
"Als je als voetbalclub wil blijven 
bestaan, moet je volgens mij echt wel 
een kunstgrasveld aanleggen." 

Aan het station van Weerde komen 141 extra autoparkeerplaatsen en een heraanleg van 
de bestaande. Het gemeentebestuur pleit voor minstens evenveel extra 
fietsenstallingen. Aan dat van Eppegem komen er 48 extra autoparkeerplaatsen. Het 
gemeentebestuur pleit voor een verdubbeling van het aantal fietsenstallingen en een 
betere bereikbaarheid ervan. De ambitie voor uitvoering is 2020.
Wij juichen dit soort duurzame mobiliteitsmaatregelen toe, maar vragen het 
gemeentebestuur om volgende aandachtspunten mee te nemen in de verdere besprekingen 
met de Vlaamse overheid en de NMBS: 
Station Weerde: Ook hier moet het aantal 
fietsenstallingen verdubbelen, want de huidige 
staat bij mooi fietsweer helemaal vol. Met een 
bijkomende overdekte fietsenstalling aan spoor 
3 en 4 omdat daar de meeste treinen stoppen. 
De perrons aan spoor 1 en 2 werden jaren 
geleden heraangelegd, ook al stoppen hier het 
minst aantal treinen. Kan een heraanleg van de 
perrons aan spoor 3 en 4 mee opgenomen 
worden in de geplande werken, aub? Want die 
zijn in erbarmelijke staat. Station Eppegem: 
Meer sociale controle aan de fietsenstalling kant 
Brusselsesteenweg graag.  Beide stations: Geef 
de fietsers voorrang indien gemengd verkeer. 
Voorzie (betalende) fietskluizen voor 
pendelaars die hun duurdere fietsen veilig 
willen stallen. Voorzie deelfietsen. Hebt u als 
pendelaar (en dus ervaringsdeskundige) 
bijkomende suggesties? Laat het ons dan gerust 
weten. We geven ze graag door aan het 
gemeentebestuur. Bart Nobels

EXTRA PARKINGS AAN 
STATIONS

ALLE DRIE GEMEENTEN UIT ONZE POLITIEZONE WILLEN SAVE-GEMEENTE WORDEN 

Vier maanden na de unanieme goedkeuring van onze gemeenteraad vond op 22 mei, in de 
Melkerij in Zemst, de officiële ondertekening plaats van het SAVE-charter (“Samen Actief 
voor Veilig Verkeer”, een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, OVK). 
Als initiatiefnemer en als mama van de in 2015 verongelukte Merel De Prins kan ik alleen 
maar fier zijn. Fier, omdat niet alleen Zemst, maar ook Steenokkerzeel, Kampenhout en de 
hele politiezone KASTZE het engagement mee ondertekenden.

In Zemst bijvoorbeeld zijn er nog tal van pijnpunten waar aan gewerkt moet worden, zoals 
de oversteekplaatsen op de fietsnelwegen, het realiseren van conflictvrije kruispunten, en 
het aanleggen van gevleugelde zebrapaden voor minder dodehoekongevallen. Ik zet er 
alvast met heel veel motivatie mijn schouders mee onder en ga er zelf op toezien vanuit de 
oppositie dat dit label niet alleen in de media opgevoerd wordt, maar ook daadwerkelijk 
uitgevoerd wordt.Anderhalf jaar later volgt een evaluatie en op basis daarvan wordt beslist 
of de gemeenten al dan niet een SAVE-label krijgen. 

Peggy Muyldermans

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!

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

Uw lokale contactpersoon:
Bart Nobels
(bnobels@gmail.com)
www.zemst.cdenv.be

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

in ZEMST
Zemst.cdenv.be
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De CD&V-fractie bracht op de 
gemeenteraad van april de vraag ter 
stemming om eindelijk werk te maken 
van het lang beloofde kunstgrasveld 
voor KCVV Elewijt. De voltallige 
gemeenteraad ging akkoord. De hele 
voetbalclub en haar voorzitter zijn blij 
natuurlijk. We lieten voorzitter Rudy 
Bautmans aan het woord. Lees verder 
op de volgende bladzijde.

Bart Coopman, fractieleider

Belofte maakt 
schuld!

Rudy Bautmans, voorzitter voetbalclub KCVV Elewijt
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Hier moet een bijkomende overdekte 

fietsenstaling komen als u het ons vraagt



Op vraag van CD&V heeft de voltallige 
gemeenteraad een project ingediend voor 
meer participatie in Zemst. 

Als dit project wordt weerhouden, wordt de  
gemeente Zemst gratis begeleid door de 
VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en 
Gemeenten) en deskundigen van Levuur. 
Meerderheid en oppositie worden daarbij 
betrokken. Wijkraden met geïnteresseerde 
inwoners en gemeenteraadsleden zullen 
samen nadenken over oplossingen voor 
knelpunten in de verschillende 
deelgemeenten. 

Deze manier van werken moet zorgen voor 
meer politiek van de basis (inwoners) naar de 

top (gemeentebestuur) en voor een breder 
draagvlak voor genomen beslissingen. Laat 
ons gerust weten of je interesse hebt om 
hieraan deel te nemen.
Erik Moens

Vlak naast de enige weg in onze gemeente 
waar de maximum toegelaten snelheid nog 
90 km/u is, loopt een smal fietspad: de Robert 
Schumanlaan tussen de op-/afrit van de E19 
in Weerde en de Tervuursesteenweg in 
Hofstade. Vorig jaar nog uitgeroepen tot 
“woord van het jaar”, meer bepaald 
“moordstrookje”.
Geen meter breed, met wat restanten van 
rode verf en vaak nog smaller door 
geparkeerde vrachtwagens. Zeer 
onaangenaam en onveilig om langs te 
fietsen. 
Het ligt nochtans op het Bovenlokaal 
Functioneel Fietsroutenetwerk, wat wil 
zeggen dat de hogere overheden al heel lang 
geleden hebben beslist dat dit een 

belangrijke fietsroute is die extra veiligheid 
en comfort verdient.  Je hoeft geen ingenieur 
te zijn om te zien dat een oplossing hiervoor 
vrij simpel is: zet de vangrail op de plaats van 
het te smalle fietspad en leg een breder en 
veiliger fietspad aan achter die vangrail.
Wij beseffen dat de nieuwe schepen van 
mobiliteit tijd verdient om zich in te werken 
en een onderbouwd mobiliteitsplan voor de 
komende jaren op te stellen. Hij liet ons 
gelukkig alvast weten dat hij dit dringend zou 
aankaarten bij de wegbeheerder (de 
Vlaamse overheid). Wat wij vroeger uiteraard 
ook al gedaan hebben, maar herhaling is 
helaas in dit geval nodig. Waarvoor dank, in 
naam van alle fietsers.
Bart Nobels

Rudy, jullie club kijkt al lang uit naar 
een kunstgrasveld. Klopt dat? 

Rudy Bautmans: “Inderdaad. Als je als 
voetbalclub wil blijven bestaan, moet je 
volgens mij echt wel een kunstgrasveld 
aanleggen! Wij, KCVV Elewijt, hadden twee 
jaar geleden de prioriteit gegeven aan het 
vernieuwen van de kleedkamers en douches, 
maar nu deze volledig voltooid zijn, vinden 
we dat we de stap naar kunstgras moeten 
zetten.”

Heeft de voetbalclub daar nood aan? 
Kan je dat even toelichten?

Rudy Bautmans: “Ik vind dat zeker. Er kan 
beter getraind worden en men kan ook bijna 
altijd trainen, ook na en tijdens hevige 
regenbuien. Tot slot denk ik dat we met 
kunstgras ons ledenaantal bij jeugdspelers 
kunnen verdubbelen!” 

Rudy, heb je nog andere dromen?  
Promoties? Andere investeringen?

Rudy Bautmans: “Onze belangrijkste wens 
was dit jaar promoveren naar tweede 
provinciale en dat is gelukt met 79 punten! En 
mijn persoonlijke droom is om van KCVV 
Elewijt een degelijke familiale ploeg te 
maken op een gezonde manier. Toch vind ik 

dat er nog  heel wat werk aan de winkel is om 
van KCVV Elewijt een degelijke familiale ploeg 
te maken op een gezonde manier. Toch vind 
ik dat er nog heel wat werk aan winkel is: zo 
denk ik aan onze voetbalchalet die stilaan 
verouderd is. We moeten constant investeren 
om de chalet op te lappen. Maar nu eerst het 
kunstgrasveld, hoe vlugger hoe liever.”

STEUNEN HET NIEUWE 
KUNSTGRASVELD 

RUDY 
Getrouwd met Claudia
Papa van Kim & Tom
Strijdt voor zijn club 
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Ben jij ook bestuurslid van een vereniging?
Heb je investeringsplannen waar je een gemeentelijke subsidie 
voor kan gebruiken? Contacteer me dan gerust via 0479 66 46 66. 
Dan kaart ik het aan op de gemeenteraad. 
Bart Coopman, fractieleider

SMAL, SMALLER, SMALST

CD&V KIJKT UIT NAAR MEER PARTICIPATIE!

VOOR HET EERST CD&V-
SENIOREN IN ZEMST

Pol Panis is de allereerste voorzitter van de 
(gloednieuwe) CD&V-senioren van Zemst, de 
“Orange Club”. Hij is 68 jaar jong, 
gepensioneerd, actief in het 
verenigingsleven en sportief.
Waarom staat hij zo achter de oprichting 
hiervan?
- Als politicus wil hij luisteren naar ideeën die 
het leven van senioren in Zemst beter 
kunnen maken. Hij wil tijd maken voor 
dialoog met de Zemstse senioren want ook 
hun stem is belangrijk.
- Hij wil nog beter samenwerken met andere 
leeftijdscategorieën.
- Hij heeft de ambitie om een bloeiend 
sociaal leven aan te vullen waar nodig, want 
het is het beste medicijn tegen 
eenzaamheid.
- Hij wil senioren een goede mobiliteit 
garanderen. Weg met de verkeersonveilige 
plekken en moeilijk bereikbare delen van 
onze gemeente. 
- Hij wil mee sport en beweging bij senioren 
promoten.
- Hij zoekt medestanders om te strijden 
tegen zwerfvuil, o.a. door het al wandelend 
op te ruimen (wat nu al heel wat 
inwoners doen). 
En dit alles op een positieve en constructieve 
manier.

Heb je ideeën voor Pol of wil je mee leemtes 
in het aanbod en beleid voor senioren 
helpen opvullen, neem dan contact met 
hem op via 0475 23 01 76.
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IIlse, Patrick, Erik, Dominique en Veerle gingen 

dit project verdedigen in Gent.




