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Erik en Kristel gaan ervoor
STERKER ZEMST, STERKER VLAANDEREN
Op 25 mei 2014 zijn het verkiezingen. Dit keer in de volksmond beter gekend als de “moeder der verkiezingen”. CD&V Zemst zendt 2 van haar krachten uit. Kristel en Erik interviewen elkaar.
Lees het interview, op pagina 5!

Kunstgrasveld
in Eppegem!

Zemst zegt het
met bloemen...
“Omdat vanaf 2015 geen pesticiden meer mogen gebruikt worden
en we de biodiversiteit willen bevorderen kiest Zemst naar de toekomst toe voor alternatieve bloemenperkjes,” zegt schepen van
milieu Koen Vandermeiren.

Waarom een kunstgrasveld?
Jaarlijks voorziet de gemeente in het onderhoud van de jeugdvelden.
Dit is een zeer kostelijke zaak ! Bij ploegen met veel jeugdspelers
helpt dit echter maar enkele maanden. Door het intense gebruik is,
afhankelijk van de weersomstandigheden, eind september of oktober al het gras al kapot gespeeld. Hierdoor moeten ze praktisch een
gans seizoen in erbarmelijke omstandigheden voetballen en moeten
er veel matchen en trainingen afgelast worden. Met een kunstgrasveld kan er 12 maanden op een jaar gespeeld worden ongeacht de
weersomstandigheden en dit in perfecte omstandigheden! Ook de
kosten van het groot onderhoud vallen (grotendeels) weg…
Waarom In Eppegem?
Budgettair is er geen ruimte voor een kunstgrasveld in elke
gemeente. Daarom is er beslist om deze legislatuur 1 of 2 kunstgrasvelden aan te leggen. Door het groot aantal jeugdspelers (ca
300) en de samenwerking met Weerde is Eppegem de uitverkorene.
Bovendien was het de enige ploeg die zelf € 150 000 wilde of kon
investeren! De andere voetbalploegen konden zich daar perfect in
vinden…

Haagjes verdwijnen en er wordt gekozen voor perken van traag
groeiend gras met veldbloemen, waar insecten en vogels een schuilen voedselplaats krijgen. Narcissen, en krokussen zorgen voor
een kleurenpracht in de lente, als voorbode voor de zomerse veldbloemen.
Het traag groeiend gras moet pas in het najaar worden gemaaid wat
een besparing oplevert aan personeelskosten bij het onderhoud.
Een eerste plantvak werd aangelegd op de hoek van de Spiltstraat
en de Linterpoortenlaan. Het vak kreeg er een bord met uitgesneden vlinder, als symbool voor biodiversiteit…
Schepen Koen Vandermeiren
CD&V fractieleider Alex Heyvaert

Sterke sociale woningbouw
Vlaanderen legt aan alle gemeenten een bindend sociaal objectief
(BSO) op. Dit BSO houdt in dat Zemst 156 sociale huurwoningen,
76 sociale koopwoningen en 3 sociale kavels dient te realiseren
tegen 2025.
Na een eerste beoordeling door Wonen Vlaanderen scoorde Zemst
positief en is zij de goeie leerling van klas. Zemst scoort overigens
behoorlijk beter dan de buurgemeenten op het vlak van realisatie
van dit BSO. De snelheid waarmee we als gemeente ons BSO zullen realiseren, hangt af van onze budgettaire mogelijkheden. Sinds
januari 2013 is er immers een nieuw financieringsbesluit van toepassing en worden de gebruikelijke projectsubsidies (60-65%) niet
langer gehanteerd. Ze worden vervangen door een systeem van
renteloze leningen die de gemeente kan krijgen bij Vlaanderen.
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Erik en Kristel gaan ervoor

Op 25 mei 2014 zijn het verkiezingen. Dit
keer in de volksmond beter gekend als de
“moeder der verkiezingen”. CD&V Zemst
zendt 2 van haar krachten uit. Kristel en
Erik interviewen elkaar.
Kristel: Hoe verloopt je campagne?
Erik: De verkiezingstijd is op zich aangenaam om nieuwe mensen te leren kennen.
Nieuwe mensen zijn andere kandidaten
maar ook potentiële nieuwe kiezers.
Kristel: Voer je ook buiten Zemst campagne?
Erik: Ik probeer persoonlijke kennissen te
bereiken binnen de provinciale kieskring.
Kristel: Welke campagnemiddelen zet je in?
Erik: We gebruiken de klassieke campagnemiddelen: affiches en autostickers. Maar
ook persoonlijke brieven naar vrienden zullen verstuurd worden.

Kristel: Is er een verschil merkbaar in vergelijking met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen?
Erik: Aangezien het kiespubliek veel groter en
breder is, lijkt de campagne voor de Zemstse
kiezer minder intensief maar dat is ze zeker
niet. We proberen in een kortere tijdspanne
veel meer mensen te bereiken.
Kristel: Succes, Erik.
Erik: De 10de plaats is niet meteen een verkiesbare plaats. Wat zijn je persoonlijke ambities?
Kristel: Met een flinke dosis doorzettingsvermogen lijkt alles mogelijk. Maar mijn persoonlijke ambitie is onze regio en de partij te
steunen, en wie weet, te vertegenwoordigen
binnen het Vlaams Parlement.
Erik: Heb je veel contact met andere kandidaten van de lijst?
Kristel: Er worden veel gezamenlijke campagnemomenten georganiseerd door de lijsttrek-

kers. Fijn om nieuwe mensen te leren kennen.
Erik: Kan je rekenen op veel steun?
Kristel: We, en dan spreek ik uit onze beide
namen, danken graag de partijgenoten en
sympathisanten voor hun steeds vrijwillige
inzet. Zowel voor het opkuisen en plaatsen
van borden als voor het ronddragen van flyers,
vinden we steeds mensen bereid om te helpen.
Erik: Wat zijn voor jou de leukste campagnemomenten?
Kristel: Samen op pad met de hele bende. Plezier maken hoort zeker en vast ook bij campagne voeren.
Erik: Succes, Kristel.
Erik MOENS, Voorzitter OCMW
Kristel VAN PRAET, Schepen

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

Zemst krijgt een eerste alternatief plantenvak op de hoek van de Spiltstraat en de
Linterpoortenlaan, met nadruk op biodiversiteit.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Met een kunstgrasveld kan er 12 maanden
op een jaar gespeeld worden ongeacht de
weersomstandigheden en dit in perfecte
omstandigheden! Ook de kosten van het
groot onderhoud vallen (grotendeels) weg…

Vlaanderen legt aan alle gemeenten een
bindend sociaal objectief (BSO) op. Dit BSO
houdt in dat Zemst 156 sociale huurwoningen, 76 sociale koopwoningen en 3 sociale
kavels dient te realiseren tegen 2025.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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