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Zaakvoerder Paul Verdoodt,
projectbegeleidster
Ansje Brassine en schepen
Koen Vandermeiren

Gemeenschapscentrum De Melkerij:
innovatief en uniek project in Vlaanderen
Het gloednieuw gemeenschapscentrum
De Melkerij heeft officieel haar deuren
geopend. Tijdens het openingsweekend
kwamen er meer dan 1.000 Zemstenaren, van jong tot oud, genieten van Natalia, Gunther Neefs en andere artiesten.
Het gemeentelijk cultuurprogramma
“Cultuurvonken” loopt ondertussen als
een trein: meer dan 750 abonnementen
en meer dan 4.000 verkochte tickets! De
Zemstenaar kan voortaan in optimale
omstandigheden genieten van cultuur
kort bij de deur.
Maar ook aan de plaatselijke Zemstse
verenigingen is gedacht. Ze kunnen aan
gunsttarief gebruik maken van de infrastructuur en zelfs hun eigen horeca
verzorgen. De Zemstenaar kan dus tege-
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lijkertijd passief en actief aan cultuurbeleving doen in de Melkerij.
Wat maakt De Melkerij dan zo uniek in
Vlaanderen? Wel, als eerste en enige gemeente in Vlaanderen kiest Zemst voor
een publiek-private samenwerking bij de
uitbating. Een private partner zorgt niet
alleen voor de uitbating van de brasserie,
maar ook voor een aanvullende culturele
programmatie. Op die manier kost het de
belastingbetaler zo weinig mogelijk.
We vroegen aan Paul Verdoodt, beheerder van de CVBA (de private partner)
wat we mogen verwachten: “Naast het
cultuurpakket van de gemeente bieden
wij als private partner een aanvullend
cultuurprogramma aan en wordt er in de

brasserie eetgelegenheid voorzien. Bovendien zal het gebouw ook dienst doen als
businesscentrum. Zo kunnen er bedrijfsvoorstellingen, vergaderingen, congressen en zakelijke arrangementen op maat
worden uitgewerkt. De gunstige ligging
tussen Brussel en Antwerpen, de vlotte
bereikbaarheid vlak aan de E19 (vóór de
structurele files), en de ruime parkeergelegenheid zijn hierbij uitstekende troeven.
Telkens met een hapje en een tapje. De
leuze van de Melkerij, die je op onze website vindt, is dan ook: samen beleven! Surf
naar www.gcdemelkerij.be en oordeel
zelf. Samen met projectbegeleidster Ansje
Brassine, eventmanager Wim Simons en
cultuurprogrammator Jean-Marie Brassine willen we van De Melkerij een succesverhaal maken.”

Allereerste
Vlaamse
curlingbaan
komt naar
Elewijt
Bart Coopman, burgemeester: “Pieter,
kan je nog eens kort proberen uit te leggen
wat curling juist is?”
Pieter Meijlaers, initiatiefnemer: “Curling is een Olympische wintersport, die
je waarschijnlijk al wel eens op TV hebt
gezien. Het is de sport met de borstels, de
stenen en 4 spelers die die stenen over het
ijs naar het ‘huis’ schuiven.”
Bart Coopman: “Waar komt de baan precies?”
Pieter Meijlaers: “Op een gemeenteterrein langsheen de Driesstraat in Elewijt.
Het gebouw zal een (geluidsbuffer) zijn
t.o.v. achterliggende activiteiten (jeugdhuis, hondenclub,…) en tegelijk ook andere en/of bijkomende ruimte-invullingen niet hypothekeren.”

Huis van het Kind
Het OCMW van Zemst kocht in 2013 een aanpalend huis in de Meerweg 2 aan. Aangezien de diensten van Kind en Gezin nogal krap gehuisvest waren, werd er besloten
om het Huis van het Kind op te richten in de aangekochte woning en ook de diensten
van Kind en Gezin hier naartoe te verhuizen. Naast het consultatiebureau van Kind en
Gezin (“de weeg” in de volksmond), werd dit ook de nieuwe stek voor de kinderopvangdienst van het OCMW.
Op 16 september 2015 werd het Huis van het Kind officieel geopend, op initiatief van
toenmalig OCMW-voorzitter Erik Moens. Het is een mooi en kleurrijk stekje geworden waar kinderen zich snel thuis voelen.
Het Huis van het Kind heeft 3 belangrijke pijlers: spel en ontmoeting organiseren,
preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. Het doel is een samenwerkingsverband tussen de verschillende overheden, organisaties, vrijwilligers en burgers
die zich dagelijks inzetten voor (aanstaande) gezinnen met kinderen én jongeren.
Getuigenis van een mama
“Onlangs nam ik contact op met het Huis van het Kind. Ik voelde me er echt
geholpen en niet aan m’n lot overgelaten. Nu heb ik nog regelmatig contact omdat
ik weet dat er geluisterd wordt en mee aan oplossingen gewerkt wordt. Ik ben heel
dankbaar voor het Huis van het Kind en in het bijzonder voor Anja.”

Bart Coopman: “Hoe hebben jullie de
fondsen verzameld voor de bouw?”
Pieter Meijlaers: “Eerst en vooral willen
we de gemeente Zemst bedanken om een
toplocatie te voorzien, waar wij 20 jaar
gebruik van kunnen maken. Er komen
ook subsidies van de provincie VlaamsBrabant, goed voor 100.000 euro. Daarnaast wil ook de World Curling Federatie
ons project tegemoet komen. De club
zelf kan, dankzij haar financieel gezond
beleid, ook een heel stuk zelf financieren. En door middel van een succesvolle
crowdfunding campagne, haalden we ook
nog 30.000 euro extra op. Die kunnen
we via een lening bij het participatiefonds
verhogen tot 100.000 euro. In de komende maanden gaan we op zoek naar extra
investeringen om de baan ecologisch en
energiezuiniger te maken.”

Kersvers OCMW-voozitster Kristel Van Praet
met Anja Conincx en Erik Moens in het
gloednieuwe Huis van het Kind
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Dubbel gebruik van de nieuwe school
“De Regenboog” in Elewijt
De Zemstse bevolking groeit op natuurlijke wijze en door inwijking
aan. Daarom is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in goede
onderwijsinfrastructuur. De gemeente Zemst heeft al jarenlang een
traditie om van onderwijs een topprioriteit te maken. Bij de uitbouw
van de gemeentelijke basisscholen wordt er steeds verder gedacht dan
het onderwijs alleen. Zo promoten we dubbel gebruik. Bij de bouw
van de nieuwe school in Elewijt is er ook rekening gehouden met het
verenigingsleven. De polyvalente hal, al of niet vergroot met de refter, kan dienst doen als podiumzaal voor meer dan 700 toeschouwers.
Deze is, samen met de turnzaal, en bijhorende kleedkamers en sanitair
afzonderlijk toegankelijk gemaakt buiten de schooluren. Zo hebben
niet enkel de leerlingen maar ook heel wat cultuur- en sportverenigingen, zoals het Bachkoor, de harmonie, de Gezinsbond, Femma,
Basketclub Weerde en de muziekacademie de verhuis gemaakt naar
De Regenboog voor hun repetities en/of optredens. Zo komen we tegemoet aan de noden van het Elewijtse verenigingsleven. Met 70%
Vlaamse overheidssubsidies (Agion) blijft de Zemstse belastingbetaler
gespaard van buitenissige uitgaven.

Peter Merckx, voorzitter harmonie Elewijt: “Dankzij de nieuwe
school kunnen we eindelijk in optimale omstandigheden
repeteren en optreden! Nu de bergruimte nog…”
(op de foto met Koen Vandermeiren, schepen van onderwijs)

Landbouwloket in het gemeentehuis
Eind 2011 keurde het gemeentebestuur de oprichting goed van
de landbouwraad. Op de eerste zitting werd met unanimiteit
van stemmen Hans Moens gekozen als voorzitter. Dat is hij nog
steeds.
Jan Verdoodt, schepen van landbouw: “Wat is jouw mening en
die van de landbouwers in het algemeen over deze landbouwraad?”
Hans Moens: “De oprichting is zeker en vast een goeie zaak
voor de lokale landbouwers. Enkele keren per jaar kunnen we
over welbepaalde gekozen onderwerpen met de gemeente van
gedachten wisselen, concrete problemen oplossen en zaken verbeteren. Maar na een goeie start is het een beetje verwaterd, door
allerlei omstandigheden zoals gewenning, gebrek aan onderwerpen, enzovoort.”

Jan Verdoodt,
schepen van landbouw

Jan Verdoodt: “Zou het kersverse landbouwloket hierin dan een
nieuwe start kunnen betekenen?”
Hans Moens: “100% zeker! Via het landbouwloket kan elke
landbouwer een algemene of specifieke vraag over zijn bedrijf
stellen. De landbouwers zullen een gepersonaliseerde behandeling krijgen. En als bijvoorbeeld een bepaalde vraag meerdere
malen terugkomt, zal dit een onderwerp worden om te bespreken op de landbouwraad. De landbouwers kijken er echt naar
uit!”
Jan Verdoodt: “Erg bedankt, Hans, om dit even toe te lichten.
We zullen er zorg voor dragen dat de samenwerking tussen de
Zemstse landbouw en de gemeente via het landbouwloket een
succes wordt!”

Hans Moens,
voorzitter landbouwraad
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Fietssnelweg in de steigers
We lieten een fervente gebruiker van de Zennedijk als fietsweg naar het werk aan het woord.
Tom Dehaene, provinciaal gedeputeerde
voor mobiliteit: “Peter, waarom fiets je regelmatig langs De Zenne naar het werk?”
Peter De Backer: “Vroeger fietste ik dagelijks vanuit Weerde langs de Zenne naar
Mechelen-Noord. Dat was een mooie en
veilige route. Nu ik in Brussel werk, heb
ik die gewoonte behouden, omdat het
een gezonde, flexibele en efficiënte manier van verplaatsen is. Met de wagen is
de rijtijd wegens de verkeersdrukte vaak
even lang en met de trein ben je beperkt
tot vaste tijdstippen.”
Tom Dehaene: “Op initiatief van onze
provincie Vlaams-Brabant wordt de Zen-

nedijk tussen Zemst en Vilvoorde opgewaardeerd tot fietssnelweg. Aan welke voorwaarden moet die volgens jou voldoen?”
Peter De Backer: “Veiligheid is de belangrijkste voorwaarde. Vooral de oversteekplaatsen over de Brusselsesteenweg en
dwarswegen zijn onveilig. Een fietssnelweg moet zich ook lenen tot vlot doorstromend fietsverkeer aan verschillende
snelheden. Het vermijden van kruispunten door fietsbruggen of -tunnels is de
beste manier om aan beide voorwaarden
te voldoen. Indien dat op korte termijn
niet realiseerbaar is, zou fietsverkeer voorrang moeten krijgen op kruispunten en
zullen verkeersremmende maatregelen

nodig zijn voor het dwarsverkeer. Stoplichten zouden op basis van aankomend
fietsverkeer moeten aangestuurd worden,
zodat fietsers zo weinig mogelijk moeten
stoppen. Misschien voor de hand liggend, maar een fietssnelweg moet je ook
van punt A tot punt B brengen. Voor veel
mensen is dat Brussel of Mechelen, dus
een oplossing voor de helft van het traject
zal slechts een beperkt aantal extra mensen kunnen overtuigen om voor de fiets
te kiezen.”
Tom Dehaene: “Bedankt, Peter. We maken er werk van!”

COLOFON
Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&Vwerking
in onze gemeente? Of heeft u een
suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
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Uw lokale contactpersoon:
Nicolas Uyttenhove
nico_uyttenhove@yahoo.fr
www.zemst.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvzemst

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/mijncdenv
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Peter en Tom op de fiets langs
de toekomstige fietssnelweg

