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TIEN PENSIOENWERVEN
“We staan in ons land écht op een kruispunt: kiezen we de weg
uit deze crisis door te doen wat moet? Of gaan we verder op het
pad van de stilstand, die ons sociale model uitholt en waarvan
de zwakkeren in onze samenleving de eerste slachtoffers zullen
zijn? Na meer dan drie jaar stilstand hoop ik echt dat iedereen
ervoor kiest om samen de handen uit de mouwen te steken.
Daarom lanceer ik deze tien pensioenwerven voor de komende
jaren,” stelt vicepremier en minister van Pensioenen Vincent
Van Quickenborne (Open Vld).
Lees meer op p.4

fugiathet
quo
voluptasaanbod
nulla pariatur?”
voor
cultureel
in de gemeente. Maar
Quis autem
vel eum
iure reprehenderit
qui in ea
waar
gaat men
de centen
halen? Dit prestigevoluptate
esse quam nihil.
Quisnodig
autemvoor
vel
project
vanvelit
de burgemeester
is niet
eum
iure reprehenderit
qui in ea voluptate
de
cultuur
in Zemst. Integendeel,
het brengtvelit
de
esse quampositie
nihil. Quis
autem
vel eum
iure reprefinanciële
van de
gemeente
in gedrang
en
henderit
qui
in ea voluptate
velit essevan
quam
dus
ook de
financiële
ondersteuning
allenihil.
verQuis autem
iure reprehenderit
in ea
enigingen
in vel
de eum
toekomst.
Een euro kanqui
je maar
voluptate
velit esse
nihil.
Quis autem vel
één
keer uitgeven.
Dequam
volgende
bestuursmeerdereum weet
iure re
velit esse
quam
nihil.
vel
heid
waarmee
het
begint:
eenQuis
legeautem
gemeeneum iure
reprehenderit qui in ea voluptate velit
tekas
!
esse quam nih.
Raymond Cnops & Luk Van Biesen

INHOUD
INHOUD

De kas is leeg / 2
Hun droomhuis dankzij ons
nihil molesti nihil molesti eius
tempora
/ 2 trekt Open Vld-lijst / 3
Katia
De Vreese
Nationaal nieuws
Interview
Alexander
De Croo
/ 4-5/ 6
Wij
gaan voor
een liberaler
Zemst!
Komt de euro in het gedrang? / 6

OP NAAR
14 OKTOBER
Beste inwoner van Zemst,
Een lokale partijafdeling heeft vaak haar
eigen dynamiek en motivatie, onafhankelijk van het nationale niveau. Zo ook
onze afdeling! We vinden inspiratie in een
elders gedefinieerde socio-economische
visie, maar de wil om te werken in de
eigen lokale habitat is bepalend. Gemeentelijke verkiezingen zijn ook niet klein en
onbeduidend. De lokale budgetten zijn
behoorlijk indrukwekkend en het is vaak
de gemeente die in grote mate uw woonen leefcomfort zal bepalen. Het is dus
vanuit een duidelijk Zemstse en liberale
visie en motivering, dat wij ons voorbereiden op 14 oktober 2012, dag van de

De kas
is leeg
Publigas is een holding in de Belgische energiesector, namelijk van gasondernemingen. Via Finilek, de dienstverlenende intergemeentelijke
samenwerking, is Zemst aandeelhouder van Publigas. Intercommunales of intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden zijn verenigingen van
twee of meer gemeentes met als doel taken van
maatschappelijk belang te realiseren op gebied
van huisvesting, afvalverwerking en nutsvoorzieningen.
De raad van bestuur van Publigas heeft beslist
tot een kapitaalsverhoging, met een gunstig advies door de raad van bestuur van Finilek, over
de deelname aan deze kapitaalsverhoging. Voorgaande kapitaalsverhogingen werden door het
huidige schepencollege steeds positief onthaald.
Anno 2012 zijn de reserves spijtig genoeg zeer
drastisch afgebouwd (van een begrotingsrekening van 11,3 miljoen euro in 2009 tot een begrotingsresultaat van 3,2 miljoen euro in 2012).

Een gemeente kan niet meer uitgeven wat er
niet meer is.
Van een inschrijving op een kapitaalsverhoging,
welliswaar zonder eigen inbreng, daar Finilek reserves aanhoudt voor de gemeente, is geen sprake
meer. Op is op. Ook een gemeente kan niet meer
uitgeven wat er niet meer is.
Katia De Vreese

gemeenteraadsverkiezingen. Een eerste
belangrijke stap is ondertussen gezet met
de aanduiding van onze lijsttrekker. In dit
nummer kan u nader kennismaken met

BEZOEK MEE HET FEDERAAL PARLEMENT

haar. In volgende edities van deze Blauwe
Zemstenaar zullen
we u laten kennismaken met onze
volledige ploeg
en met een lijst
van concrete en
realistische actie-

door William
punten en thema’s
Lauwers, voorzitter
waarvoor wij staan
Open Vld Zemst
en gaan. U zult

vaststellen dat een
liberale gemeentelijke aanpak wel degelijk het verschil kan
maken. Uiteraard wensen wij als liberalen
ons hierbij op de eerste plaats te focussen op het financiële verhaal. De fall-out
van de actuele eurocrisis noopt ons tot
voorzichtigheid. Geen financiële avonturen met financiële katers als gevolg!
Ik wens u namens het voltallige bestuur
van onze afdeling een schitterend en
gezond 2012!
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Bezoek Federaal Parlement 2011.

Het bestuur van Open-Vld Zemst
en volksvertegenwoordiger Luk Van
Biesen hebben het genoegen u uit
te nodigen op zaterdag 24 maart
2012 voor een rondleiding in het
Federaal Parlement (Kamer en Senaat), gevolgd door een buffet in het
parlementaire restaurant. Wij kijken
ernaar uit deze dag samen met u
door te brengen! Voor inschrijving
en meer informatie: jurgen.segers@
lukvanbiesen.be.
Jurgen Segers

AGRESSIE RONDOM TREINBUURTEN
De afgelopen weken is ‘agressie tegen treinbegeleider’ en ‘bedreiging op trein’ wel vaker in het
nieuws gekomen. Zelfs in ons eigen gemeente
Zemst hebben we hiermee te maken gekregen,
tussen de stations Eppegem en Weerde.
Daarom heeft Open Vld-volksvertegenwoordiger
Luk Van Biesen de vraag gesteld aan de minister
van Mobiliteit Paul Magnette hoe dit toenemend
probleem kan aangepakt worden. Als antwoord
op deze vraag zijn er een aantal maatregelen genomen om het aantal gevallen van agressie te
verminderen. Ondermeer zal Securail op de lijn
Brussel-Antwerpen meer gerichte patrouilles uitvoeren. Verder zal Securail niet enkel meer patrouilles voorzien tussen Brussel-Vilvoorde, maar
op de gehele lijn Brussel-Antwerpen. Hierdoor
zouden de treinritten tussen de kleinere dorpen,

waaronder Eppegem en Weerde, een stuk veiliger
worden.
Graag wensen wij u een veilige rit door onze
mooie gemeente.
Jurgen Segers

Station Weerde.

Open Vld Zemst trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen
van zondag 14 oktober 2012 met Katia De Vreese op de kop
van de lijst. Ze neemt de taak én de verantwoordelijkheid
op zich om haar partij te brengen waar ze hoort.

Katia trekt Open Vld-lijst
Katia De Vreese

Ze zal zich engageren om haar
partij, Open Vld, mee aan het
roer te brengen en zo de gemeente Zemst te besturen en te sturen in de
juiste richting, namelijk richting toekomst! Op
welke manier dit moet gebeuren zal de volgende
weken en maanden blijken bij de voorstelling van
de programmapunten. Die zullen stuk voor stuk
aan bod komen in de volgende edities van De
Blauwe Zemstenaar.
KRITISCHE NOOT
‘Ik zetel sinds de gemeenteraadsverkiezingen
van 2000 in de gemeenteraad en heb er altijd
voor gekozen om een constructieve oppositie te
voeren. Goede voorstellen moeten niet zo nodig
afgekeurd worden. Een positieve houding, maar
toch de zaken met een kritische blik bekijken en
reageren waar het nodig is.’ Die kritische noot is
zeker nodig, want de huidige meerderheid kabbelt al sinds vele jaren op hetzelfde stramien verder. Een liberale partij in de meerderheid kan de
kijk op vele zaken alleen maar verruimen, zeker
nu in economisch moeilijke tijden.
GROTE DOSIS ENGAGEMENT
Als zelfstandig dierenarts, werkzaam in de ge-

Katia De Vreese, lijsttrekker Open Vld Zemst: grote
dosis engagement.

“Zemst richting
toekomst sturen”
meente, mama van drie kinderen, die school lopen en sporten in deze gemeente kent ze ondertussen het reilen en zeilen op vele vlakken. Het

zijn deze ervaringen die samen met een grote
dosis engagement aangewend kunnen worden
om over te brengen op een gemeentebeleid. Want
daar draait gemeentepolitiek nu eenmaal om.
Het leven zoals het is, voor u, voor iedereen!

GESLAAGDE RECEPTIE
Open Vld Zemst kan terugblikken op een
geslaagde nieuwjaarsreceptie! Tijdens
onze nieuwjaarsreceptie hebben wij onze
nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012, Katia De Vreese,
voorgesteld. U vindt hierboven een portret van haar terug.
We hebben ook tijd gemaakt om een huldiging te brengen aan onze laureaten van
2011 ‘Zemstse ondernemers van het jaar’.
Deze zijn Wim Verstraeten en Tania Vallinga van Garage Verstraten uit Eppegem
en André Coppens en zijn vrouw Romy
Dirix van Slagerij Coppens-Dirix.

Eén van de winnaars: Garage Verstraeten BVBA.

PRIJSUITREIKING
Garage Verstraeten BVBA is reeds meer

dan 70 jaar een begrip in de streek. Een
IVECO-dealer met een stevige reputatie
inzake kwaliteit en service en dit al 3
generaties lang. De pensen van Slagerij
COPPENS-DIRIX zijn als eerste officieel erkend als Brabants streekgerecht uit
Zemst. Het overheerlijke recept is een
goed bewaard familiegeheim. De Zemstse ondernemers ontvingen uit handen
van onze lijsttrekker Katia De Vreese een
oorkonde. Met deze prijsuitreiking willen we de Zemstse zelfstandigen in de
bloemetjes zetten en hen danken voor
alle inzet die ze geleverd hebben. We
wensen hen nog veel succes toe in 2012!
Jurgen Segers
De blauwe zemstenaar
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“Een langetermijnaanpak van de pensioenen vraagt actie
op verschillende fronten tegelijk,” vervolgt minister
Van Quickenborne. “Met deze tien pensioenwerven willen
we niet enkel de pensioenen zelf hervormen, maar ook
meer mensen langer aan het werk houden. Een gezonde
begroting blijft hierbij vanzelfsprekend cruciaal.”

Tien werven om onze
pensioenen te vrijwaren
1. MEER MENSEN EEN
aaNVuLLENd PENSIOEN

mensen verdienen betere
informatie over hun pensioen,
ook tijdens hun loopbaan.

Vandaag hebben maar zes op tien
werknemers toegang tot een aanvullend pensioen. Veel meer werknemers hebben recht op een tweede
pijler.

2. LaNgER ‘MOgEN’
WERkEN
Mensen zullen vanaf 2013 na hun
65e onbeperkt mogen bijverdienen,
als ze een loopbaan hebben van zeker 42 jaar. Voor mensen met een
kortere loopbaan schrappen we de
onrechtvaardige sanctie dat je je volledige pensioen kan verliezen als je
teveel bijverdient.

3. LaNgER ‘kuNNEN’
WERkEN
Om ervoor te zorgen dat oudere
werknemers aan de slag blijven of
geraken, komt er een wortel-enstokbeleid: een lastenverlaging voor
oudere werknemers, maar tegelijk
zullen we bedrijven bestraffen als die
bij ontslagrondes de oudere werknemers viseren. Sowieso zijn er inspanningen nodig om het oudere werknemers makkelijker te maken aan de
slag te blijven.

4. OVERLEVINgSPENSIOEN
HERVORMEN
We willen werk maken van een
nieuw systeem van overlevingspensioenen. Nu duwt een overlevingspensioen mensen die hun partner
hebben verloren veel te veel in de
inactiviteit. Dat moet veranderen.
Ook als je je partner verliest, moet je
terug aan de slag kunnen gaan.

5. PENSIOENbONuS
Slechts 20% van de mensen kent de
pensioenbonus. Die bestaat vandaag
al om langer werken aan te moedi-
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nationaal nieuws

“Extra inspanningen om de laagste en
oudste pensioenen te versterken”
gen. Onbekend is onbemind. Doelstelling is de bonus meer ingang te
doen vinden, zodat het effect op langer werken groter wordt.

6. aLLE gEWERkTE jaREN
LaTEN MEETELLEN VOOR
PENSIOENbEREkENINg
Het afschaffen van de zogenaamde
‘eenheid van loopbaan’ moet ervoor
zorgen dat, als je een loopbaan hebt
van meer dan 45 jaar, ook alle gewerkte jaren effectief meetellen voor
je pensioenberekening.

7. aRMOEdE EN
PENSIOENEN
Teveel gepensioneerden leven vandaag in armoede. Daarom zullen we
ook in deze moeilijke budgettaire
tijden extra inspanningen doen om
de laagste en oudste pensioenen te
versterken.

pensioensplit kan daarbij ter sprake
komen.

9. ZILVERfONdS
In overleg met de sociale partners
gaan we na of het Zilverfonds en het
Fonds voor de Toekomst niet beter
samensmelten.

8. VROuWEN EN
HuN PENSIOEN

10. INfORMEREN
EN INfORMaTISEREN

Een gesprek is nodig met het parlement om de pensioenproblematiek van vrouwen onder de loep te
nemen. Onder meer de idee van de

Mensen verdienen betere informatie
over hun pensioen, ook tijdens hun
loopbaan. Dat moet ook online mogelijk zijn.

HYPOTHECaIRE afTREk:
duIdELIjkHEId aub

(OP)NIEUw IN
ParLEMENt
Als gevolg van de installatie van de
regering Di Rupo keren twee oude
getrouwen terug naar de Open Vldfractie Kamerfractie. Na een afwezigheid van anderhalf jaar komen Roland
defreyne (Gistel) en Luk Van biesen
(Kraainem) weer in het parlement als
opvolgers van respectievelijk vicepremier Vincent Van Quickenborne en
staatssecretaris Maggie de block.
Daarnaast krijgt de fractie ook versterking krijgt van twee nieuwe gezichten.
frank Wilrycx (Merksplas) vervangt
minister annemie Turtelboom, terwijl
Lieve Wierinck (Zaventem) ten slotte
de plaats inneemt van guy Vanhengel,

De verwarrende communicatie van de Vlaamse regering maakte veel gezinnen
ongerust over de toekomst van hun hypothecaire lening.
Open Vld-voorzitter Alexander De Croo betreurt
de onduidelijke en onhandige communicatie vanuit de Vlaamse Regering over de toekomst van
de fiscale aftrek voor hypothecaire leningen: “De
Vlaamse regering vraagt voortdurend extra bevoegdheden. En nu ze die krijgt, slaagt ze er niet
in om duidelijk aan te geven wat ze met die extra
bevoegdheden zal doen. Dat is zeer pijnlijk.”

VEEL ONgERuSTHEId
Het gevolg van deze onduidelijke communicatie
is dat er veel ongerustheid heerst bij vele gezinnen in Vlaanderen of ze in de toekomst nog zullen genieten van het fiscale voordeel voor hun woning. “Deze ongerustheid is voor niets nodig. Bij
de onderhandelingen over de staatshervorming is
afgesproken dat Vlaanderen zowel het geld krijgt
als de fiscale instrumenten om ook in de toekomst
een fiscaal voordeel te geven voor mensen die le-

die opnieuw minister werd in de Brusselse regering.

nen om een eigen woning te kopen. De vraag is dus
niet of Vlaanderen dat voordeel zal kunnen overnemen, de vraag is of ze dat wil. En die vraag kan enkel beantwoord worden door de politieke partijen
die deel uitmaken van de huidige en de volgende
Vlaamse regering.”
Alexander De Croo is alvast zeer duidelijk over de
houding van zijn partij. “Onze oud-ministers Dirk
Van Mechelen en Marino Keulen, hebben in het
verleden zeer zware inspanningen gedaan om mensen aan te moedigen een eigen woning te komen.
Denk maar aan de verlaging van de registratierechten en de meeneembaarheid ervan. We zullen dus
niet toestaan dat deze inspanningen teniet gedaan
worden door het belangrijke fiscale voordeel voor
mensen die een lening aangaan, af te schaffen of
grondig te beperken. Een Vlaamse regering die dat
doet, zal er één zonder Open Vld zijn.”

roland
Defreyne

Luk
Van biesen

Frank
Wilrycx

Lieve
Wierinck
nationaal nieuws
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Wij gaan voor
een liberaler Zemst !
Op 14 oktober 2012 is het
zover. Dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen en kunt
u zich uitspreken over het
beleid in onze gemeente.
Het spreekt vanzelf dat ook
Open Vld weer van de partij
zal zijn en zich ten dienste
zal stellen van de Zemstenaren.

Rubens Kasteel Elewijt

Stefaan Mergaerts

ZEMST IN LIBERALE
RICHTING STUREN
In 2006 heeft het geen haar
gescheeld of de liberalen zaten in het college
van burgemeester en schepenen. Maar de CD&V
sleurde op het laatste nippertje toch maar liever
de socialisten mee in een fijne oppositiekuur binnen het college!
Als Open Vld opkomt, dan is dat niet om op de

Oude Watermolen Weerde

6

De blauwe zemstenaar

“Zemst, dat begint met
de Z van zelf beslissen
over uw belastinggeld”

oppositiebanken te gaan zitten, maar om iets te
realiseren voor u en om het bestuur van Zemst
in een meer liberale richting te sturen. Maar wat
is dat eigenlijk, het liberalisme? En wat betekent
dat in de context van een gemeente?
VRIJHEID IS ESSENTIEEL
Het liberale gedachtengoed is ontstaan ten tijde
van de Verlichting in de 18de eeuw. Dat was de
tijd toen de koningen nog dachten dat zij het beter wisten dan het volk, de Kerk vond dat ze de
waarheid in pacht had en de economie met handen en voeten gebonden was aan allerlei middeleeuwse toestanden zoals gilden en ambachten,
protectionisme, schandalige voorrechten inzake
belastingen, honderd en één verschillende munten, maten, gewichten enzovoort. Uit het verzet
tegen al die wantoestanden zijn waarden gegroeid als persoonlijke vrijheid, gelijkheid voor
de wet, rechtszekerheid, vertrouwen op de rede
en het vrij onderzoek, scheiding van Kerk en
staat, vrije markteconomie en rationalisering van
het staatsbestuur.
De kern van het liberalisme is de bekommernis
om de vrijheid van het individu en dit op alle
maatschappelijke gebieden: economisch, politiek, levensbeschouwelijk, cultureel enzovoort.
Die vrijheid geldt voor alle mensen en de vrij-

heid van de ene is dus beperkt door de vrijheid
van de anderen. Daarom is er ook in een liberale
maatschappijvisie een goed functionerende overheid, die de regels bepaalt voor het samenleven
en die bescherming biedt aan personen en hun
eigendommen. Maar een overheid in liberale zin
is geen overheid die alles in de plaats van de mensen wil gaan doen. De overheid moet zich beperken tot wat nodig is om het vrije initiatief van ieder van ons alle kansen tot ontplooiing te bieden.
MAXIMALE KANSEN
Dat geldt ook voor onze gemeente Zemst. De gemeente moet er in de eerste plaats voor zorgen
dat er welvaart wordt gecreëerd door ondernemende Zemstenaren de ruimte te bieden om te
ondernemen. Belemmeringen en verplichtingen
die de ondernemingszin alleen maar ontmoedigen moeten overal waar het kan worden weggewerkt. Andere Zemstenaren, die zich niet geroepen voelen om een eigen zaak uit te bouwen,
moet het gemakkelijker worden gemaakt om
uit werken te gaan. Open Vld vindt het heel belangrijk dat iedereen maximale kansen krijgt op
de arbeidsmarkt en in het leven in het algemeen
en ziet daarin een grote rol weggelegd voor het
onderwijs. De gemeente kan daar zeker toe bijdragen, niet alleen via haar eigen lager onderwijs,
maar via een aantal begeleidende maatregelen
ook naar het middelbaar onderwijs toe.
Lees verder p.8

KAMPEERTERREINEN
ELEWIJT LEEG!!
De gemeente Zemst is zich van geen
crisis bewust. Recentelijk kocht de
‘Coopman’ van het college de kampeerterreinen Baarbeek en Berkenhof te Elewijt op voor vele euro’s.
Eind december moesten de laatste
bewoners beschikken. Sindsdien
liggen de terreinen er verlaten bij
en zijn ze een uitnodiging voor het
deponeren van zwerfvuil en vandalisme. Op 11 januari werd zelfs brand
gesticht in één van de verlaten chalets.

ALLERHANDE GESCHILLEN
Ook als gemeente word je niet gespaard van allerhande geschillen: financiële kwesties, eigendomsbetwistingen, rooilijnen e.d. Communicatie naar
de burger toe, een transparant beleid en openheid
zijn in al deze zaken een uitstekende remedie om
conflicten te vermijden en aanslepende conflicten
tot een goed eind te brengen.
Het dossier ‘ De Werfheide – Witveldstraat ‘ is een
voorbeeld van een aanslepend conflict waar beide
partijen momenteel neus tegen neus staan. Het
gevolg zijn aanslepende procedures die tijd én geld
uit de gemeentekas kosten. Daar kan geen enkele
burger mee gediend zijn.

GEEN ZINNIGE UITLEG
Indien het college een doel of visie
had over wat ze met deze terreinen
wensen te doen, dan zouden wij als
liberalen er minder problemen mee
hebben. Maar vandaag heeft niemand van het college een zinnige
uitleg voor de koop. Er zijn weinig
mogelijkheden voor deze terreinen.
Gelet op de financiële situatie van
de gemeente staat iedereen met de
rug tegen de muur. Er is voor een gemeentebestuur geen toekomst voor
deze terreinen. Niets zal en kan gedaan worden met alle gevolgen van
dien. Dus een nutteloze aankoop en
een nutteloos stopzetten van de camping…Na de gemeenteraadsverkiezingen zal de nieuwe meerderheid
niets anders kunnen doen dan deze
terreinen opnieuw te verkopen. Gelet op de verloedering die zal optreden, wil dit zeggen: met verlies!
Zoiets heet ‘goed bestuur’ zeker!

Katia De Vreese

Luk Van Biesen

door Jonathan De Mulder

Zemst, affaire met
vrouwe Justitia
Katia De Vreese, lijsttrekker
Open Vld Zemst

ZALVERS VAN
MAATSCHAPPELIJKE
PROBLEMEN
Burenruzies die eindigen in de rechtbank, het is
schering en inslag. Vandaar dat onze nationale zender er graten in zag om er een programma over te
maken. ‘De rechtbank‘ zag het levenslicht. Herkenbare situaties, die voor ons soms grappig overkomen, maar helaas alledaagse realiteit zijn. De vrederechters kunnen zich gerust de zalvers van deze
maatschappelijke problemen noemen.

ZEMST VLAAMS & GASTVRIJ
“De begroting 2012 omvat een bedrag van 500,00 euro
voor het behouden van het Vlaams karakter binnen
onze gemeente “, zo staat in de doelstellingennota te lezen. Ongetwijfeld is dit de enige zinvolle bijdrage van de
N-VA aan het gemeentelijke beleid. Hopelijk is nu hun
geweten gesust.
Kan het een beetje serieus aub? “Het behouden van het
Vlaams karakter” is een werkwoord. Een constante in
het te voeren beleid en dus niet te koop door de aankoop van enkele leeuwenvlaggen!
Luk Van Biesen,
volksvertegenwoordiger Open Vld

Open Vld kiest bewust voor
milieuvriendelijk drukwerk

Bord aan het gemeentehuis.
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Wij gaan voor een
liberaler Zemst!
Vervolg van p.6
Liberalisme beperkt zich uiteraard niet tot vrij ondernemen alleen. Liberalisme betekent ook dat mensen
vrij zijn om van de opgebouwde welvaart te genieten
op de manier waarvoor ze zelf kiezen. Collectieve consumptie, zogezegd gratis aangeboden, maar in werkelijkheid betaald met uw belastinggeld, daar bedanken
wij wel voor. Het is niet aan de gemeente om al dat
zuurverdiende geld zomaar in beslag te nemen en via
een aantal collectieve voorzieningen en allerlei subsidiekanalen te beslissen wat we ermee moeten doen.
Neen, de gemeente moet het vrije initiatief van haar
inwoners de grootst mogelijke ruimte laten. Zo weinig
mogelijk belastingen heffen en er zo efficiënt en zuinig
mogelijk mee omspringen. Open Vld is ervan overtuigd
dat het ook in Zemst met minder belastingen kan, zoals
dat in Grimbergen kan, zoals in Zaventem, in Keerbergen en in Kampenhout.
Het is niet aan de burgemeester, maar aan u om te kiezen wat u met uw verdiende geld wil doen en het is aan
u om te zeggen waaraan de gemeente uw belastinggeld
moet besteden. Waarom zouden we er bijvoorbeeld
eens niet over kunnen nadenken of de verdeling van
de subsidies over de verenigingen zo nodig door het ge-
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voorzitter

Bruno LESAGE
secretaris

Raymond CNOPS
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Ambrooskasteel Hofstade.
meentebestuur moet worden gedaan? Misschien kunnen we een systeem invoeren waarbij u rechtstreeks
bepaalt naar welke vereniging uw belastinggeld wordt
doorgestort? En misschien kan over belangrijke nieuwe
initiatieven van de gemeente die u veel geld dreigen te
kosten, eerst uw mening worden gevraagd?
Zemst, dat begint met de Z van zelf beslissen over uw
belastinggeld.
Stefaan Mergaerts

INVESTEREN ZONDER STAATSSTEUN
De Vlaamse overheid subsidieert de bouw van scholen in Vlaanderen voor meer dan 60 %. In de begroting staat een investering voor de nieuwbouw van de
basisschool ‘De Regenboog’ te Elewijt voor een bedrag van 4 miljoen euro en voor de verbouwing van
‘de Pimpernel’ in Zemst-Laar een bedrag van 750.000
euro. De liberale fractie staat achter deze investeringen en verdedigt ze ook. Maar waarom moet deze
gemeente deze kost alleen dragen, waar andere gemeenten 60 % subsidies krijgen? De reden is eenvoudig: de gemeente diende het investeringsdossier niet
tijdig in. Dus liever geen 2,85 miljoen euro en vlug voor
de gemeenteraadsverkiezingen dit realiseren.
Luk Van Biesen

De Pimpernel in Zemst-Laar.

LID
WORDEN

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en
een open samenleving? Denk je toekomstgericht
en houd je niet vast aan oude starre structuren
uit het verleden? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?
Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.
Je kan met ons contact opnemen via
http://www.zemst.openvld.be
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