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VEILIGERE SCHOOLOMGEVINGEN

Meer en meer kinderen verplaatsen zich met de fiets naar school.
Maar ook het autoverkeer blijft toenemen en dat kan op punten 
zoals een schoolomgeving in een gevaarlijke situatie uitmonden. 
Deze conflictsituaties tussen onervaren fietsende kinderen en auto-
bestuurders moeten worden beperkt.
Om de nodige verbeteringen in kaart te brengen bespreken we 
eerst alles samen met de oudercomités, en dit werden of worden 
enkele verkeersingrepen. 

Lees het hier, op pagina 4!



Om de nodige verbeteringen in 
kaart te brengen bespreken we 
eerst alles samen met de ouder-
comités, en dit werden of wor-
den enkele verkeersingrepen.
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Veiligere schoolomgevingen

Aan De Tuimeling
In het gedeelte van de Kloosterstraat 
tussen Brusselsesteenweg en de belem-
meringspaaltjes aan de schoolpoort 
geldt een parkeerverbod. 
Manoeuvrerende voertuigen vormden 
er een groot veiligheidsrisico voor 
de kinderen en andere zwakke weg-
gebruikers. De aangewezen plek om 

te parkeren is de parking op de hoek 
Brusselsesteenweg/Kloosterstraat. 

Aan De Waterleest 
Hier wordt de pijpenkop voor de 
hoofdingang van de school tijdens de 
piekuren verkeersvrij gemaakt. 

Aan de GO-school 
Wonderwijs 
Aan de GO-school Wonderwijs in 
Zemst werd in de bocht van de Boven-
weg wegmarkering geschilderd om ook 
hier het verkeer beter te leiden. 

Aan de school De Regenboog
De verkeersregeling aan school De Re-
genboog in Elewijt wordt aangepast zodra 
de eerste fase van de nieuwbouw klaar is.
Met deze eerste kleine maar ingrijpende 
maatregelen verhogen we de veiligheid 
van de schoolgaande en fietsende jeugd 
aan de scholen.
Andere ingrepen om een nog veiliger 
schoolverkeer te bekomen, zullen zeker 
volgen.

Jan Verdoodt, schepen van mobiliteit

Koen Vandermeiren, 

schepen van onderwijs

Kleuters van De Regenboog in blijde verwachting…
Zowat een jaar geleden werd de eerste steen gelegd van de bouw 
van GBS De Regenboog in Elewijt. Als alles goed loopt zullen de 
kinderen van de lagere school er na de herfstvakantie hun intrek 
kunnen nemen. Hun klassen, de refter en het leraars- en directielo-
kaal zijn dan klaar.

Maar er is nog meer bijzonder goed 
nieuws. Begin augustus keurde de 
gemeenteraad de aankoop goed van een 
perceel grond, die het mogelijk maakt 
om ook fase 2 van het schoolgebouw te 
realiseren. De kleuters van GBS De Re-
genboog zijn dus in blijde verwachting.
Bijzonder verheugend is te mogen vast-
stellen dat de aankoop van de grond 
toch mogelijk werd via een minnelijke 
schikking (waarvoor onze dank aan de 
betrokken eigenaar en onze onderhan-

delaars), waardoor een aanslepende 
onteigeningsprocedure kon worden 
vermeden. Dat bewijst dat blijven spre-
ken met mekaar altijd helpt .
Voor de bouw van de Elewijtse school 
werd zowat 10 miljoen euro in de 
meerjarenplanning voorzien… Omdat 
kinderen  voor ons echt belangrijk zijn .

Alex Heyvaert, Fractieleider CD&V

Koen Vandermeiren, 

Schepen voor onderwijs

Bart Nobels neemt politieke sabbatperiode
Begin augustus diende ik mijn ontslag in als OCMW-voorzitter. Het 
OCMW bleek echt niks voor mij te zijn. Ik had dat aanvoelen al 
toen mijn partij me vroeg om mijn politieke verantwoordelijkheid 
in deze op te nemen na de verkiezingen vorig jaar, maar ik dacht 
dat ik er wel zou in groeien. Dat bleek na zeven maanden echter 
niet het geval te zijn. Omdat ik me er persoonlijk steeds ongeluk-
kiger bij voelde, heb ik besloten om deze bladzijde om te slaan. 
Liever dat, dan mijn voorzitterschap inhoudelijk op een laag pitje 
te zetten, wat niet in mijn aard ligt.

Met veel spijt in het hart neem ik door 
deze beslissing ook afscheid als schepen 
voor onderwijs. Iets wat me dan weer 
wel helemaal op het lijf  geschreven is, 
maar helaas genoeg niet zwaar genoeg 
doorwoog. Ook de vele avondvergade-
ringen en weekendactiviteiten wogen 
na meer dan 12 jaar steeds zwaarder. Ik 
denk dat zoiets in zekere zin menselijk is 
na 12 jaar schepen te zijn geweest.
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Nieuw crematorium in Zemst

Een gebedshuis voor Moslims in Hofstade, of sociale woningen?
Aangezien wij veel vragen 
krijgen in dit verband, een kort 
woordje uitleg.

Net voor het bouwverlof  is men gestart 
met de bouw van een nieuw crematorium 
in Eppegem (Erasmuslaan). Dit was no-
dig omdat het bestaande crematorium in 
Vilvoorde aan vervanging toe is en omdat 
de overeenkomst met de eigenaars van 
dat gebouw afloopt in juli 2014.

Het nieuwe gebouw zal zeer functioneel 
zijn en houdt rekening met het stijgend 
aantal crematies (in 2012 waren het er 
5.039). Uiteraard voorzien we al het 
nodige om de nabestaanden in alle rust 
afscheid te kunnen laten nemen van hun 
dierbare. 

Het nieuwe crematorium wordt gebouwd 
door de intercommunale Havicrem en 
zal eigendom zijn van 27 gemeenten uit 
Halle-Vilvoorde. 
De kostprijs van het project is geraamd 
op ruim 10 miljoen euro. De financiering 
is mede mogelijk gemaakt door een waar-
borg van de provincie.
Als alles vlot verloopt, wat niet altijd evi-
dent is bij dit soort grote projecten, zul-
len de werken klaar zijn tegen mei 2014.

Tom Dehaene

Voorzitter Havicrem

Het zogenaamde “voorkooprecht” (het 
recht om in de plaats te treden van de 
koper) op een pand in de Tervuurse-
steenweg nr. 7 te Hofstade, werd in 
juli aangeboden aan de gemeente die 
besloot hierop in te gaan. Het pand is 
immers een opportuniteit in het kader 
van de realisatie van het “bindend soci-
aal objectief ”, een doelstelling opge-
legd door Vlaanderen die inhoudt  dat 
Zemst 156 sociale huurwoningen moet 
realiseren tegen 2025. Per saldo moeten 
er de komende tien jaar nog 36 bijko-
men. Aangezien het aanbod van sociale 
woningen in Hofstade eerder beperkt is 
en er de komende jaren geen projecten 

gepland zijn, heeft de gemeente beslo-
ten dit pand aan te kopen. Bovendien 
was de koopprijs interessant en is de lo-
catie omwille van nabijheid van winkels 
en openbaar vervoer heel geschikt voor 
sociale woningen. 

Het is de bedoeling om er een viertal 
woongelegenheden te voorzien.
De eerste koper was de moslimstichting 
Al-Ikhlaas. Die wou er een gebedshuis 
en ontmoetingscentrum inrichten. 
De gemeente biedt aan de stichting 
Al-Ikhlaas aan om samen met de stad 
Mechelen naar een andere, geschiktere 
locatie daarvoor te zoeken. 
Eventueel kan er nog een gerechtelijke 
procedure volgen als de verkoper van 
de woning het voorkooprecht van de 
gemeente betwist. Het kan dus nog 

even duren vooraleer de gemeente ef-
fectief  in bezit komt van het pand.

Kristel Van Praet

schepen van sociale huisvesting

Ik ben vastberaden om meer tijd door 
te brengen met mijn vrouw en kinderen, 
want die hebben me de afgelopen jaren 
meer moeten missen dan een gemid-
delde papa. Op professioneel vlak ga ik 
een nieuwe uitdaging aan op het kabinet 
van Tom Dehaene, provinciaal gedepu-
teerde, waar ik nu al 2 dagen per week de 
mobiliteitsdossiers opvolg (wat ik heel 
graag doe, trouwens).
Of  ik volledig stop met lokale politiek? 
Daar ben ik nog niet helemaal uit, maar 
ik ga minstens een politieke “sabbatperi-

ode” inlassen. Nadien zien we wel weer.
Ik wil iedereen bedanken die me ge-
steund heeft sinds mijn keuze voor de 
politiek (intussen 14 jaar geleden): mijn 
gezin, familie en vrienden, CD&V-
Zemst, mijn kiezers, het personeel van 
gemeente en OCMW, de collega’s van 
andere partijen, enzovoort. Want voor 
alle duidelijkheid: ik heb me (tot een 
half  jaar geleden) rot geamuseerd in de 
lokale politiek: uitdagend, veel kunnen 
en mogen realiseren, veel leuke mensen 
leren kennen. 

Ik verontschuldig me bij alle mensen die 
ik ontgoochel of  kwets met deze beslis-
sing, in eerste instantie bij mijn kiezers, 
maar ik voel dat ze de enige juiste is. 
Bedankt voor jullie begrip.

Veel succes gewenst aan mijn opvolgers: 
Erik Moens en Koen Vandermeiren!
Tot ergens in onze mooie gemeente 
Zemst!

Bart Nobels



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

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!

Uw lokale contactpersoon
Nicolas Uyttenhove
(nico_uyttenhove@yahoo.fr)
www.zemst.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Wijzigingen in het schepencollege en de gemeenteraad

Door het ontslag van Bart Nobels als 
voorzitter van het OCMW is hij ook 
van rechtswege ontslagnemend als 
schepen. Bart was in het schepencol-
lege bevoegd voor Sociale zaken en 

Onderwijs. Nu hij als OCMW-voorzit-
ter vervangen wordt door Erik Moens, 
gebeuren er wat verschuivingen in de 
verdeling van de schepenbevoegdhe-
den. Als schepen zal Erik de beleidsdo-
meinen Sociale Zaken, Kinderopvang, 
Ontwikkelingssamenwerking en Inte-
gratie voor zijn rekening nemen. De 
bevoegdheid Onderwijs wordt overge-
nomen door Koen Vandermeiren.

Erik Moens zetelt als OCMW-voor-
zitter en schepen ook in de gemeente-
raad. Als gemeenteraadslid zelf  zal hij 
niet zetelen. In deze functie wordt hij 

normaliter opgevolgd door de eerstvol-
gende op de kandidatenlijst, Jan Van 
Asbroeck uit Eppegem. Deze laatste 
kan de functie echter niet opnemen 
vanwege de onverenigbaarheid met een 
gerechtelijk mandaat. Op die manier 
komt de volgende opvolger in beeld, 
Ann Coppens uit Zemst. Ann heeft op 
de gemeenteraad van september de eed 
als gemeenteraadslid afgelegd.

CD&V wenst ieder van hen veel succes 
met hun nieuwe functies en bevoegd-
heden!

Wat staat er op stapel binnen het OCMW?
OCMW-Zemst kende een opvallende 
start in deze nieuwe legislatuur. Met de 
voorzitterswissel eind augustus waar 
ik Bart Nobels opvolg als OCMW-
voorzitter voor de komende 2,5 jaar, 
zullen er ongetwijfeld andere accenten 
gelegd worden. OCMW- Zemst heeft 
de afgelopen legislaturen zijn aanbod 
aan dienstverlening aan de bevolking 
uitgebreid. Het is zeker mijn bedoeling 
niet om de werking van het OCMW 
volledig om te keren, maar er is zeker 
plaats voor nieuwe initiatieven.

In de laatste weken zijn er 2 personeels-
leden in dienst gekomen. Een nieuwe 
functie van communicatieambtenaar 

werd gecreëerd. Deborah Van Houw-
aert zal instaan voor een betere interne 
communicatie en een vernieuwende 
communicatie naar de buitenwereld toe. 
Onze financieel beheerder Luc Bau-
ters gaat op pensioen. Johan Janssens, 
financieel beheerder van de gemeente 
zal voortaan zowel het OCMW als de 
gemeente beheren. Om Johan bij te 
staan werd er een nieuwe boekhoudster 
aangenomen. 

In de volgende legislatuur zal er een 
extra aandacht zijn voor bepaalde 
doelgroepen van de bevolking, zoals te-
werkstelling voor de personen die heel 
moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt 

terecht kunnen, personen met een 
handicap en dementerenden. We zijn 
momenteel bezig aan een meerjaren-
planning. Daarvan hoor je alvast meer 
in een volgende editie van dit blad. 

Erik MOENS
Voorzitter OCMW

Eedaflegging Ann Coppens


