CD&V ZEMST
SAMEN WERKEN
AAN EEN
TOPSPOT!

VOORWOORD VAN DE BURGEMEESTER

Ik ben ondertussen 11 jaar burgemeester en trek opnieuw de lijst van CD&V Zemst voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Ik ben dus met volle overgave en
overtuiging opnieuw kandidaat-burgemeester.
Zemst is ‘goed bezig’. Uit onderzoek blijkt dat 95% van de Zemstenaren onze gemeente een
TOPSPOT vindt en enorm veel TOPSPOTS heeft: een leuke gemeente om in te wonen met
heel wat persoonlijke lievelingsplekjes, dus.
Met een sterke CD&V-ploeg achter mij hebben wij de laatste jaren opnieuw heel wat
kunnen waarmaken. Enkele lukrake voorbeelden: veel aandacht voor verkeersveiligheid,
Gemeenschapscentrum De Melkerij, nieuwe gemeentelijke schoolgebouwen in Elewijt,
Eppegem en Laar, de bouw van een tweede en derde woonzorgcentrum, nieuwe sporten jeugdinfrastructuur, en zoveel meer.
In deze folder schetsen we een overzicht van de realisaties van de voorbije bestuursperiode
die Zemst tot een echte TOPSPOT hebben gemaakt.
De komende weken en maanden laten we uiteraard zeker ook nog weten wat we voor de
volgende jaren in ons programma hebben staan.

Bart Coopman, uw burgemeester

PS: Deze folder werd gebust door chiro Eppegem. Daarmee steunt CD&V Zemst de bouw
van hun nieuwe lokalen.

1. Fietspaden, fietspaden
en ook een fietssnelweg
Zemst heeft meer dan 100 kilometer fietspaden.
Ze worden twee keer per jaar gecontroleerd en waar
nodig hersteld. In 2017 werden we nog 2de in de
provinciale wedstrijd ‘SympaFietste Gemeente’. En
vandaag wordt volop gewerkt aan de fietssnelweg
tussen Mechelen en Vilvoorde langs de Zenne, met
twee gloednieuwe fietsbruggen.

2. Op en top
landbouwgemeente
In 2015 werd de Zemstse Landbouwraad opgericht en in
2016 werd een landbouwloket geopend in het gemeentehuis.
Zemst was zelfs de eerste gemeente in Vlaanderen die het
beheer van stukken natuur toevertrouwde aan landbouwers.

“De belangrijkste troef van het
landbouwloket is dat lokale landbouwers
zich rechtstreeks kunnen wenden tot
de juiste ambtenaar. Wij, landbouwers,
vinden hier een objectief aanspreekpunt
om aan correcte informatie te geraken.”

LIEVEN HELLEMANS, LANDBOUWER

3. Groene long
tussen Vilvoorde
en Mechelen
Het behoud van ons groen en onze open
ruimte werd onomkeerbaar verankerd in
ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Uit een enquête van Het Nieuwsblad
in 2017 bleek dat Zemst de groenste
gemeente van de Noordrand is!

4. Enorme inspanningen
voor natuur
Voor de aankoop van het Daelemansbos en de
hoogstamfruitboomgaarden gaven we Natuurpunt een
subsidie 154.000 euro. Voor de Kastanjedreef deden
we daar nog eens 13.000 euro bovenop. Ook het
natuurgebied Bos van Aa werd in beheer gegeven aan
Natuurpunt.
Samen met de provincie kochten we meerdere
natuurpercelen langs de Zenne. Jaarlijks organiseren we
een haag- en boomplantactie voor alle inwoners én een
bloemenactie, waar zich dit jaar 2.000 gezinnen voor
inschreven. Ook de kippenactie is opnieuw een succes.

5. Opwaardering
Domein Sport
Vlaanderen
Sinds 2011 wordt met het oog op de
veiligheid in het Domein Sport Vlaanderen
(het voormalige Blosodomein) toegangsgeld
gevraagd voor de strandzone. Voor de
bewoners van Zemst en voor leden van
verenigingen is de toegang gratis. Een
bezoekje loont, want Sport Vlaanderen blijft
investeren in verfraaiingen en speeltuigen.

“Het domein is een pak
aangenamer en veiliger
dan 10 jaar geleden.”
MYRIAM DEWAEL, VOORMALIG BEHEERDER
DOMEIN SPORT VLAANDEREN HOFSTADE

6. Slimme aanpak trage wegen
Trage wegen zijn veilige verbindingen om naar school, het werk, het station of
het dorpscentrum te gaan, maar zijn ook aangenaam om langs te wandelen,
fietsen en joggen. Al heel wat van deze trage wegen zijn opgewaardeerd,
opnieuw geopend en met naambordjes aangeduid.

“Er zijn al wel wat mooie dingen gerealiseerd
rond trage wegen maar de samenwerking
met het gemeentebestuur kan de komende
jaren gerust nog wat beter.”
VERONIQUE BAUDREZ,
VOORZITTER WERKGROEP TRAGE WEGEN ZEMST

7. Veilige schoolomgevingen
Er kwamen verschillende ‘schoolstraten’, die aan
het begin en het einde van de schooltijd tijdelijk
verboden zijn voor gemotoriseerd verkeer. De Graaf
Cornetstraat (Hofstade) en de Leopoldstraat (Zemst)
zijn fietsstraten geworden. En er komen er nog meer
bij, zoals het Molenveld (Elewijt). Er zijn momenteel
ook

fijn

stof-metingen

in

schoolomgevingen.

Waar de drempel wordt overschreden, doen we

De Pimpernel (Zemst-Laar)

bijkomende
inspanningen.

8. Nieuwe schoolgebouwen
In Elewijt werd een gloednieuwe gemeenteschool gebouwd.
Ook in de gemeentescholen van Eppegem en Zemst-Laar is
bijgebouwd. Of zijn ze nog volop bezig met de werken:
De Regenboog (Elewijt)

€ 11.500.000

2015/2017

€ 2.300.000

2018

De Pimpernel (Zemst-Laar) € 1.431.000

2017

De Waterleest (Eppegem)

9. Accommodatie
voor de jeugd
Dankzij de gemeentelijke investeringssubsidie
tot 100.000 euro:
»» konden de Chiromeisjes van Weerde en de
Chiro van Hofstade verhuizen naar nieuwe lokalen
»» kon de Scouts van Elewijt zijn intrek
nemen in een nieuwe chalet.
»» zag het jeugdhuis Elewijt het levenslicht.
»» was het voor jeugdhuis De Jeppe mogelijk
om anti-overlast-maatregelen te nemen.
Ook de Chiro van Eppegem kijkt uit naar een nieuwbouw
op z’n huidige locatie. Bovendien zal de nieuwe fietsbrug
over de Zenne hen naar een nieuw speelbos leiden.
Sinds vorig jaar kunnen alle jeugdverenigingen rekenen
De nieuwe lokalen van de chiromeisjes Weerde.

op extra subsidies voor brandveiligheid.

10. Subsidies voor verenigingen
en sport- en culturele
infrastructuur
Ook heel wat sport- en cultuurverenigingen maakten
gebruik van onze investeringssubsidie. Dat leverde volgende
resultaten op:
»» Twee kunstgrasvelden voor de voetbalclubs
in Zemst en Eppegem
»» Uitbreiding van de Budohal voor gevechtssporten in Elewijt
»» Een tennishal en drie padelterreinen in Elewijt
»» Een nieuwe turnhal in aanbouw, naast het zwembad in
Hofstade (in samenwerking met Sport Vlaanderen)
»» Een petanquehal in Hofstade
»» Visvijvers in Elewijt
»» De renovatie van de wielerpiste in Elewijt
»» Extra skeelerinfrastructuur voor Reko Rollerclub in Eppegem
»» Een gloednieuwe en unieke curlinghal in Elewijt
»» Bergruimte voor de harmonie van Elewijt,

“Dankzij ons
kunstgrasveld
kunnen onze 500
jeugdspelers het
hele seizoen in de beste
omstandigheden trainen,
waardoor zij hun niveau
nog kunnen verbeteren.”
PATRICK DESWARTE,
JEUGDVOORZITTER KFC EPPEGEM

in gemeenteschool De Regenboog
»» Staande wippen in Weerde en Elewijt
»» Parking en extra kleedkamers van SK Laar

11. De Melkerij
Gemeenschapscentrum De Melkerij heeft een podiumzaal, een
foyer, drie vergaderzalen, een repetitielokaal en een danszaal.
In de podiumzaal is er plaats voor 300 zittende of 500 staande
toeschouwers. Sinds december 2015 organiseert de gemeente er
haar ‘Cultuurvonken’. Die raakt elk jaar in een oogwenk uitverkocht.
Naast de abonnementen waren er in het seizoen 2017-2018
maar liefst 5.000 losse tickets beschikbaar.

12. Openluchtfilms
Tijdens de zomer organiseert de
gemeente al jaren ‘Zemst onder
de sterren’. Elke week wordt op
een andere locatie een gratis film
geprojecteerd in open lucht.

13. Pleinpop
Elk jaar organiseert de gemeente het gratis festival
Pleinpop, aan de bibliotheek in Zemst. Onder andere
Eddy Wally, Willy Sommers, Sam Gooris en Les Truttes
waren er al te bewonderen, maar ook lokale artiesten.
De winnaar van ‘Talent in Zemst 2017’ (Les Vaches
Espagnoles) speelt dit jaar op vrijdagavond 17 augustus
op Pleinpop!

14. Horeca leeft op
Met nieuwe eetgelegenheden zoals Oud Sempst,
de Melkerij, de Schranshoeve en Mie van Bart is het

“Ik vind het fantastisch dat wij als
winnaar van Talent in Zemst komende
zomer op Pleinpop mogen optreden.”
TARA CANIPEL,
ZANGERES VAN LES VACHES ESPAGNOLES

lekker tafelen in Zemst. Dat is mede te danken aan een
gericht aankoop- en horecabeleid. Ook het vroegere
Engelentijne in Hofstade heropent binnenkort. Om de
dorstigen te laven, werd het Rubenshof in Eppegem
volledig vernieuwd.

15. Lokale economie
Onze KMO-stuurgroep levert advies
en slaat al sinds 2001 een brug tussen
bestuur en lokale ondernemers. Enkele
van de bekendste verwezenlijkingen
zijn de campagne ‘Wie Zemst, die
vindt!’, de Z-cheque, de rode-loperen-kerstboomactie en de eindejaarsreceptie en –tombola.

16. Prima samenwerking
tussen gemeente en
OCMW
Gemeenten en OCMW’s moeten van de
Vlaamse

Regering

vanaf

volgend

jaar

samensmelten, maar in Zemst gebeurde dat
in 2015 al.
We verbouwen momenteel het gemeentehuis
zodat gemeente en OCMW hun diensten
kunnen aanbieden vanuit één gebouw. Tegelijk
krijgt het onthaal ruimere openingsuren.

17. Inspraak voor personen
met een beperking

18. Internationale
samenwerking

Zemst richtte eind 2016 een Platform op voor

Onze samenwerking met Sokone (Senegal) bestaat al sinds

personen met een beperking. Op die manier willen

2004. Wij ondersteunen hen met onze expertise over lokale

we hun inspraak geven in het beleid.

democratie en zorgden voor bovenlokale subsidies. Dat is een
waardevolle aanvulling op wat NGO’s doen.
Ook in onze jumelage Spermezeu (Roemenië) zorgen we al
sinds 1990 voor betere voorzieningen.
In samenwerking met onze gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking

(GROZ)

worden

daarnaast

nog tal van andere internationale projecten gesteund en
gesubsidieerd.

“Het is zeer
belangrijk dat
beleidsmakers
meer rekening
houden met personen
met een beperking. Via
deze adviesgroep willen
wij hen hierin begeleiden.”

“Dankzij de steun van de gemeente
konden de afgelopen jaren jongeren
en leerkrachten uit Zemst onze
partnergemeente Sokone bezoeken
en ervaringen uitwisselen met jongeren
en leerkrachten van ginder.”

FRIEDA LAUWERS,
LID PLATFORM

PIET STERCKX,
VRIJWILLIGER STEDENBAND ZEMST-SOKONE

20. Renovatie van onze zes kerken
De voorbije 15 jaar werden de zes Zemstse parochiekerken
gerenoveerd voor een totale kostprijs van 4.500.000 euro.
De kerk van Hofstade zou de komende jaren misschien een
nevenbestemming kunnen krijgen.

19. Parochiezalen
Een nieuw subsidiereglement maakt het mogelijk om een deel van
de investeringen in parochiezalen te subsidiëren. Met resultaat:
er waren renovaties in De Prins (Elewijt), Ons Huis (Weerde), de
parochiezaal in Zemst en zelfs een volledige renovatie van de
parochiezaal in Eppegem.

21. Aandacht voor zorg
In het OCMW-woon-zorgcentrum Releghem wonen voornamelijk zorgbehoevende senioren; de aangrenzende 51 serviceflats van
De Meerpaal bieden een mooie aanvulling. Daarnaast kunnen senioren voor permanent- of kortverblijf ook terecht in twee private
woon-zorgcentra: Ambroos in Hofstade en Zonnesteen in Zemst.
De gemeente heeft altijd oog voor zorg gehad: denk maar aan projecten als thuiszorgdiensten, de strijkwinkel, het
anti-vereenzamingsproject of de dansnamiddagen voor senioren in samenwerking met de seniorenadviesraad.

22. Sociale huisvesting
Tegen 2025 moet elke Vlaamse gemeente
een aantal bijkomende sociale huurwoningen
realiseren.
Dit voorjaar werd in de Vekestraat in Elewijt gestart

23. Voormalige campings
in Elewijt opgeruimd

met de bouw van twaalf sociale huurwoningen.

De gemeente heeft een deel van de voormalige

In de Heidestraat (Weerde) is de bouw gestart en

camping Baarbeek-Berkenhof (Elewijt) aangekocht.

de Zenneweg (Eppegem) werd al opgeleverd in

Voor de kansarme permanente bewoners werd een

2017. Ook in de Spiltstraat/Laremolenweg (Zemst-

nieuwe huisvesting gezocht, waarna de camping

Laar) en op de Felix Cottage Club (Elewijt) worden

volledig werd ontruimd en in concessie werd

de komende jaren bijkomende sociale woningen

gegeven aan vzw ‘Heirweg I’ voor het organiseren

gebouwd.

van historische evenementen. Op de Felix Cottage
Club (Elewijt) werden verschillende oude chalets
afgebroken. De gemeente bouwt daar samen
met de provincie en de eigenaar tien kleinschalige
woningen die sociaal verhuurd worden.

24. BIN-netwerk:
al 2000 leden
Een

BIN

(Buurt

Informatie

Netwerk)

is

een

samenwerkingsverband tussen burgers en politie om
de sociale controle te verhogen en de criminaliteit te
verlagen. Elke deelgemeente heeft intussen zijn eigen BIN.
Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal inbraken vorig
jaar daalde.
Dat buren elkaar beter willen leren kennen, zien we ook
in de stijging van het aantal buurtfeesten. Het aantal
subsidieaanvragen voor buurtfeesten steeg in tien jaar
tijd van 32 naar 44.

23. Camera’s voor
meer veiligheid
Om inbraken tegen te gaan, kwamen er camera’s op
alle grote invalswegen van Zemst. Om sluikstorten te
bestrijden, zet Incovo op verschillende plaatsen mobiele
camera’s in. En aan de stations van Eppegem en Weerde
kwamen onlangs bewakingscamera’s om fietsdiefstallen
tegen te gaan. De komende jaren zal onze politiezone
inzetten op mobiele camera’s. Die zullen onder meer
dienen voor de controle op tonnagebeperking en
trajectcontroles.

26. Gezonde budgettaire
toestand
Onze gemeentekas doet het uitstekend in vergelijking
met andere soortgelijke gemeenten.

27. Heraanleg gewestwegen
De Tervuursesteenweg in Elewijt werd volledig vernieuwd.
Ook de Rubenslaan (Elewijt), Brusselsesteenweg (Zemst,
foto) en de Elewijtsesteenweg tussen Eppegem en Elewijt
werden veel veiliger heraangelegd. De werken voor de
Brusselsesteenweg in Eppegem staan nog steeds op de
planning. Daarvoor hangt de gemeente volledig af van
Vlaanderen, dat de werken wegens budgettaire redenen
steeds blijft uitstellen.

28. Geen overstromingen meer
Drie legislaturen geleden was er nog geregeld sprake van
overstromingen. Door een beleid van nieuwe riolering,
grachten en overstromingsgebieden zijn die de laatste
jaren niet meer voorgekomen.

29. Geen zwaar verkeer meer
In het voorjaar van 2018 werd een tonnagebeperking
ingevoerd voor alle zwaar verkeer op onze lokale wegen.

“Bij de
geboorte van
mijn kindje kreeg ik
van de gemeente een
geboorteboom. Een leuke
attentie als jonge moeder
en het bevordert meer groen
in onze gemeente ook nog.”
MARIJKE POTS,
KERSVERSE MAMA

30. Huis van het Kind
In 2015 opende het Huis van het Kind zijn deuren
achter het OCMW-gebouw in Zemst. Het
herbergt het consultatiebureau van Kind en Gezin,
maar daarnaast vinden ook alle ouders er een
antwoord op hun vragen over opvoeding. Sinds
vorig jaar is ook het Kinderwenshuis er gevestigd.
Ouders die hun kinderwens om medische
redenen niet kunnen waarmaken, krijgen er
psychologische begeleiding. Zsofi Horvath is de
fiere meter van dit project!

31. Paviljoen Maria
Vorig jaar opende het OCMW van Zemst
Paviljoen Maria aan de Brusselsesteenweg
tussen Zemst en Eppegem. Dankzij het project
kunnen zes personen met een beperking er
zelfstandig begeleid wonen. Dat gebeurt
niet toevallig net naast Villa Clementina,
een project voor opvang van kinderen
met en zonder beperking. Er wordt volop
samengewerkt tussen beide initiatieven.

Welkom
ZONDAG 27 MEI 2018 - 11u00 tot 15u00,
gelegenheidsrestaurant CD&V Zemst, Bos en Laar
in de parochiezaal van Zemst (Kloosterstraat)

ZONDAG 3 JUNI 2018 - 10u30,
Toelichting nieuw erfrecht
door Minister van Justitie Koen Geens,
in zaal Ons Huis in Weerde (Kostersvoetweg)
   Gil Plaquet
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