Daarom start de provincie met renovatiebegeleiding met subsidie. Dat is een renteloze lening
tot 30.000 euro die pas moet terugbetaald
worden wanneer de woning van eigenaar
verandert.
Renovatiebegeleiders begeleiden het proces
van begin tot eind. Niet iedereen heeft immers
de nodige technische of administratieve kennis.
En zo is het zeker dat het geld goed besteed
wordt.
“Een degelijke woning is een basisbehoefte”,
zegt gedeputeerde Tom Dehaene, “met de
nieuwe subsidie en renovatiebegeleiding
kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken.”
Het project gaat dit najaar ook in Zemst van
start, in nauwe samenwerking met het OCMW.
De provincie stelt 300.000 euro ter beschikking
voor 10 renovaties.

ELEWIJTSESTEENWEG

Marcel Van Loock is onlangs in het woonzorgcentrum Releghem van Zemst overleden. Hij
is 97 jaar geworden.
Marcel was voormalig schepen en OCMW-voorzitter voor CD&V.
Hij werd in Elewijt geboren op 3 februari 1923. Al van jongs af aan was hij actief bij de KAJ,
het ACV en de KWB. Hij werkte bij de RTT en ook als lokaal kantoorhouder van BAC. In zijn
latere loopbaan werd hij kabinetsmedewerker van de ministers Jos Chabert en Rika
Steyaert.
In 1959 werd hij voor CVP tot gemeenteraadslid van Elewijt verkozen. Zes jaar later werd
Marcel schepen, samen met partijgenoot Remy Merckx. Bij de fusie van de gemeenten in
1977 werd Marcel de allereerste voorzitter van het OCMW van Zemst.
In zijn vrije momenten speelde hij klarinet bij de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus Elewijt
en dat deed hij maar liefst 72 jaar lang.
Na een kort verblijf in het OCMW-woonzorgcentrum Releghem in Zemst is hij er overleden.
Bedankt, Marcel, voor je jarenlange steun voor onze partij, voor de vele verkiezingsborden
die we in je voortuin mochten zetten, voor bovenlokale partijbijeenkomsten waar je tot
enkele jaren geleden nog steeds naartoe kwam, enzovoort. We zullen je nooit vergeten.
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ZEMST
Zemst.cdenv.be

De slechte staat en de overdreven
snelheid in de Elewijtsesteenweg
tussen Eppegem en Elewijt zijn al
jaren (terecht) een doorn in het oog
van de bewoners. Het nieuwe
gemeentebestuur beloofde meer dan
een jaar geleden dat er beterschap
op komst was, maar trok vooral haar
“politieke paraplu” open. “De straat
is in beheer van het Vlaams
Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV), de gemeente kan niks doen,”
klonk het keer op keer. Na een petitie
van de bewoners kwam er begin
deze zomer dan toch de
aankondiging dat de gemeente de
weg vlugger dan voorzien zou
overnemen van AWV. Daarna komen
er aanpassingen van wegdek,
snelheid, enzovoort. We zijn
benieuwd. Overigens kan een
gemeente perfect zelf een lagere
maximum toegelaten snelheid
invoeren, ook op wegen die niet in
haar beheer zijn. Ondertussen
worden de scheuren in de huizen
steeds groter. CD&V Zemst zal niet
nalaten om dit vanuit de oppositie
op de gemeenteraadsagenda te
blijven brengen tot er een oplossing
op korte termijn is.

Gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant

BEDANKT MARCEL!
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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 lokale contactpersoon:
Bart Nobels
(bnobels2@gmail.com)
www.zemst.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvzemst/

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

Verantwoordelijke uitgever: Bart Vzndenberghe Re(d)actieadres: WIJblad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

Ondanks vele premies en campagnes, wonen nog te veel mensen in een woning van slechte
kwaliteit. Eigenaars die het niet breed hebben, vaak ouderen, alleenstaanden of
eenoudergezinnen, komen er niet toe om noodzakelijke renovaties te doen. Met hoge
energiekosten en zelfs gezondheidsproblemen als gevolg.

DE PARAPLU IN DE

Sofie Lemaire probeert in verschillende
steden met “Meer vrouw op straat” het
aantal
straatnaamborden
met
vrouwennamen te verhogen. In de
gemeente Zemst zijn er amper straten
vernoemd naar een vrouw, terwijl veel
straten de naam dragen van een man:
Felix Timmermanslaan, ...
Ingrid Baeck is de winnaar van onze
poll. Zij was woordvoerder van het
Belgische leger en is gestorven door een
ontploffing in haar woning. Op de
volgende gemeenteraad zullen we
voorstellen om de volgende nieuwe
straat naar haar te noemen.

Vrouw verdient
straatnaam
“We deden een oproep via Facebook
en stelden de nominaties voor in een
poll.”

,,

PROVINCIE INVESTEERT
IN RENOVATIES IN ZEMST

Anneleen Kempeneers, gemeenteraadslid

JUMELAGE MET
SPERMEZEU GERED
EN DE
CORONAMAATREGELEN

In 1989 besloot de gemeente Zemst om
Spermezeu, een Roemeens dorpje dat
dreigde te verdwijnen, te adopteren. Zo
schreef ze jaarlijks 3000 euro in de begroting
om eventuele projecten te subsidiëren. Dit
werd behouden in de meerjarenplanning van
het nieuwe gemeentebestuur.

Heel wat Zemstenaren zijn zorgzaam
voor elkaar, in en buiten de zorgsector.
Enorm veel mensen respect(e)r(d)en
nauwgezet de corona-maatregelen,
maar tegelijkertijd betekent corona
voor velen onder ons ook een
inkomensverlies.

met de oprichting van de werkgroep maar
riep die pas in september een eerste keer bij
elkaar, met een uitnodiging een dag
voordien, zonder agenda, en met een
monoloog van de burgemeester met veel
“we onderzoeken”, maar geen concrete
voorstellen.

De VZW Vrienden Zemst-Spermezeu
realiseerde in 30 jaar met veel vrijwilligers
geweldige acties. De hulp evolueerde van
voeding en kleding naar onderwijs en
gezondheidszorg. Uiteraard ontstonden er
innige vriendschapsbanden tussen de
verschillende gemeenschappen die tot
vandaag goed standhouden. Omdat de
laatste geldelijke subsidie dateert van 2012

CD&V Zemst formuleerde de laatste
maanden daarom een paar constructieve
voorstellen op de gemeenteraad om met z’n
allen en over de partijgrenzen heen de
coronacrisis te overwinnen.
Enkele van onze voorstellen haalden het
geheel of gedeeltelijk, zoals het idee van de
Coronacheque: een voorstel om aan alle
gezinnen een coronacheque uit te reiken, die
te verzilveren is bij Zemstse handelaars en
zelfstandigen. In een fel afgezwakte vorm
werd dit door de meerderheid hertaald in een
horecacheque voor de Zemstse erkende
verenigingen.

Ondertussen staat er 500.000 euro die het
gemeentebestuur een half jaar geleden
voorzag voor maatregelen rond corona nog
steeds onaangeroerd. Jawel u leest het goed,
daar is nog steeds niets mee gebeurd. Niet
voor kwetsbare inwoners, niet voor sommige
verenigingen die verlies hebben geleden,
enzovoort.
Een spijtige zaak.

Wij stelde ook voor om een werkgroep op te
richten waarin alle gemeenteraadsfracties
vertegenwoordigd zouden zijn, om het
gemeentelijk budget (523.000 euro, zo
besliste de meerderheid), en het Vlaamse
budget (nog eens meer dan 200.000 euro
daar bovenop) toe te bedelen aan de meest
getroffen gezinnen, verenigingen en
zelfstandigen. De meerderheid stemde in
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evolueerde de adoptieband naar een
jumelage.
Groot was onze verbazing toen net voor de
zomer
het
nieuwe
Zemstse
gemeentebestuur eenzijdig de jumelage en
daarmee een belangrijk deel van ons
immaterieel erfgoed opzegde. Na hevige
protesten vanuit de CD&V- en Open VLDfractie en de vriendenkring kwam de
meerderheid op haar beslissing terug en
bleef de jumelage gelukkig behouden.
Koen Vandermeiren, gemeenteraadslid
Op een positieve manier werken aan
een positief mobiliteitsgedrag, dat
moet zeker kunnen.
Op voorstel van gemeenteraadslid
Peggy Muyldermans is de volledige
gemeenteraad akkoord gegaan om in
Zemst een beloningssysteem te
onderzoeken
dat
de
verkeersveiligheid verhoogt.

Bart Coopman, fractievoorzitter

's Nachts als het donker is ...
Het schepencollege besliste - om
klimaatwinsten te boeken - tot het
doven van de openbare verlichting.
Vreemd dat men dat doet in wijken
waar zeer recent op LED werd
overgeschakeld.
Vooral vanuit de “kruidenwijk” in
Elewijt kwam er nogal wat reactie.
Bewoners (van diverse leeftijden) voelen zich
immers helemaal niet zo veilig en zijn
eigenlijk wat boos omdat over dit project,
waarbij toch zo’n 150 gezinnen betrokken
zijn, niet vooraf werd overlegd. Participatie,
weet je wel.
In West-Vlaanderen leerde studiewerk dat
het doven van verlichting een stijging van
vandalisme met zich meebracht en dat het

Snelheidsmeter beloont goed
gedrag

tijdstip voor inbraken zich verplaatste.
Een aantal reacties op facebook en mails
leren ons dat de bewoners een grondige
evaluatie wensen van dit project. We hebben
dit dan ook aangekaart. Wij zijn benieuwd of
het gemeentebestuur oren heeft naar
constructief bedoelde argumenten.

Peggy: “De snelheidsmeter daarvoor, SafetySafe genaamd, komt uit Nederland. Het
gemeentebestuur stort voor elke bestuurder
die zich aan de snelheid houdt een bedrag in
een digitale spaarpot. Het gespaarde
bedrag, dat te zien is op de snelheidsmeter,
kan vervolgens besteed worden aan een
verkeersveiligheidsproject van een school of
een wijk.”
Onderzoek uit Nederland heeft uitgewezen
dat er hierdoor 25 procent minder
snelheidsovertredingen zijn. Het past
bovendien perfect in het kader van het SAVEproject (Samen actief voor een Veilig
Verkeer) dat de gemeente aanging. Hopelijk
zien we de Safety-Safe snel in Zemst staan.
Peggy Muyldermans, gemeenteraadslid

Alex Heyvaert, gemeenteraadslid
(Zoek hem in het donker)
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