
CD&V-Zemst - mei 2017

IN ZEMST
WWW.ZEMST.CDENV.BE

Nieuwe fiets- en wandelbrug over de Zenne in Eppegem
Alweer een belangrijk deel van de fietssnelweg en een veilige ver-
binding tussen dorp en station gerealiseerd. 
 
Deze nieuwe brug is een belangrijke stap in de realisatie van de 
fietssnelweg F1 tussen Antwerpen en Brussel.  Daarnaast zal de 
brug ook een lokale verbindingsfunctie hebben voor fietsers en voet-
gangers tussen het centrum en het station van Eppegem. 

De provincie investeert zwaar in fietssnelwegen omdat we ervan 
overtuigd zijn dat hierdoor meer mensen de fiets zullen nemen voor 
hun woonwerkverplaatsingen. Als de werken verder verlopen vol-
gens de planning, kan de nieuwe infrastructuur worden opengesteld 
tegen juli.

Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit Vlaams-Brabant

www.zemstcdenv.be cdenvzemst
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WALTER
Bouwt samen met REKO 

Roller Club aan een 
sportieve gemeente

43 jaar - 2 kinderen – zelfstandige

Als buitenstaander van de gemeente Zemst (ik 
woon in Hombeek) ben ik al zeven jaar voorzitter 
van Reko Roller Club Zemst. Ik heb me dat nog 
geen moment beklaagd: terwijl ik me vrijwillig in-
zet voor het voortbestaan van onze sportvereni-
ging heb ik al tal van toffe en liefdevolle mensen 
leren kennen. 

Als voorzitter krijg je met veel dingen te maken 
waar je als sporter of supporter niet bij stilstaat. 
Door de jaren heen groei je dichter naar elkaar 
toe, zowel naar leden en ouders van sporters als 
naar burgemeester, gemeentebestuur en de ge-
meentelijke werkliedendienst. Een sportvereni-
ging staat er in Zemst gelukkig niet alleen voor. 

Toen ik aantrad, was ik onervaren op het vlak van 
sportaccommodatie en gemeentelijk sportbeleid. 
Er volgde echter meteen een verwelkoming en 
aanmoedigingen van het gemeentebestuur onder 
leiding van burgemeester Bart Coopman. 

Als voorzitter en sportliefhebber kan ik dan 
ook beamen dat Zemst een zeer sportief inge-
steld bestuur heeft. Eender welke sport wordt 
door de burgemeester en schepenen op han-
den gedragen. Bij een evenement komen ze 
steeds langs, al is het maar om even dag te 
zeggen. Bij werken of renovaties heeft de bur-
gemeester een luisterend oor voor de clubs. 

Weet dat in een sportcomplex als de Water-
leest in Eppegem verschillende clubs moeten 
samenwerken. Bij een groeiende club is er 
ook nood aan bijkomende accommodatie en 
ook daar wordt aan gewerkt. Daarvoor: dank 
aan de burgemeester, schepencollege en alle 
Zemstenaren.
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Incovo  mikt op paarse P+MD-zak 

Op Vlaams niveau wordt gezocht naar mogelijk-
heden om alle plastic verpakkingen te recycle-
ren. Minister Schauvlieghe wil hiervoor tegen 
2018 een uniforme regeling voor gans Vlaanderen.  

Incovo verkiest het verzamelen van alle plastic verpak-
kingen in één zak (de zogenaamde paarse zak), eerder 
dan de plastic verpakkingen over twee types zakken te 
moeten verdelen (een aparte blauwe en roze zak). Veel 
inwoners zien een extra afvalzak immers niet zitten. 
 
Incovo hoopt dat bij de keuze van het Vlaamse systeem 
duidelijkheid en gebruiksgemak voor de inwoner prio-
ritair zullen zijn. 

In de dichtbebouwde Vlaamse rand is dit erg belang-
rijk.

Alex Heyvaert, voorzitter Incovo

Zemst wordt bloemengemeente 
 
In het verleden werd er voor het openbaar groen 
langs straten meestal gekozen voor perkjes en 
haagjes. Deze vragen niet alleen veel onderhoud, 
maar liggen er vaak verwaarloosd en dor bij. Meer 
en meer wordt er overgeschakeld naar een ecolo-
gisch bermbeheer met natuurlijke grassen en bloe-
men. 

Dit geeft een fleuriger beeld, vergt minder onder-
houd en komt de biodiversiteit ten goede. Zo werden 
er vorig jaar 20.000 paasbloemen geplant. Ook de 
hulp van de bevolking wordt ingeroepen. Iedereen 
kreeg onlangs de kans om gratis twee bloembakken 
met potgrond en 12 plantjes vooraan op de venster-
banken te zetten. Meer dan 700 gezinnen maakten 
daarvan gebruik waardoor Zemst een ganse zomer 
opnieuw vol bloemen zal staan zonder onderhoud 
door het gemeentepersoneel.

Koen Vandermeiren, schepen van groenvoorziening

Als je her en der de Paasbloemen ziet uitkomen, dan weet 
je dat de lente in Zemst  is.

Voor het derde jaar op rij zoeken we Zemstse 
artiesten die in de maand september graag een 
keer optreden in een Zemsts café of jeugdhuis. 
Minstens 1 lid van de band moet in de fusiege-
meente Zemst wonen.  
Alle genres zijn welkom. Er zijn publieksprijzen 
te winnen en op zaterdag 4 november treden 
de vier populairste tijdens de finale op in GC De 
Melkerij. Interesse? Stuur dan voor 1 juli een 
mail naar talent-in-zemst@hotmail.com. 
 
Bart Graus, gemeenteraadslid

Voor Incovo is het verhogen van de mogelijkheden tot recy-
clage en verminderen van het restafval prioritair.
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Via spelende kinderen leren de ouders elkaar beter kennen

Elk jaar worden de publieke 
Zemstse speeltuintjes nagekeken. 
Momenteel een 30-tal, maar er ko-
men er elk jaar nog bij. 

Tijdens deze rondgang wordt niet 
enkel gekeken naar de veiligheid 
van de toestellen, maar wordt er 
ook overwogen om eens iets an-
ders te plaatsen (dit jaar aan de 
Zamenhofstraat in Weerde). Om-
dat deze speeltuintjes vooral ge-
bruikt worden door kinderen uit de 

onmiddellijke omgeving, wordt er 
steekproefgewijs via bevragingen 
gepolst naar gewenste aanpassin-
gen (dit jaar in de Peter Benoitlaan 
in Zemst, in de Kriekelaarstraat in 
Hofstade en in de Fabiolalaan in 
Elewijt). 

Ook bij het plannen van nieuwe 
speeltuintjes krijgen de omwonen-
den inspraak. Zo komt er dit jaar 
een nieuwe speeltuin aan de Jef 
Denijnlaan in Zemst, aan de Dries-

straat in Elewijt en aan de Paar-
denstraat in Eppegem.

Jan Verdoodt, schepen van jeugd
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straat in Elewijt en aan de Paar-
denstraat in Eppegem.

Jan Verdoodt, schepen van jeugd

Langer zelfstandig blijven wonen dankzij de thuiszorgpremie

Je moet geen oude bomen verplanten. 
Het is een spreekwoord met een grond 
van waarheid. 
 
Mensen die hun vertrouwde omgeving moeten 
achterlaten, voelen zich vaak minder op hun ge-
mak. 

De OCMW-raad van Zemst keurde daarom eind 
2015 de thuiszorgpremie goed. Hierdoor krijgen 
zorgbehoevende personen financiële steun voor 
hulp bij het koken, poetshulp, enzovoort. Daardoor 
kunnen ze langer thuis blijven wonen. 

En dat is precies wat veruit de meesten van hen 
willen.

Erik Moens, lid Vast Bureau OCMW-Zemst, en 
Kristel Van Praet, OCMW-voorzitter

www.zemstcdenv.be cdenvzemst

Wij-blad.indd   5 21/04/2017   11:55:38



VERONIQUE
Zorgt samen met Trage 

Wegen Zemst voor veilige 
en duurzame 

mobiliteitsalternatieven
49 jaar - 3 kinderen – kleuterleidster

Het was een miezerige zondag in november 2011 
die mij samen met “De Zemstenaar” naar de ze-
tel lokte.  Mijn oog viel op een artikel over ‘Trage 
Wegen Zemst’, een werkgroep die medewerkers 
zocht. Zo kwam ik in contact met Theo, de oprich-
ter en bezieler. Zijn enthousiasme zorgde ervoor 
dat ik meteen verkocht was en de eerste vergade-
ring was dan ook snel een feit.

 Dankzij de vakkundige uitleg kon ik al snel “de 
atlas der buurt- en voetwegen” bestuderen en ten 
velde trekken. Al snel kwam ik tot de conclusie 
dat niet alle voetwegen ook effectief nog te be-
wandelen zijn. 

Gelukkig krijgen we veel hulp van de gemeen-
te Zemst (o.a. van de schepen van Trage Wegen, 
Dirk, en ambtenaar Ilse). In december 2014 droeg 
Theo het voorzitterschap over aan mij. Theo richt-
te een nieuwe ‘werkgroep van de buurwegen’ op 
in Hombeek. We krijgen van de provincie borden 
om de voetwegen kenbaar te maken. Zonde wel 

dat er enkele van deze beborde wegen nog 
steeds niet open zijn. 

Ongeveer vier keer per jaar verschijnt onze 
nieuwsbrief, die naar zo’n 700 geïnteresseer-
den wordt gestuurd. Wandelaars en liefheb-
bers worden regelmatig uitgenodigd om met 
ons mee te wandelen. Velen staan versteld 
van de talrijke buurtwegen die er in ons mooie 
Zemst zijn. 
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Fietsen met mindermobiele 
senioren  

Ons OCMW-woonzorgcentum besliste eind vorig jaar 
om een aangepaste riksja aan te kopen. We kijken vol 
spanning uit naar de levering ervan. Fietsen is immers 
voor alle leeftijden. De wind door je haren voelen als 
je fietst, is een gevoel waar we levenslang moeten van 
kunnen blijven genieten. 

Een fiets brengt je naar allerlei leuke plekken en 
herinneringen. Ook mensen die mindermobiel zijn, 
kunnen we binnenkort opnieuw het plezier van het 
fietsen gunnen in ons woonzorgcentrum Releghem.  
 
Spontaan komen er verhalen van vroeger naar boven 
en een leuke babbel met de vrijwillige trapper. 

Kristel Van Praet, OCMW-voorzitter

Dodehoeklessen voor alle 
Zemstse basisscholen 
 
Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) organi-
seert al 14 jaar dodehoeklessen op lagere scholen. 

Het lessenpakket is erop gericht om kinderen 
tips aan te leren om uit de gevarenzones van een 
vrachtwagen weg te blijven. Elke les bestaat uit 25 
minuten theorie en 25 minuten praktijk. Tijdens 
de praktijkles gaan de leerlingen zelf achter het 
stuur zitten om zelf te kunnen ervaren met welke 
gezichtsbeperkingen vrachtwagenchauffeurs dage-
lijks worden geconfronteerd.
Het gemeentebestuur besliste om TLV in mei gratis 
dodehoeklessen te laten geven voor alle acht ba-
sisscholen en om ook de lokale transportbedrijven 
daarop uit te nodigen.

Koen Vandermeiren, schepen van onderwijs en 
Jan Verdoodt, schepen van mobiliteit

OCMW Zemst koopt als eerste in Vlaanderen een aange-
paste “riksja” aan.

Kinderen sensibiliseren rond de dode hoek blijft nodig.

Martine De Vos uit Elewijt legde onlangs in 
de raadszaal van het gemeentehuis de eed 
af als nieuw OCMW-raadslid bij onze burge-
meester. Ze volgt Luc Deheyder op. Luc blijft 
actief achter de schermen bij CD&V Zemst. 
Zijn beroepservaring binnen de sector van de 
woonzorgcentra was de afgelopen jaren een 
inhoudelijke troef. We danken hem dan ook 
voor zijn inzet. Luc besliste zelf om plaats te 
maken voor nieuw talent. Martine is al jaren 
actief binnen onze partij, o.a. als voorzitster 
van CD&V Elewijt. We wensen haar alle suc-
ces toe bij haar nieuwe functie.

Bart Coopman, burgemeester
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Ambitieus fietsactieplan voor Zemst in de maak
De afgelopen vier en de komende 
twee jaar (de huidige bestuurspe-
riode dus) werden/worden maar 
liefst 40 lopende kilometer nieuwe 
fietspaden aangelegd in Zemst. 

Dat is goed, maar niet voldoende 
om extra mensen op de fiets te 
krijgen. 

Omdat educatie, sensibilisatie en 
andere infrastructuur even be-
langrijk zijn als extra fietspaden 

werkt het gemeentebestuur, op 
voorstel van CD&V Zemst,  aan een 
fietsactieplan 2017-2025. 

Bedoeling is om voor de zomer 
zoveel mogelijk inspraak te geven 
aan gemeenteraadsleden, geïnte-
resseerden en ervaringsdeskundi-
gen. 

Na de zomer vragen we de goed-
keuring aan de gemeenteraad 
en de dag nadien schieten we in 

(fiets)-actie. 

Een greep uit de indeeën: meer 
fietsstraten, veiligere kruispunten, 
minder paaltjes, leasefietsen voor 
ons personeel, enzovoort.

Hebt u zelf ook een goed 
idee? Bezorg het ons via  
cdenvafdelingzemst@gmail.com.

Jan Verdoodt, schepen van mobili-
teit

Verantwoordelijke uitgever: Nicolas Uyttenhove - Fabiolalaan 25 1982 Elewijt 
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