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ZEMST INVESTEERT IN SPORT

Nu ook een kunstgrasveld voor de voetballertjes van FC Zemst
Op de gemeenteraad van 24 maart is het
bestek goedgekeurd voor een kunstgrasveld voor voetbalclub FC Zemst. Daarmee investeert de gemeente eens te meer
in een kwalitatieve sportinfrastructuur.
FC Zemst telt elk seizoen meer en meer
jeugdspelers. Daardoor zijn de velden
zeer snel na de aanvang van de competitie
stuk gespeeld. Ook het A-veld wordt intensief gebruikt en bespeeld door tal van
jeugdploegen.
Om aan de groeiende vraag van jeugdspelers te kunnen blijven voldoen, is de
aanleg van een kunstgrasveld een ideale
oplossing.

Manager Jurgen Deman,
Bart Coopman,
Jan Verdoodt en enkele jeugdspelertjes
van FC Zemst zien het kunstgrasveld
helemaal zitten!
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De voetbalclub zal zelf via een huurformule 30 % van de aannemingskost (totaal geraamd op ongeveer 500.000 euro)
financieren.
In de sportinfrastructuur in Zemst wordt
in het algemeen zwaar geïnvesteerd. Hopelijk worden de eerste stenen van de
turnhal in Hofstade en van de curlinghal
in Elewijt dit jaar gelegd. De gemeente
steunde of bekostigde ook de voetbalkantine van KCVB Elewijt, het kunstgrasveld van KFC Eppegem, extra kleedkamers en parking van SK Laar, een parking
van VK Weerde, een buitenparcours voor
de REKO-rollerclub in Eppegem, een pe-

tanquehal in Hofstade, de renovatie van
de wielerpiste in Elewijt, de uitbreiding
van de gevechtsportenhal in Elewijt, enzovoort.
Dat past allemaal in het “masterplan
sport” dat we samen met schepen van
sport Piet Van Grunderbeek hebben
voorbereid en de komende jaren verder
afwerken. Daarin wordt ook plaats gemaakt voor innovatieve-, doelgroep- of
energiebesparende projecten. Alle toffe
ideeën of voorstellen zijn welkom!
Bart Coopman, burgemeester
Jan Verdoodt, schepen

Opwaardering
voor- en
naschoolse
kinderopvang
Met veel tweeverdieners in de gemeente
is het voor (groot)ouders vaak niet mogelijk om hun (klein)kinderen van school te
halen. Als gemeente is het dan ook onze
plicht om in een degelijke voor- en naschoolse opvang te voorzien. Even werd
gedacht om deze uit te besteden maar
daarbij hoorde een factuur die kon oplopen tot 300.000 euro per jaar! Daarom
werd besloten om zelf de opvang op te
waarderen. Uit een grootschalige enquête kwam voornamelijk de vraag naar
meer sport/ontspanning en huiswerkbegeleiding naar boven.
De gemeente nam dan ook enkele maatregelen:
- opwaardering van het statuut van de
toezichtsters om het grote personeelsverloop tegen te gaan
- leerlingen kunnen onder begeleiding
van een leerkracht elke avond in een
aparte ruimte rustig hun huiswerk
maken en eventueel hulp inroepen
- aanbieden van sport en ontspanning
door animatoren op woensdagnamiddag (langste periode)
- invoeren van een scansysteem (nog in
testfase) zodat de toezichtsters meer
tijd hebben voor de kinderen i.p.v.
voor hun administratie
Al deze maatregelen werden positief bevonden door zowel ouders en kinderen.
Aangezien er voor een groot deel met
vrijwilligers gewerkt wordt, worden alle
kosten gecompenseerd door de gebruikelijke toegangsgelden.
Koen Vandermeiren,
schepen van onderwijs
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Zemstse producten gezocht!
CD&V Zemst wil op 28 mei een restaurant organiseren met uitsluitend
Zemstse producten.
Wat schaft de pot? Daar hebben we jullie hulp voor nodig. We zijn op zoek naar
originele Zemstse producten.
Elk idee is welkom: van aperitief tot dessert, van kruid tot drank.
Laat het ons weten!
Graag uw reactie via Erik.moens@telenet.be of 0496/50 72 73. Alvast bedankt!

Fietsen op de
Pinksterjaarmarkt
Zoals elk jaar staat CD&V Zemst met een drankstand op de Pinksterjaarmarkt. Dit
jaar op maandag 16 mei. Omdat CD&V al jaren de kar trekt van het fietsbeleid in
Zemst, voorzien we dit jaar iets zeer toepasselijk: fietsen op rollen!
We dagen bezoekers uit om het tegen elkaar op te nemen. De verliezer trakteert de
winnaar! Kom dus zeker langs op onze stand aan de Brusselsesteenweg, en fiets mee!

de CD&V-stand op de Pinksterjaarmarkt

Getuigenis
van een nieuw
gemeenteraadslid
Mijn eerste gemeenteraad duurde ongeveer twee uur. De interessantste punten
vond ik de aanleg van nieuwe zebrapaden
en de afbraak van oude gebouwen in Eppegem om plaats te maken voor veilige
voet- en fietspaden. Ik vond de replieken
van de oppositie zeker interessant. Door te
luisteren en in discussie te gaan komt men
meestal tot een positief besluit. Ik wil me
de komende jaren vooral inwerken in het
thema cultuur. Ontspanning is immers
belangrijk in tijden van drukte en stress!
Als geboren en getogen Zemstenaar vind
ik het een hele eer om in de gemeenteraad
te zetelen en om de werking van onze gemeente van zo nabij te kunnen beleven.

Dag van de zorg
Op zondag 20 maart vond de “Dag van de Zorg” plaats. In Zemst zetten o.a. het
woonzorgcentrum Releghem en de assistentiewoningen De Meerpaal de deuren open
en werd de dag uitbundig gevierd met als thema “zorg in beweging”. Het personeel, de
OCMW-raadsleden en talrijke vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om er een
onvergetelijke dag van te maken. Er waren infostanden en er werden allerlei activiteiten
georganiseerd voor jong en oud. Voor de bewoners en bezoekers waren er activiteiten
zoals “zitdansen”, petanque en fit-o-meter. De kinderen konden eendjes vissen en deelnemen aan een rolstoelrace. Doorlopend was er muzikale animatie en kon er gesmuld
worden van taart, quiche en hotdogs.
Ilse Verhoeven, OCMW-raadslid
Ilse Verhoeven met een
bewoner van het WZC Releghem

Pascale Bladt, gemeenteraadslid

Pascale Bladt: “Mijn eedaflegging als
gemeenteraadslid”

Kleinschalig wonen
FCC Elewijt

In Vlaams-Brabant wonen zo’n 3.000
gezinnen op campings of terreinen voor
weekendverblijven, vaak in chalets of caravans van slechte kwaliteit. Een deel van
deze sites werd door de provincie omgezet
naar woonzone. Zo kregen de meeste bewoners woonzekerheid.
Met regularisatie verbetert de woonkwaliteit echter nog niet. Als gedeputeerde
voor wonen wil ik mensen aan een betaalbare woning helpen. Het gaat immers om
mensen die vaak niet de middelen hebben
om een reguliere woning te vinden. Daarom deed de provincie een oproep naar
architecten om kleinschalige woningen
van 50m² of 80m² te ontwerpen met een
basisprijs van maximum 90.000 euro. Resultaat: een catalogus met 25 ontwerpen.
Hiermee bekijkt de gemeente Zemst of ze
kleinschalige woningen kan bouwen op
Felix Cottage Club (FCC) in Elewijt, om
sociaal te verhuren aan de meest kwetsbare bewoners.
Tom Dehaene, gedeputeerde voor
woonbeleid Vlaams-Brabant
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Zemst goed voorbereid op de
asielzoekers

Het hernieuwde recyclagepark zal worden ingedeeld in een betalende en nietbetalende zone.
Er wordt gezorgd voor een betere circulatie van voertuigen, door de aanleg van
dubbele rijstroken en parkeer- en losplaatsen in het midden van het park.
Het inzamelrendement wordt verhoogd
door grotere containers (40m³) en het
aanpassen van containers zodat er gemakkelijker kan worden gelost (bijvoorbeeld puinafval).
Voor het groenafval wordt een bulkopslag van 200m² voorzien. Het park
wordt ook uitgerust met een KGA-opslagruimte (klein gevaarlijk afval, 80m²).
Voor de parkwachters wordt een nieuw
wachtlokaal gebouwd. Het huisje van de
kringloop-vrijwilligers wordt gemoderniseerd.
Een brede beplantingszone en ondoorzichtige haag beperken de hinder voor
de buurt.
De kosten worden geraamd op 500.000
euro. De werken starten in september
2017 en duren zes maanden. Zemstenaren kunnen tijdens die periode op het recyclagepark van Vilvoorde terecht.

Het OCMW van Zemst is door zijn ervaring sinds 1999 zeer goed voorbereid op
de komst van asielzoekers.
In het bestaande lokaal opvanginitiatief
in de zijvleugel van het OCMW huisvesten we alleenstaande mannen. Daarnaast heeft het OCMW enkele woningen
gehuurd, waar het in de nabije toekomst
ook enkele gezinnen met asielzoekers zal
opvangen. Deze woningen worden gefinancierd met de federale betoelaging. Op
die manier voldoet Zemst aan het spreidingsplan van de federale overheid.
De sociale dienst volgt deze mensen dagelijks op en werkt aan een degelijke integratie in onze maatschappij.
Erik MOENS, ondervoorzitter OCMW
Erik Moens aan één van de woningen die het
OCMW huurt voor een gezin met asielzoekers

Eerste 100 dagen van de nieuwe
OCMW-voorzitter
De voorbije 100 dagen als OCMW-voorzitter herinner ik me vooral als ontzettend
druk om in een zo kort mogelijke tijd zoveel als mogelijk bij te leren. Ik kan wel zeggen dat ik de wereld van hulp- en dienstverlening van een andere kant heb leren kennen. Door mijn professionele activiteiten en ook mijn schepenambt de voorbije 6 jaar,
kwam ik nog niet veel in aanraking met het sociale. Ik leer nu dat het een boeiende en
gevarieerde materie is.
Mijn eerste ervaring is dat er op het vlak van huisvesting vaak dringende problemen
opduiken waarvoor we op dit moment nog te weinig oplossingen kunnen bieden. We
moeten dus verder werken aan een slim huisvestingsbeleid.
Door de samenwerking van de gemeentelijke en OCMW-diensten, merken we vele
opportuniteiten, niet alleen op het gebied van de ondersteunende diensten, maar ook
op het vlak van dienstverlening aan de burgers. Door een alert en flexibel personeel (gemeente + OCMW) kunnen we op zoek gaan naar een zo goed mogelijk, op de burger
afgestemde dienstverlening.
Kristel Van Praet, OCMW-voorzitter

Alex Heyvaert, voorzitter INCOVO
Koen Vandermeiren, schepen van milieu

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:
Bart Nobels
bart.nobels@vlaamsbrabant.be
www.zemst.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvzemst

Uw nationale contactpersoon
Tom van CD&V (tom@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Join de Club van WIJ
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/mijncdenv

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: HAH-blad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

Recyclagepark
breidt uit

