
“Dank aan onze kiezers!
We blijven de grootste partij 
in Zemst.” 

Turnhal eindelijk 
geopend

Begin dit jaar werd de nieuwe turnhal in 
Hofstade geopend. Dat is de verdienste van 
ondergetekende, in samenwerking met de 
vorige schepen van sport, Piet Van 
Grunderbeek, en Sport Vlaanderen. 

Tien jaar geleden werd beslist om een 
samenwerkingsovereenkomst te sluiten. 
Daarin was sprake van een betere beveiliging 
van het domein, gratis toegang voor 
Zemstenaren, cofinanciering van de turnhal 
én van een nieuw zwembad (jawel, toen al). 

In  2016 werd de bouw van de nieuwe turnhal, 
waar de Hofstaadse en Eppegemse 
turnkringen en Zero Skip terecht kunnen, 
definitief in plannen gegoten. Zemst droeg 
1,6 miljoen EUR bij. Sport Vlaanderen 1 
miljoen EUR plus de exploitatiekosten. 

Vele honderden jongeren uit Zemst zullen er 
dagelijks hun favoriete sport kunnen 
beoefenen.

En nu maar duimen dat onze nieuwe 
bewindvoerders goed onderhandelen om 
ook een zwembad op die win-win-manier te 
bouwen.

Bart Coopman, fractieleider CD&V

Met grote verslagenheid vernamen we enkele weken geleden het overlijden van 
ere-schepen Willy Jacobs (° 1945 - + 2019). Hij overleed op zondag 10 februari. 

Willy was gemeenteraadslid van 1989 tot 2006. Van 1995 tot 2000 was hij ook schepen. 
Hij was ook 6 jaar voorzitter van de intercommunale Incovo. Hij was een trouwe partijsoldaat 
en een onmisbare steun binnen onze partij.

We zullen hem missen om zijn steeds correcte 
houding en bovendien beheerde hij jarenlang 
zoals geen ander de financiën van onze afdeling. 

Met zijn jarenlange ervaring gaf hij ons goede 
raad en hij stond altijd klaar om mooie foto’s te 
nemen voor onze publicaties.

Bedankt voor alles, Willy! Het gaat je goed!

Vanwege het ganse CD&V-bestuur

AFSCHEID VAN WILLY 
JACOBS

OCMW Zemst opent 12 appartementen in de Vekestraat in Elewijt.

Onder impuls van het voormalige OCMW bestuur werd er begin 2017 gestart met de bouw 
van 12 appartementen. Zes van deze appartementen worden voorbehouden voor senioren 
en worden sociaal verhuurd en zes andere zijn voor jonge gezinnen.
Vanessa Jespers is één van de nieuwe bewoners. Vanessa: “Door het feit dat ik al geruime 
tijd in Elewijt woon en mijn twee dochters naar school gaan in De Regenboog in Elewijt, 
kwam ik in aanmerking.”

Natuurlijk speelt de verbondenheid met de gemeente een grote rol bij de toewijzing, maar 
de Vlaamse overheid (via Vlabinvest) legt ook inkomensvoorwaarden op. Deze liggen hoger 
dan de inkomensgrens voor sociale woningen. 
Vanessa: “Ik ben tevreden dat zulke initiatieven bestaan en dat ook de provincie Vlaams-
Brabant de gemeenten ondersteunt om betaalbaar wonen in de gemeente mogelijk te 
maken.”

Kristel Van Praet en Erik Moens, gemeenteraadsleden en voormalige initiatiefnemers.

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
bnobels2@gmail.com
www.zemst.cdenv.be

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

in ZEMST
Zemst.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Zemst maart 2019
,,

CD&V en de vorige burgemeester Bart 
Coopman zijn na de verkiezingen van 14 
oktober op een ondemocratische 
manier uit de boot gevallen. Nochtans 
haalde onze lijst 9 zetels (op 27), wat 
een evenaring is van onze goede score 
van zes jaar geleden en waarmee onze 
partij de grootste fractie van de 
gemeenteraad blijft. Onze lijsstrekker 
Bart haalde de meeste 
voorkeurstemmen (meer dan 2300) van 
alle partijen. 

Lees verder op pagina 3.

Constructief in de 
oppositie

Fractieleider Bart Coopman
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Dank aan onze kiezers! We blijven de grootste 
partij van Zemst.

Niettemin hebben vier kleinere partijen (N-
VA, Vlam, SP.a en GROEN) het nodig 
gevonden om Veerle Geerinckx als 
burgemeester aan te stellen. 
Treuren helpt echter niet en CD&V gaat met 
opgeheven hoofd de oppositie aan. 
We zijn benieuwd welke concrete initiatieven 
de nieuwe burgemeester en haar 
“veranderingscoalitie” gaan nemen. In haar 
“bestuursakkoord” staan alleen maar vage 
en sloganeske dooddoeners. De echte 
burgemeester moet zich nog laten zien en 
niet alleen in de curlinghal :-) . 
Een verkiezingsbelofte van Vlam om het 

zwembad open te houden (“trek de stop niet 
uit het zwembad”) is alvast gebroken.

Wordt, in het belang van een warm en 
levendig Zemst, dat niet mag “stilvallen”, 
vervolgd.
In naam van CD&V,  Bart Coopman

De vorige legislaturen - met CD&V in de 
meerderheid - is er sterk ingezet op 
fietsbeleid. Via gedeputeerde Tom 
Dehaene kwam er een heuse 
fietssnelweg. In 2012 werd Zemst 
“Fietsgemeente van Vlaanderen”. In 
2017 behaalden we zilver bij de 
toenmalige wedstrijd “sympafietste” 
gemeente van de provincie. 

Op voorstel van CD&V werd beslist om 
leasefietsen voor het gemeentepersoneel 
aan te bieden om meer werknemers op de 
fiets te krijgen. Momenteel gebruikt iets meer 
dan een derde van het personeel regelmatig 
de fiets voor woon-werkritten. De gemeente 
hoopt dat aantal te verdubbelen met dit 

project, en neemt de helft van de huurprijs 
voor haar rekening. Het personeelslid 
engageert zich om regelmatig met de fiets te 
komen werken. Het kan kiezen tussen een 
stadsfiets, een elektrische fiets of bakfiets.
We hopen dat het sterk fietsbeleid ook deze 
beleidsperiode wordt verder gezet en dat er 
niet enkel geteerd wordt op de beslissingen 
uit het verleden.

Koen Vandermeiren, ex-schepen van 
leefmilieu

Op voorstel van kersvers CD&V-
gemeenteraadslid Peggy 
Muyldermans is de volledige 
gemeenteraad akkoord gegaan om 
een zogenaamd “SAVE-label” te 
behalen. Daarmee wil de vzw OVK 
(Ouders van Verongelukte Kinderen) 
gemeenten aansporen en 
ondersteunen om (vooral jonge) 
verkeersslachtoffers te vermijden. 
OVK is een lotgenotenorganisatie voor 
families van jonge 
verkeersslachtoffers. Peggy verloor 
haar dochter Merel na een 
verkeersongeval in Vilvoorde. Ann 
verloor haar dochter Sofie - eveneens 
na een verkeersongeval - in Zemst.

Peggy: “Als OVK-lid ben ik blij met de 
unanieme steun van de gemeenteraad 
hiervoor. Ik ben er zeker van dat we op deze 
manier toekomstige verkeersslachtoffers 
kunnen vermijden.”

Ann: “Heel fijn dat Peggy als nieuweling al 
meteen zo’n mooi project heeft kunnen 
waarmaken. Verkeersveiligheid is echter niet 
alleen de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Ook de weggebruiker zelf is mee 
verantwoordelijk voor zijn of haar veiligheid. 
Ik ben lid van OVK, maar heb nog niet zoveel 
ervaring met de werking ervan. 

Misschien omdat het nog steeds moeilijk is, ik 
weet het niet. 
Ik zet ook mee mijn schouders onder SofAlert. 
Het werd bedacht door drie 
schoolvriendinnen van Sofie, en de ouders 
van één van hen werken er nu aan verder. 
SofAlert is een dodehoekverklikker voor op 
de fiets én (op langere termijn) voor in de 
vrachtwagen. Indien er één leven(tje) mee 
gered kan worden en hiermee het nodige 
leed kan gespaard worden, is onze opzet 
meer dan geslaagd.”

“De gemeente betaalt aan OVK 
250 euro per jaar voor 
ondersteuning en begeleiding. 
In heel Vlaanderen nemen al 
meer dan 100 gemeenten 
hieraan deel. Hun inzet werd al 
in meer dan 60 gevallen 
beloond met een SAVE-label.”

Peggy Muyldermans

STEUNEN HET 
SAVE-CHARTER IN ZEMST

ANN
Mama van Sofie* (12)
en Katja (17)
Getrouwd met Stefan

Strijdt voor meer
verkeersveiligheid
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En jij? Ken jij ook een verkeersonveilige plek?

Laat het ons weten via peggy.muyldermans@gmail.com en we 
zetten het zeker in het SAVE-plan. 

FIETSGEMEENTE ZEMST!?

Vervolg van pagina 1

Ons nieuw partijbestuur

Om de twee jaar verkiezen onze leden 
een nieuw partijbestuur. Nicolas 
Uyttenhove blijft afdelingsvoorzitter:
"Ik was heel trots op het resultaat van de 
gemeenteraadsverkiezingen, maar 
ontgoocheld door de afloop. We hebben 
besloten om daar het beste uit te halen, 
en positief te kijken naar de toekomst. 
En om dat te bereiken hebben we alle 
krachten nodig. Daarom wil ik me graag 
verder engageren als partijvoorzitter en 
samen met onze ploeg verder werken 
voor Zemst." 

Ruben Nieuwenborg is onze nieuwe 
jongerenvoorzitter: "Als 
jongerenafdeling willen we de komende 
jaren groeien en een forum bieden waar 
de jeugd zijn stem kan laten horen. Op 
deze manier hopen we constructieve 
voorstellen vanuit de oppositie te 
brengen." 

Pol Panis is voorzitter van onze 
gloednieuwe CD&V-senioren: "Ik wil 
luisteren naar senioren in Zemst, want 
hun stem is belangrijk. Ik wil o.a. hun 
eenzaamheid bestrijden, hun 
toegankelijke mobiliteit garanderen en 
beweging promoten.” 

Een speciaal dankwoordje aan Jan 
Verdoodt, onze ere-schepen, die plaats 
maakte in de gemeenteraad voor 
Anneleen Kempeneers.
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