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Zemst is de groenste gemeente van de Noordrand 
Na een grootschalige doorlichting van Vlaamse steden en ge-
meenten, riep Het Nieuwsblad Zemst zeer recent uit tot groenste 
gemeente in de Noordrand. 
 
Uit een enquête in augustus 2017 in opdracht van het Nieuwsblad, 
uitgevoerd in alle 308 gemeenten in Vlaanderen, blijkt dat Zemst 
scoort als groenste gemeente in de Noordrand van Brussel. Er 
werd rekening gehouden met drie parameters: de luchtkwaliteit, 
het percentage groene oppervlakte en het aantal bewoners dat 
op wandelafstand van een stuk natuur woont van minstens 30 ha. 
Zemst haalt met 7,2 op 10 de beste score in de Noordrand! Zemst 
dankt deze kopplaats aan de talrijke wandel- en fietsroutes door 
de natuur en de vele groengebieden. Dit alles dank zij een door-
dacht en jarenlang volgehouden beleid van goede ruimtelijke or-
dening en leefmilieu. Dus ook een pluim voor schepen van milieu 
Koen Vandermeiren! 

Bart Coopman, een fiere burgemeester, bevoegd voor ruimtelijke 
ordening

www.zemstcdenv.be cdenvzemst
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BERDIEN
is de eerste bewoner van 

Paviljoen Maria
23 jaar - en voelt er zich al 

helemaal thuis

De bewoners zullen zowel op vlak van wonen, le-
ven, werken en vrije tijd de nodige begeleiding en 
ondersteuning krijgen. Eén van hen is Berdien 
Pletinckx. Zij is een jongedame uit Zemst en nam 
als allereerste haar intrek in Paviljoen Maria. We 
stelden haar kort enkele vraagjes. 

Erik Moens (OCMW-raadslid): Leven de bewo-
ners de hele dag samen? 
Berdien: Overdag hebben alle bewoners een dag-
besteding elders, waardoor ze zich nuttig kunnen 
inzetten. ’s Avonds en in het weekend komt ieder-
een terug naar dit huis. Het doel is dat de bewo-
ners als een hechte groep gaan samenleven, dus 
samen koken, samen genieten van ontspanning, 
enzovoort.

Erik: Heeft iedereen een eigen plekje in dit 
huis? 
Berdien: Ja, iedere bewoner heeft een eigen 
kamer. Daarnaast zijn de leefruimte en de 
keuken gemeenschappelijk. Paviljoen Maria 
moet voor de bewoners aanvoelen als een 
echte ‘thuis’. Een plek waar ze zich veilig, ver-
trouwd en geborgen voelen. Ik woon er zelf 
heel graag. Hier heb ik al jaren van gedroomd: 
om toch min of meer op mijn eigen benen te 
kunnen staan.  Het samenleven krijgt zeker 
een centrale functie, los van onze dagactivi-
teiten.

Erik: Bedankt, Berdien, en nog veel plezier in 
Paviljoen Maria! 

Paviljoen Maria is een woonproject van OCMW Zemst voor zes mensen met een handicap (met 
een lichte tot matige ondersteuningsnood).

www.zemstcdenv.be cdenvzemst
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Bruisende culturele Zemstse zomer

Het begon met de open-tuinen-dag in juni die enkele 
honderden Zemstenaren liet genieten van prachtige 
privé-tuinen. Daarnaast waren er in de zomermaanden 
ook de 6 gratis openluchtfilms in elke deelgemeente, 
die naar gelang het weer 200 tot 500 aanwezigen op de 
been brachten. Tot slot liet Pleinpop ons Plein van de 
Verdraagzaamheid daveren op zijn grondvesten met 
naar schatting 1.400 Zemstenaren die uit volle borst 
meezongen of genoten van een hapje of een drankje. 

Bij deze activiteiten konden plaatselijke verenigingen 
steeds een centje bijverdienen door een drank- of eet-
stand uit te baten. 

Ook de Melkerij begint, nu de beginnersfouten er uit 
zijn, op volle toeren te draaien. In 2016 waren er in to-
taal 379 activiteiten waarvan 196 van culturele aard. 
Naast het cultuurgedeelte is er ook een businessge-
deelte. Deze constructie laat de gemeente toe om in-
komsten te verwerven zodat het project voor de be-
lastingbetaler zo weinig mogelijk financiële gevolgen 
heeft. Vergelijken met andere gemeenten is uiteraard 
steeds moeilijk maar uit navraag blijkt dat onze cul-
tuurtempel veel minder kost dan in andere gelijkaar-
dige gemeenten. 

Ook voor 2017 ziet het er goed uit. Voor de start van het 

Iedereen burgemeester!
 
Beeld je in dat jij burgemeester zou zijn. Wat zou jij 
doen om Zemst beter te maken?

 
Gewoon even registreren en je kan je dromen vrij-
uit neerpennen. Anderen kunnen op jouw ideeën 
reageren en jij kan op andermans voorstellen 
inspelen. 

Dat is de bedoeling van dit initiatief van 
Beweging.net: mensen, verenigingen en sociale 
organisaties stimuleren om met goeie voorstellen 
uit te pakken en erover in gesprek te gaan. Om 
samen na te denken over de toekomst van onze 
gemeente Zemst. 

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Zenne in Eppegem 
werd eind augustus opengesteld voor het fiets- en wandel-
verkeer. Ze moet een lokale verbindingsfunctie vervullen voor 
fietsers en voetgangers tussen het dorpscentrum en het station. 
Daarnaast vormt ze een aansluiting voor het ruim 11 kilometer 
lange deeltracé van de fietssnelweg Antwerpen-Brussel (F1), 
tussen Mechelen en Vilvoorde. Waterwegen en Zeekanaal start-
te ondertussen ook de voorbereidende werkzaamheden op voor 
een nieuwe brug ter hoogte van de Heidestraat in Zemst en voor 
het verbreden en verharden van het jaagpad tussen Eppegem en 
Zemst.  Aan de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug 
in Eppegem hing een prijskaartje van 295.000 euro, de aanslui-
tende wegenis 250.000 euro. De brug in Zemst zal 465.000 euro 
kosten, waarvan 40% wordt gefinancierd door Europa.
Tom Dehaene, fietsgedeputeerde Vlaams-Brabant

Meer dan 500 mensen woonden de film in Laar bij.

De fietssnelweg door Zemst krijgt vorm

cultuurseizoen zijn er al zo’n 5.000 tickets ver-
kocht, waaronder een duizendtal abonnementen. 

Dat maakt dat de meeste voorstellingen al enkele 
maanden uitverkocht zijn. Ook de plaatselijke ver-
enigingen en bedrijven vinden meer en meer de 
weg naar onze Melkerij!

Koen Vandermeiren, een zeer tevreden schepen 
van cultuur
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Zemst is bijna de “sympafietste gemeente” van onze provincie
CD&V Zemst is de fietspartij bij 
uitstek! Daarom hebben we als 
gemeente onze kandidatuur inge-
diend voor “Sympafietste gemeen-
te”. Uiteindelijk werden we samen 
met Kortenaken en Roosdaal ge-
selecteerd.

In juni kreeg elke gemeente via fa-
cebook dezelfde opdracht: “maak 
een fietsstraat, zorg voor een 
“fietswash”, kleed de fietsstraat 
ludiek aan en voorzie de nodige 

animatie”.
Een andere opdracht was zoveel 
mogelijk “likes” verzamelen op 
facebook. Vrijdag 23 juni was de 
grote finaledag in Zaventem. Onze 
ploeg bestond uit de burgemeester 
(Bart Coopman), de schepen van 
mobiliteit (Jan Verdoodt), een han-
dige fietser (Koen Vandermeiren) 
en twee jongeren (Pia en Emma).
De proeven bestonden uit een 
kwis, een behendigheidstest met 
de fiets, technische kennis van de 

fiets en “hardrijden op rollen”. We 
eindigde tweede, op een zucht van 
de eerste. Na samenspraak heb-
ben de 3 gemeenten beslist om de 
prijzen onder elkaar te verdelen. 
Binnenkort vind je dus ergens in 
onze gemeente een “publieke   fiets 
-pomp” met als opschrift “Sympa-
Fietste Gemeente”. Conclusie: een 
prachtig initiatief  van de Provincie 
en prestatie van onze gemeente.

Jan Verdoodt, schepen van mobili-
teit

Foto’s provincie Vlaams-Brabant
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Zemst is Europees winnaar van de wedstrijd Save@work
Save@work is een Europees project dat 
lokale overheden uit 9 landen steunde 
om in 176 kantoorgebouwen, samen goed 
voor meer dan 17.000 werknemers, min-
der energie te verbruiken.
 
Dit deden ze door in te zetten op gedragsver-
andering van de werknemers en drempels voor 
reële energiebesparing weg te nemen. Met een 
energiebesparing van maar liefst 25% op 1 jaar 
tijd scoorden we het beste van alle Europese ge-
meenten. In het verleden hadden we zelf al eens 
een identieke actie georganiseerd voor de Zemst-
se gemeentescholen. Van de besparing die daar-
door gecreëerd werd, ging 50% naar de scholen 
waarmee ze zelf extra didactisch materiaal moch-
ten aankopen. Hierdoor begonnen we dus met 
een zekere voorkennis.

Hoe we deze keer zo’n energiebesparing heb-
ben verwezenlijkt? TL-lampen vervangen door 

www.zemstcdenv.be cdenvzemst

Foto’s provincie Vlaams-Brabant

led-lampen, lichten doven bij voldoende daglicht, 
pc’s volledig afsluiten na gebruik, de verwarming 
een graad lager, de juiste verluchtingstechnieken, 
enzovoort. De grootste pluim gaat dan ook naar het 
gemeentepersoneel! 

Koen Vandermeiren, schepen van leefmilieu
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  POL PANIS
Actief lid van vele 

Eppegemse verenigingen

67 jaar  – 3 kinderen – 
3 kleinkinderen - gepensioneerd

Enkele jaren geleden wou ik stoppen met de 
gemeentelijke politiek na een grote ontgoo-
cheling, maar begin 2016 ben ik onafhankelijk  
OCMW-raadslid geworden en heeft de microbe 
mij opnieuw gebeten. Na enkele gesprekken met 
de voorzitter van de partij en verschillende leden 
heb ik recent besloten om mij aan te sluiten bij 
CD&V Zemst.
Wie ben ik? Geboren te Etterbeek in 1950, en na 
omzwervingen via Grimbergen,  Machelen, Vil-
voorde en Eppegem woon ik sinds 2008 met mijn 
vrouw Chris De Mesmaeker in Zemst-Bos. Van 
1980 tot 2000 ben ik scheidsrechter bij de voetbal 
geweest: de beste school voor mensenkennis! In 
Vilvoorde was ik voorzitter van 1981 tot 1990 van 
FC Posthoorn (nadien FC De Vrienden);  we speel-
den onze thuismatchen in Weerde. In 1996 werd 
ik bestuurslid van KFC Eppegem (kasmeester, 
jeugdvoorzitter en financieel controleur). Sinds 1 
september van dit jaar heb ik besloten om enkel 
nog te fungeren als losse medewerker.
Mijn studies: diploma A3 Elektronica, en B1/B6 (5 

jaar avondschool).
Mijn professionele loopbaan: 45 jaar gewerkt. 
Eerst bij MIVB, en na mijn legerdienst 8 jaar 
bij Bosch (automobiel). Nadien 36 jaar bij 
Roche (klinische biologie) als technicus 
“dienst na verkoop”. 
Mijn hobby’s: bridge (bestuurslid van “Zen-
nebridge” uit Eppegem), fietsen (lid van “De 
Zennetrappers”), vissen (lid van de “Galaxie-
vissers”), wandelen (lid van “De Zennetrot-
ters”, waar mijn vrouw Chris bestuurslid is). Ik 
ben ook lid van het BuurtInformatieNetwerk, 
van de Supportersclub Groen & Rood KFC Ep-
pegem, en helper voor het decor van toneel-
vereniging “Streven”.

De mensen die ons kennen, weten dat mijn 
vrouw en ik veel belang hechten aan het so-
ciale leven. We gaan graag een pintje drinken 
of iets eten met vrienden. We gaan zelfs een 
paar keer per jaar op weekend met vrienden.  
Wij hopen dit nog vele jaren te kunnen doen.

www.zemstcdenv.be cdenvzemst
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OCMW Zemst bouwt 6 senioren- en 
6 huurwoningen 

De bouw is gestart begin augustus en de oplevering 
wordt verwacht tegen eind 2018. Het OCMW van Zemst 
kiest bewust voor een gezonde mix binnen de sociale 
woningmarkt: jonge startende gezinnen en senioren. 
De 6 seniorenwoningen liggen op het gelijkvloers, zul-
len sociaal verhuurd worden en zullen uitsluitend be-
stemd zijn voor senioren. 

De 6 (Vlabinvest-)huurwoningen zijn duplexapparte-
menten van verschillende grootte. Vlabinvest biedt be-
taalbare huurwoningen aan in de Vlaamse rand rond 
Brussel zodat mensen met een klein tot middelgroot 
inkomen in hun buurt kunnen blijven wonen. Inschrij-
ven als kandidaat kan nu al bij de woonconsulente in 
het gemeentehuis van Zemst.

Erik Moens, OCMW-raadslid

De 12 nieuwe woningen komen in de Vekestraat, op de 
hoek met de Witloofstraat.

Fietsen is voor alle leeftijden. De wind door je ha-
ren voelen als je fietst: daar moeten we levens-
lang van kunnen blijven genieten. De fiets brengt 
je naar allerlei leuke plekken en herinneringen. 
Ook mensen die niet (meer) zo mobiel zijn, kunnen 
we sinds juli opnieuw het plezier van het fietsen 
aanbieden in ons woonzorgcentrum Releghem. 
Na twee maanden proefrijden valt onze riksja 
enorm in de smaak bij onze bewoners. Spontaan 
komen er verhalen van vroeger en een gezellige 
babbel met de vrijwilliger die fietst. Bij deze ook 
een warme oproep aan fiets-vrijwilligers! Neem 
contact met ons op indien interesse. Bedankt!

Kristel Van Praet, OCMW-voorzitter

Deelname: GRATIS (taart en koffie inbegrepen) 
Inschrijven is noodzakelijk voor 7 oktober 2017
Via jan.piqueur@telenet.be
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Verantwoordelijke uitgever: Nicolas Uyttenhove - Fabiolalaan 25 1982 Elewijt 

TALENT IN ZEMST 2017
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