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Tovertafel in
woonzorgcentrum
Releghem

Afgelopen maand konden de bewoners
van het woonzorgcentrum kennis
maken met een ‘tovertafel’. Deze tafel
activeert personen met dementie via de
projectie van bewegende figuren op
een tafel. Deze stimuleren het bewegen,
de sociale interactie en het
welbevinden van de spelers.
Ook personen zonder dementie
kunnen
er
taalof
behendigheidsspelletjes doen.
Net als vorig jaar, organiseert de
stichting Résonnance België een
benefietconcert ten voordele van het
woonzorgcentrum. Het is dit jaar de
bedoeling om met de opbrengst deze
‘tovertafel’ aan te kopen.

COLOFON

Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?

Schreven mee aan deze publicatie
Bart Coopman, Tom Dehaene, Erik Moens,
Bart Nobels,, Koen Vandermeiren, Kristel Van
Praet, Jan Verdoodt

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvzemst

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een
hechte samenleving.

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

Interesse? Surf snel naar www.cdenv.be/wordlid

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

Hou je ook van
een warme samenleving?

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!

Het benefietconcert zal plaatsvinden
op 10 december om 20 uur in GC De
Melkerij. Tickets zijn te verkrijgen via
resonnance.belgie@gmail.com.

Welkom op volgende activiteiten
Wereld Weits Buffet CD&V Weerde
Zond 11 december | 11u00 - 15u00
d'Oude School Weerde
Restaurantdagen CD&V Hofstade
Zat 4 februatri | Zondag 5 februari
Ontmoetingscentrum Hofstade

Betaalbaar en kwalitatief
wonen
Betaalbare woningen in Elewijt
Op de voormalige camping Felix Cottage
in Elewijt werd in juni de eerste van 10
zogenaamde
“Skilpod-woningen”
rechtgetrokken. Dat zijn kleinschalige,
energiezuinige maar vooral betaalbare
woningen. Het pilootproject kwam tot
stand dankzij een samenwerking tussen
de provincie, gemeente en de eigenaar van
de grond. De bedoeling is om een aanbod
te creëren waar je betaalbaar kan huren.
Zemstenaren en bewoners van de
camping krijgen daarbij voorrang.
Prikkelpremie
In 2015 startte de gemeente met de
Prikkelpremie.
Eigenaars
van
aaneengesloten woningen ouder dan 25
jaar in een geselecteerde projectzone
kunnen een gemeentelijke premie
aanvragen voor de renovatie van hun
voorgevel. Het doel is het opwaarderen
van de dorpskernen en het stimuleren van
inwoners om hun woning duurzaam te
renoveren. De eerste projectzone lag in het

centrum van Elewijt. Begin 2016 werd de
premie aangepast en verbeterd, en er werd
een nieuwe, bijkomende projectzone
geselecteerd in het centrum van Hofstade.
Ondertussen is het voorziene
budget
bijna
nopgebruikt.
Afbraak verkrotte woningen in
Eppegem
De gemeente kocht in de voorbije jaren
enkele woningen langsheen de
Brusselsesteenweg 382-384-386-390 in
het centrum van Eppegem. Deze
woningen werden aangekocht voor
afbraak met het oog op extra openbare
ruimte voor voet- en fietspaden in de
toekomst. Apotheek Verbist uit Eppegem
heeft de woningen nu overgekocht van de
gemeente. Er wordt een nieuw gebouw
opgericht waarin een apotheek en enkele
appartementen
zullen
worden
ondergebracht.

Iedere mening telt, ook
die van personen met
een handicap

OMDAT DE JEUGD ONZE TOEKOMST
BLIJFT
Opbouw "Skilpod-woning"op
voormalige
camping Felix
Cottage te Elewijt.

Zemst investeert in onderwijs

Veilig (met de fiets) naar school

Na een volledig nieuwe school in Elewijt
wordt er ook geïnvesteerd in de andere twee
gemeentescholen. Zo zijn de plannen in
Eppegem klaar om de omgeving voor de
school “De Waterleest” volledig aan te
passen naar een verkeersvrije straat en
zullen er ook 6 bijkomende klaslokalen en
een uitbreiding van de refter komen. In
Zemst-Laar wordt een volledige nieuwe
kleuterblok met 4 klaslokalen en een
overdekte hal gezet. Ook de speelplaats zal
volledig heraangelegd worden.

Voor CD&V is veiligheid voor de
schoolkinderen een absolute prioriteit.
Bovendien willen we zoveel mogelijk het
fietsen of het stappen naar school
bevorderen. Zo is er, naast de schoolstraten
in Eppegem, Weerde en Zemst, ook aan
basisschool Wonderwijs in Zemst gekozen
om het principe “Schoolstraat” uit te testen.
Met subsidies van de provincies zullen er
grote overdekte fietsenstallingen, die ook
publiek toegankelijk zijn, geplaatst worden
aan de basisscholen in Eppegem, Weerde en
Hofstade. Zowel het Molenveld te Elewijt als
de Graaf Cornetstraat te Hofstade zullen
fietsstraten worden. Dit betekent dat fietsers
er voorrang krijgen op het andere verkeer. Al
deze acties passen perfect in ons CD&Vproject “Pro-fiets-iat” waarbij we (jonge)
mensen zoveel mogelijk willen bedanken en
stimuleren om de fiets te nemen.

Nieuwe speeltuin aan de Paardenstraat in
Eppegem
Er komt een speeltuin aan de nieuwe
verkaveling in de Paardenstraat in
Eppegem. Een plaatselijke “peter” en
“meter” van het speelplein polsten naar de
verwachtingen van de buren. Die werden
zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve
plan. Er komt een schommel, een betonbuis,
een glijbaan en een evenwichtsparcours.

Vóór de zomer polste de gemeente Zemst
op vraag van OCMW-raadslid Erik Moens
naar interesse voor de oprichting van een
platform voor personen met een
handicap. Dit platform moet de belangen
van personen met een handicap
behartigen en de gemeente Zemst
adviseren, op eigen initiatief of op vraag
van de gemeente. Tien personen en
verenigingen toonden interesse, wat wijst
op een draagvlak. Eind oktober kwam dit
platform alvast een eerste keer bij elkaar.

Opleiding tot
plattelandsgids
De eerste les voor de opleiding tot
plattelandsgids
heeft
intussen
plaatsgevonden. Met 15 inschrijvingen is
dit een echt succes. Het gemeentebestuur
organiseert dit in samenwerking met
enkele partners. Tijdens de opleiding leer
je over het leven op een landbouwbedrijf,
over natuur- en plattelandsontwikkeling
en hoe je een rondleiding voorbereidt. Om
de cursus onder de aandacht te brengen
werd een grote stropop gemaakt.

Hans, Koen en Jan bij de stropop aan het
gemeentehuis

