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Als ik dit schrijf, ben ik exact elf jaar burgemeester van Zemst. Ik ben tevreden over wat er in die elf 
jaar gerealiseerd is. Van de mensen in de straat hoor ik dat Zemst “goed bezig” is. We hebben met onze 
ploeg al heel wat kunnen waarmaken. Enkele lukrake voorbeelden: De Melkerij, de nieuwe school in 
Elewijt, een derde woonzorgcentrum, de invoering van een “betonstop” avant la lettre, de uitbouw van 
de sport- en jeugdinfrastructuur, en zo veel meer. 

Een burgemeester moet een goede manager zijn

Een burgemeester kan je vergelijken met een manager van een klein bedrijf. Met circa 400 personeelsleden en 23.000 
klanten. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 hoop ik te kunnen verder werken als burgemeester, 
om Zemst landelijk en levendig te houden. Alle verenigingen moeten de nodige ruimte blijven krijgen. De financiën zijn 
supergezond en dat moet zo blijven. 
En nieuwe uitdagingen zijn er genoeg. Zo zal Zemst op een volwassen manier moeten leren omgaan met diversiteit. Er 
dienen zich ook een aantal zware investeringen aan. Om er maar één te noemen: een nieuw zwembad in het Domein 
Sport Vlaanderen in Hofstade. 

Een goede burgemeester helpt Zemst warm en levendig houden

Ik hoop dat de Zemstenaren mij ooit zullen herinneren als de burgemeester die Zemst “op de kaart heeft gezet” en 
die staat voor “Zemst leeft en bruist”. En dan heb ik het niet alleen over onze geweldige actie “Zemst For Life” die ik 
met negen andere jonge teamleden op touw heb gezet en waar honderden of zelfs duizenden vrijwilligers aan hebben 
meegewerkt. Aan zo’n bruisend Zemst wil ik samen met onze dynamische CD&V-ploeg nog eens minstens een be-
stuursperiode van 6 jaar blijven verder werken. 

Gisteren zei iemand mij: “Wat een goeie burgemeester hebben we toch”. Ik hoop van ganser harte dat een groot deel 
van de Zemstenaren dat ook denkt. Dan kan ik het dorp dat mijn hart heeft gestolen verder door de éénentwintigste 
eeuw loodsen!

“Ik wil er nog wat jaren bijdoen als burgemees-
ter van de warmste gemeente van Vlaanderen.”

Gelukkig 
nieuwjaar, 
Zemst!
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CONNY
Het sociale zit in de genen!

56 jaar  – gehuwd met Johan - 
mama van Jannick en Kris - oma 
van Lou en Lex  – werkzaam bij 

het kabinet van Kris Peeters

Ik ben geboren in Lokeren op 21 mei 1961. 
Sinds 1990 woon ik met mijn gezin in Zemst-
Bos.  Onze twee kinderen hebben ondertussen 
hun eigen stek gevonden in onze fusiegemeen-
te Zemst.

Tot oktober 2017 was ik tewerkgesteld bij het 
Ministerie van Defensie.  Ik heb daar 20 jaar ge-
werkt op de kinderbijslag, 4 jaar op buitenland-
se missies en 14 jaar op de HR-dienst.  Het was 
steeds een job met veel sociale contacten en 
het oplossen van problemen. Sinds november 
ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan op het 
kabinet van federaal vice-eerste-minister Kris 
Peeters.

Mijn hobby’s zijn wandelen en fietsen (als er 
wat tijd voor is :-) ), maar in de eerste plaats 
tuinieren (eigen groenten en fruit kweken, zor-

gen voor bloemen, enzovoort). Daarnaast zet 
ik mij al 19 jaar ten volle in voor voetbalclub 
SK Laar: van administratie tot koken, wassen 
en strijken, poetsen en tappen, en ook … een 
luisterend oor zijn. Sinds 2011 ben ik er se-
cretaris.

Af en toe een weekendje weg met vrienden, en 
lekker eten en drinken, zijn ook echt mijn ding. 
Het sociale is mij meegegeven in mijn genen.

Conny Van Driessche

Eind 2015 liep mijn mandaat als OCMW-raadslid ten einde.  Ik heb dat 9 jaar met volle inzet 
uitgeoefend. Er werd toen een punt gezet achter mijn politieke loopbaan, maar al snel kwam de 
vraag om de draad weer op te pikken.  En jawel, de zin om mensen te helpen kwam terug.  
Na enkele gesprekken met lokale CD&V’ers trad ik toe tot deze partij.
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CD&V Zemst is overal

Ook de afgelopen maanden namen we met CD&V Zemst weer heel wat initiatieven. Om mensen 
samen te brengen, in de bloemetjes te zetten en enkele goede doelen te steunen. 
Op bovenstaande foto’s zie je o.a.: 

 - het leerkrachtenteam van de gemeentelijke basisschool De Waterleest in Eppegem die  
 naar jaarlijkse gewoonte een fruitkorf van ons krijgt op de “dag van de leerkracht”. 

 - Bart Graus en Bart Nobels, initiatiefnemers van “Talent in Zemst”, tijdens de finale begin  
 november in GC De Melkerij. Net zoals vorig jaar vonden opnieuw telkens meer dan 100   
 muziekliefhebbers de weg naar de 4 preselecties in de Zemstse cafés, en 400 naar de finale  
 in De Melkerij. Met dank ook aan vzw De Vrienden van de Muziek.

 - Run for Life, een initiatief van onze jongerenvoorzitter Saïd Ibrahimi, waarbij een 25-tal  
 enthousiaste lopers 1.000 euro verzamelden voor Zemst for Life (ZFL). Ook CD&V Weerde  
 gaf de  winst van haar jaarlijks “Wereld Weits Buffet” aan ZFL. Bij deze trouwens een dikke  
 pluim voor de organisatoren van ZFL. 

(Met dank aan Frederick Catry en Jean Andries voor enkele mooie foto’s)
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                 ZEMST NODIGT U UIT OP HAAR

NIEUWJAARSRECEPTIE
Vrijdag 19 januari 2018 om 19u30
in GC De Melkerij

Niemand minder dan SVEN NYS is onze gastspreker 
rond 20u00.

Iedereen welkom!
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