zwerfvuil oprapen 
in je eigen buurt is nodig en mooi, maar voorkomen is nog 
beter. N-VA wil een ‘paarse’ zak om alle plastieken verpakkingen 
en PMD (de blauwe zak) tegelijk op te halen. Dat lost de 
sorteervraagstukken op en houdt het aantal ophalingen gelijk 
want die kosten veel geld!



Wendy
HERMANS
Leeftijd:  40 jaar
Mama van:  Tjenne en Berre
Burgerlijke staat: gehuwd met Stéphane
Woonplaats:  Zemst, Laar
Beroep: 3 jaar avondschool boekhouder 
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 wendy.hermans@n-va.be

 0477-76 25 49

Ik hou van mijn landelijk Laar waar ik me verbonden voel 
met de natuur en geborgen bij de mensen! Met de school die 
hier aansluit op de terreinen van de voetbal, is voor mij de 
goeie aanzet gegeven: samengebruik van schaarse ruimte en 
gebouwen door scholen en verenigingen. Dat is de weg van 
de toekomst. Hierin kunnen we nog veel verder gaan!
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SCHOREELS

 corina.schoreels@n-va.be

 0495-71 69 56

Leeftijd:  54 jaar
Burgerlijke staat: gehuwd
Woonplaats:  Zemst, Laar
Beroep: poetshulp met dienstencheques en 
 zelfstandige in bijberoep 
Hobby’s: linedance, organiseren van evenementen 
 (trekker trek, tentenkamp)

Na al de problemen met de droogte deze zomer, pleit ik 
voor een waterbeheersplan. Als landbouwer lijden wij 
als eerste onder te weinig of teveel water. Dat kunnen 
we niet alleen oplossen. Daar moet bij huizenbouw en 
wegenaanleg vooraf rekening mee worden gehouden via 
regenwateropvang en overstromingsbekkens. 
Boeren helpen mee aan een groen en landelijk Zemst, 
help ons dan ook ons werk te doen!



Mathieu
VERWILGHEN
Leeftijd:  63 jaar
Papa van:  Karen en opa van Chloë en Ilian
Woonplaats:  Zemst, Eppegem
Beroep: vooral in de vastgoedsector
                    oprichter en ceo Century vastgoed Benelux 
Hobby’s: wandelen, honden, oprichter en voorzitter 
 Savat Boxingclub Zemst, natuur is mijn 
 grote interesse, meer bepaald in de 
 Corbières in het Zuiden van Frankrijk, 
 maar de mooie natuur In Groot Zemst kan 
 mij zeker ook bekoren

 mathieu.verwilghen@n-va.be

 0475-76 28 96
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Iedereen moet comfortabel kunnen wonen, dat is een 
basisrecht en niet alleen voor kapitaalkrachtigen. 
Kleinere percelen, meer bouwlagen, nieuwe woonvormen 
zoals kangoeroewonen en cohousing, er zijn middelen 
om senioren en jonge starters mogelijkheden te bieden. 
Marktkennis helpt om daar mee voor te vechten!
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JULIENS

 jean.juliens@n-va.be

 0497-35 91 15

Leeftijd:  72 jaar
Papa van:  Sem en Kathleen
Burgerlijke staat: gehuwd
Woonplaats:  Zemst
Beroep: gepensioneerd technisch bediende 
Hobby’s: boogschieten, voetbal, basketbal
 en 2 kids entertainen van 7 en 11 jaar

Senioren zijn goud waard in ervaring, vrijwillige werkkracht 
en zorgcapaciteit. Wij houden gezinnen en verenigingen 
recht. We hebben recht op ontmoetingsplaatsen, 
diensten die naar ons toekomen en een zorgaanbod waar 
we niet naar moeten zoeken. Wij willen inspraak zonder 
betutteling en waardering voor onze bijdrage!



Greta
DE GRAVE
Leeftijd:  66 jaar
Mama van:  Diederik en oma van Jochen en Ellen
Burgerlijke staat: gehuwd
Woonplaats:  Zemst, Hofstade
Beroep: gepensioneerde verpleegster 
Hobby’s: politiek, vrijwilligerswerk, voetbalbeleven,
 wandelen, fietsen en gezellig tafelen  
 met familie en vrienden
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 greta.degrave@n-va.be

 0479-80 62 66

In de OCMW-raad leerde ik dat ook in Zemst armoede bestaat.  
Een dak boven je hoofd en alle dagen eten is niet vanzelfsprekend. 
Vanuit die situatie een stem hebben in het bestuur is dat nog veel 
minder. Stap één is isolement en vereenzaming tegengaan met 
bezoekjes van een OCMW-medewerker. Dat kan ook helpen om 
armoede vroeg te herkennen. Daarna zorgen dat je alles waar iemand 
recht op heeft samen regelt, niet voor hen maar samen mét hen. 
Verder kijk ik naar gezonde voeding, taal- en huiswerkondersteuning 
waar nodig, maar ook een verenigingenaanbod, want samen-leven 
doorbreekt de armoedespiraal.

 piet.vangrunderbeek@n-va.be

 0476-46 39 27

Leeftijd:  59 jaar
Burgerlijke staat: gehuwd
Woonplaats:  Zemst, Weerde
Beroep: kaderlid Vlaams & Neutraal Ziekenfonds,
 schepen van Sport, Dierenwelzijn,  
 Vlaamse zaken en kermissen
Hobby’s: vakantie, lekker eten en rondtoeren,
 motorcross, basketbal, voetbal en koers 

Piet
VAN GRUNDERBEEK 27
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Sporters hebben in Zemst mooie accommodaties, al zou een 
nieuw zwembad de kers op de taart zijn. Bij onze rondvraag viel 
ook de nood op aan logistieke ondersteuning. 
De professionalisering van trainers en competitie stelt hoge 
eisen aan de vrijwilligers die de clubs doen draaien. De gemeente 
kan ledenwerving ondersteunen met een echte sportcatalogus. 
Minder courante sporten zoals boogschieten, curling of savate 
kunnen in de schijnwerpers gezet worden in Zemst Info en op de 
gemeentelijke website bijvoorbeeld. Ook op gebied van wetgeving, 
boekhouding en fiscaliteit is de nood aan bijstand hoog!



Veilig thuis in een welvarend Zemst

Zorg jij mee dat Zemst geschiedenis schrijft?
Hoe willen wij het aanpakken:

Geef Zemst de frisse kijk en het nieuw leiderschap dat 
het verdient. Maak mee het verschil!

Vergeet onze kandidaat voor de provincielijst  
op plaats 12 niet en stem op Ilse Van de Velde.
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Ik inspireer mee voor Zemst
zemst2018.be

 1. Veerle GEERINCKX  15. Sem JULIENS

 2. Dirk VAN ROEY  16. Johan FLUIT

 3. Kathleen GOOVAERTS  17. Tina CORREMANS

 4. Cédrique MOENS  18. Kyara VERFAILLIE 

 5. Dominique VAN HAESENDONCK  19. Ilse HENDRICKX

 6. Serge VERHAEGHE  20. Bart TANGHE

 7. Marc DE FRAEYE  21. Eva LANGENUS

 8. Ilse VAN DE VELDE  22. Wendy HERMANS

 9. Sandra DEWANDELEER  23. Corina SCHOREELS

 10. Werner KEERSMAEKERS  24. Mathieu VERWILGHEN 

 11. Kirsten JAQUES  25. Jean JULIENS

 12. Ilona TROUWKENS  26. Greta DE GRAVE

 13. Bart DE DONCKER  27. Piet VAN GRUNDERBEEK

 14. Miguel POLIDO PILO

• vanuit coachend leiderschap zorgen we voor een goede en duidelijke regie
• inspraak en burgerparticipatie zijn geen loze woorden, luisterbereidheid is de motor van een goed resultaat
• meten is weten, evalueren is essentieel
• als de regels zijn gevormd en gestemd, moeten ze echt bewaakt worden, dat kan door elkaar erop te wijzen of dat 

kan door handhaving. Streng maar rechtvaardig sturen en besturen, dat is nodig


