
De gemeenteraad voorzag in 2010 een pensioen-
verzekering voor de burgemeester, schepenen 
en ocmw-voorzitter, en voor statutair personeel. 
Concreet 6 miljoen euro voor een periode van 4 
jaar. Het personeel kan genieten van een pensi-
oen als ambtenaar. Als de gemeente personeel 
buiten het kader wenst aan te werven, hebben 

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom 
sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering 
af voor hun contractuelen.

Veel te Veel contractuelen 
Tijdens deze legislatuur werd Zemst koploper: 
het personeel steeg van 198 tot 217 VTE (+10 %). 

Dit betekent dat velen enkel kunnen aangewor-
ven worden als contractuelen. De kost is dubbel: 
extra loon EN extra pensioen.

eigen Pensioen eerst
Anderzijds werd een polis afgesloten via DEXIA 
voor de burgemeesters, de ex-burgemeesters, de 
schepenen, de ex-schepenen en de vastbenoemden. 
Drie miljoen euro werd gestort voor het pensioen 
van politiekers, politiekers die reeds over een gun-
stige verloning en een zeer gunstige pensioenrege-
ling beschikken. Een echte schande! Hoe kan dit in 
een periode van crisis?? Open Vld zal interpelleren 
tijdens de gemeenteraad.

Luk Van Biesen

Zorgen voor eigen pensioen

INHOUD

De kas is leeg. “Juist “zegt de burgemeester in de krant. Maar 
CD&V/N-VA en sp.a vangen de vergrijzing nu al op. Het ge-
meentebestuur stort nu al drie miljoen euro in een pensioenre-
serve. De waarheid is echter totaal anders. Het geld dient voor 
een extra pensioen voor de burgemeester, het schepencollege, 
de OCMW-voorzitter en voor de contractuelen.

Gemeentefinanciën!! 
Pagina 2

Zelf beschikken over grond. 
Pagina 7

Noteer alvast in uw agenda! 
Pagina 8

Open Vld-voorzitter Alexander De Croo reageert tevreden op de 
uitkomst van de begrotingscontrole van de federale regering: 
“Het begrotingstekort wordt verder afgebouwd. De begroting 
blijft daarmee op koers richting evenwicht, wat cruciaal is om het 
vertrouwen in ons land verder te herstellen. Hij is ook tevreden 
dat de bijkomende inspanning bijna volledig gebeurt via bespa-
ringen en andere maatregelen, niet via belastingverhogingen. 
 
Lees verder p.4

GeeN NIeUwe belastingen

Open Vld Zemst:
de mandatarissen, 

de afdelingsvoorzitter, 
de jongerenvoorzitter en 

de  hoofdredacteur Blauwe 
Zemstenaar.
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Op 14 oktober 2012 kan u uw vertegenwoordi-
gers aanduiden in het gemeentebestuur. U kiest 
natuurlijk de politici in wie u als persoon vertrou-
wen stelt. Maar u heeft ook het recht om te weten 
wat die mensen van plan zijn eens ze verkozen 
zijn. 
Open Vld Zemst is momenteel hard aan het werk 
om haar liberale visie te vertalen in een concreet 
verkiezingsprogramma voor de periode 2013-
2018. Uiteraard zullen wij het programma in de 
nabije toekomst nog in detail aan u voorstellen.
Maar er is meer. Wij nodigen u namelijk uit om 
ons alvast uw ideeën aan te reiken. Ervaart u in 
de dienstverlening of werking van de gemeente 
problemen of hebt u suggesties om ze te verbete-
ren, aarzel dan niet om ons dit te laten weten via 
onderstaand adres. Een liberaal programma is er 

inderdaad een met u en voor u!
Zemst, dat begint met de Z van zelf beslissen over 
uw belastinggeld.

Stefaan Mergaerts
stefaan.mergaerts@telenet.be

eeN prOGramma met u en Voor u

Gedurende de huidige legislaturen werden enor-
me investeringen gedaan. Zeer prestigieuze pro-
jecten die de Zemstenaar handenvol geld hebben 
gekost. En dit omdat elke schepen zijn prestige-
project wou verwezenlijkt zien.
Het begon met de (G) Oude School, de biblio-
theek, het plein en nu De Melkerij. De keerzijde 
van de medaille is het zware financiële plaatje. 
Iets wat spijtig genoeg te vaak wordt doodge-
zwegen. Een investering zonder tussenkomst 
van de hogere overheid is populair om naar de 
inwoners te communiceren, maar eigenlijk niet 
zo verstandig. Voor de Melkerij, het toekomstig 
cultureel centrum, is er geen degelijk en duidelijk 
financieel meerjarenplan. De investeringsdrang 
heeft ook voor gevolg dat de financiële reserves 
van de gemeente sterk geslonken zijn: de kas is 
leeg. Deze cijfers ontbreken in het overzicht. Sa-
men met een sterk toegenomen personeelskost 
zullen de dure projecten én een lege kas  zorgen 
voor een toename van de schuldgraad én een ver-

hoging van de gemeentebelastingen. De volgende 
meerderheid kan bij haar aanvang al direct met 
een financiële kater afrekenen.

Katia De Vreese

gemeentefinanciën!!

Katia De Vreese

BLaUw! keer Ik 
terUG Naar jOU
Hier is hij dan weer. uw blauwe zem-

stenaar! Ja, wij zijn de blauwe zemste-

naar. Ja, wij richten ons vanuit onze libe-

rale, blauwe visie tot alle zemstenaars. 

dat dit een interessante en minstens te 

overwegen visie is, bewijzen eens te meer 

de in deze editie aangeboden thema’s. 

nee, wij hebben niet de pretentie om een 

neutrale, onafhankelijke en boven alle 

partijen verheven nieuwsbron te zijn. wij 

willen gewoon alle zemstenaars laten 

kennismaken met onze invalshoek. Van 

ons mag er overigens gerust ook een 

oranje, rode, gele of groene zemstenaar 

komen, het zou de zaken alleen maar 

duidelijker maken. Ondertussen mag ik 

hopen dat deze editie u evenzeer zal be-

koren als de vorige. de talrijke reacties die 

ons bereikten waren in ieder geval inspire-

rend en motiverend. ditmaal vragen wij 

van u trouwens ook een actieve inbreng 

en reflectie. waar 

moet het met 

onze gemeente 

verder naartoe? 

blijven we landelijk 

zemst of komen 

we onomkeerbaar 

onder de grootste-

delijke vleugels? 

tijd om hier stil te 

staan en over na te 

denken. tijd ook 

om de zemstenaar hierbij te betrekken. 

Het nieuw gekozen gemeentebestuur zal 

vanaf volgend jaar immers onvermijde-

lijke en definitieve beslissingen moeten 

nemen. Het kunnen dan maar beter de 

juiste zijn. wij vinden alvast niet dat een 

gemeentebestuur, zoals het huidige zeer 

intensief heeft gedaan, de rol van actief 

immobiliënkantoor moet spelen. Het 

woord is aan u!

tot blauws!

William Lauwers, 
Voorzitter Open 

Vld Zemst

Stefaan Mergaerts



Dat de serviceflats nodig zijn 
bewijst het feit dat de privé-
investeringen in ouderenwo-
ningen en rusthuizen ook be-
langrijke proporties aannemen. Ondanks deze 
toename van opvangcapaciteit blijven wij achter 
de feiten aanlopen. De gevolgen van de vergrij-
zing laten zich alsmaar sterker voelen.

electorale oVerwegingen
Zelfs indien men 10 jaar geleden het dubbele 
aantal serviceflats had gebouwd, dan nog zou 
er steeds een wachtlijst gebleven zijn. De privé-
investeringen zouden dan misschien ook minder 
snel gebeurd zijn, maar toch hebben wij twee be-
denkingen bij het beleid rond de vergrijzing:
Is het toeval dat men in kleine stukjes bouwt om 
zodoende tijdens elke legislatuur met een nieuw 
project te kunnen pronken? Is het belang van de 
ouderen ondergeschikt aan weloverwogen elec-
torale strategieën?

globale Visie
Een dergelijk beleid doet mij sterk denken aan 
een typisch Belgisch na-oorlogs fenomeen waar-
bij aan de achtergevels van de huizen telkens 
weer een stukje (koterij) werd aangebouwd. Door 
deze werkwijze krijgt men een kakofonie van 
bouwstijlen en materialen. Een gezond beleid en 
globale visie is er één die verder kijkt dan de duur 
van één legislatuur, vooral omdat men al lang 
wist wat ons te wachten stond.

langere Versheidsdatum
Uit de demografische cijfers kon immers toch 
gemakkelijk opmaken dat er nog uitbreiding zou 
nodig zijn. Een globaal plan, dat van bij aanvang 
gefaseerd wordt uitgevoerd, gespreid over de ja-
ren, zou het geheel een ordentelijkere invulling 

kunnen gegeven hebben.
De vergrijzing zal de gemeenschap nog handen-
vol geld kosten, maar juist daarom is een globale 
langetermijnvisie determinerend voor een ratio-
neel gebruik van de schaarse middelen.
Open Vld wil een beleid uitstippelen dat een lan-
gere versheidsdatum heeft. Om dat mogelijk te 
maken zullen wij veel verder moeten kijken dan 
morgen.

Marc De Mulder

Visie voor releghem!

In 1995 was er de opening van het nieuwe rusthuiscomplex 
Releghem, 8 jaar later nog eens 25 serviceflats. Nog eens 8 
jaar verder en er komen opnieuw 26 serviceflats bij. Om de 
zoveel jaar wordt er bijgebouwd maar een langetermijnvisie 
ontbreekt. 

Rusthuis Releghem

DOOrDacHt subsidiebeleid NU!
de gemeente zemst gooit met subsidies voor 
sportverenigingen en jongerenbewegingen. Het 
siert een bestuur om initiatieven van allerlei aard 
te ondersteunen. maar velen worden door de 
subsidies verblind. de gemeente geeft een sub-
sidie van één derde van de totale investering, 
met een maximum van 100.000 euro, alsook de 
bouwgrond. Het toeval wil nu dat alle belangrijke 
investeringen begroot zijn op 300.000 euro, zodat 
het maximumbedrag van 100.000 euro wordt ge-
subsidieerd. de 300.000 euro moet niet met fac-
turen worden bewezen, een raming is voldoende.

rationalisering
In elewijt lopen enkele initiatieven parallel naast 

elkaar, waar ons inziens zemst voor een betere 
coördinatie kan zorgen. er is een jeugdhuis no-
dig, er zijn nieuwe lokalen nodig voor de scouts 
en nog andere verenigingen zoeken een onder-
dak. In plaats van de subsidies te verveelvoudi-
gen zou één investering en dus één uitgave van 
100.000 euro voor een gebouw dat multifunctio-
neel is, een rationalisering en optimalisering van 
gelden betekenen.
een gebouw dat betrokken wordt door meerdere 
verenigingen zal ook een grotere kans maken op 
realisatie en goed onderhoud. een doordacht en 
rationeel beleid spaart ook hier geld en ruimte.

Bruno Lesage

Is het belang van de 
ouderen ondergeschikt 
aan weloverwogen 
electorale strategieën?

Marc De Mulder
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Vervolg van p. 1
In totaal werden er voor 1,8 miljard euro extra 
maatregelen genomen. Bovendien werd er een 
buffer van 650 miljoen euro aangelegd, voor het 
geval dat de economische groei toch verder zou 
terugvallen in de loop van het jaar. Met deze be-
grotingscontrole zal het tekort verder worden 
afgebouwd en beperkt tot 2,8% van het Bruto 
Binnenlands Product. “De regering houdt de 
begroting op koers richting evenwicht. Dat is 
cruciaal om het vertrouwen in ons land verder 
te herstellen. 

Vooral bijkomende besParingen
België behoort hiermee ook tot de beste leerlin-
gen van de Europese klas. En met de extra buf-
fer die men meteen heeft aangelegd, kunnen we 
eventuele tegenvallers meteen opvangen”, zegt 
de Open Vld-voorzitter. De extra maatregelen 
bevatten vooral bijkomende besparingen en an-
dere maatregelen. Er zijn amper nieuwe fiscale 
inkomsten. Er komt geen extra belasting voor 
de bedrijven, geen beperking van de notionele 
intrestaftrek, noch een algemene verhoging van 
de roerende voorheffing op roerende inkomsten 
naar 25%. Ook is er geen sprake van een extra 
belasting voor werkende mensen door het niet-
indexeren van de belastingschalen of het verho-
gen van de prijs van dienstencheques. “Van de 

vele belastingvoorstellen die de voorbije weken 
werden geopperd, heeft geen enkele de eind-
streep gehaald. De regering laat de gezinnen en 

de bedrijven buiten schot. Dat is ook nodig om 
de prille economische heropleving niet te hin-
deren”, besluit De Croo.

4 natIOnaal nIeuws

geen nieuwe belastingen 
voor gezinnen en bedrijven

“Noch de gezinnen, noch de bedrijven worden geraakt. Het 
economische herstel wordt niet gehinderd,” stelt Alexander 
De Croo.

Het economische herstel wordt niet gehinderd.

Staatssecretaris voor asiel en migratie Maggie 
De Block (Open Vld) wil een humaan en correct 
beleid voeren, dat internationale bescherming 
geeft aan mensen die deze bescherming echt 
nodig hebben. Correct tegenover de migrant, te-
genover u én tegenover ons eigen sociale systeem. 
Een humaan en correct beleid is ook een verhaal 
van rechten en van plichten. Vreemdelingen heb-
ben onder andere de plicht de waarheid te zeggen 
als zij gehoord worden én onze wetten en regels 
te respecteren.
 
De voorbije maanden werden al 
volgende stappen gezet:
Snellere en doeltreffender procedures dankzij 
extra budget voor personeel en dankzij de lijst 
veilige herkomstlanden. Dossiers uit deze landen 
krijgen een beslissing binnen 15 werkdagen.

Terugkeer (vooral inzet op vrijwillige terugkeer): 
gesloten centrum Caricole opent weldra, evenals 
een open terugkeercentrum.
Minder instroom: een aantal procedures zijn 
al verstrengd en de effecten worden voelbaar. 
De verstrengde procedures betreffen gezinsher-
eniging, medische regularisatie, inreisverbod, 
OCMW-steun voor EU-onderdanen (valt weg 
tijdens eerste drie maanden). Er is ook overleg 
gepleegd met Europese collega’s over o.a. betere 
controles aan Turks-Griekse grenzen. 
Opvang: de transitcentra kunnen langer open-
blijven dankzij het resultaat van de budgetcon-
trole. Tegelijkertijd zijn binnen het opvangnet-
werk belangrijke besparingen doorgevoerd.
 

humaan en correct BeLeID
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Het Belgische strafuitvoeringsbe-
leid is al jaren een pijnpunt binnen 
justitie. Annemie Turtelboom bom-
bardeerde dit dan ook prompt tot 
een van haar prioriteiten als nieuwe 
minister van Justitie. Concreet wil 
ze het probleem van de overbevol-
king aanpakken door in te zetten op 
meer celcapaciteit, en door rech-
ters meer mogelijkheden te geven 
zoals het toestaan van voorhech-
tenis onder elektronisch toezicht. 
Gedetineerden in voorhechtenis 
maken 40% van de totale gevange-

nispopulatie uit. “Niet iedereen die 
verdacht wordt, moet per se naar 
de gevangenis worden gestuurd 
in afwachting van zijn eventuele 
veroordeling”, aldus Annemie Tur-
telboom. “Fraudeurs bijvoorbeeld 
kunnen perfect onder elektronisch 
toezicht worden gezet in afwach-
ting van het verdere verloop van het 
onderzoek.”Daarnaast wil de mi-
nister er ook voor zorgen dat meer 
vreemdelingen hun straf uitzitten in 
het land van oorsprong.

StrIjDeN teGeN 
straffeloosheid

“Hoe vroeger we kansarme kinderen naar 
school sturen, hoe groter hun kansen om uit de 
armoede te geraken,” zegt de Croo. Hij betreurt 
de afwijzende houding van Vlaams minister 
van Onderwijs, Pascal Smet: “Nochtans heeft 
zijn partijgenote en oud-OCMW-voorzitter van 
Antwerpen, Monica De Coninck, in het verle-
den eenzelfde aanpak verdedigd en doorge-
voerd.” 
Met zijn voorstel wil Geert Versnick kansarme 
kinderen meer kansen geven om uit de armoe-
de te geraken: “Onderwijs is een belangrijke 
hefboom om uit de armoede te geraken. Kinde-
ren uit kwetsbare groepen kunnen via de school 
belangrijke vaardigheden leren die hen sterker 
moeten maken in onze samenleving. Zeker 
voor anderstalige kinderen is het belangrijk dat 

ze zo snel mogelijk naar school gaan en Neder-
lands leren. Enkel zo vermijden we dat taalach-
terstand ook leerachterstand wordt.”
Open Vld pleit al lang voor een stapsgewijze 
verlaging van de leerplicht naar 3 jaar. “Als je 
anderstalige kinderen al vanaf drie of vier jaar 
in de kleuterklas krijgt waar ze spelenderwijs 
Nederlands kunnen leren, is hun taalachter-
stand weggewerkt op het moment dat ze naar 
het eerste leerjaar gaan,” stelt Alexander De 
Croo. Met dit voorstel krijgen OCMW’s en ge-
meenten een belangrijke stok achter de deur. 
Als alle positieve maatregelen ten spijt, ouders 
toch halsstarrig blijven weigeren hun kinderen 
naar school te sturen, kunnen ze via dit voorstel 
op andere gedachten gebracht worden.

StrOOIeN 
met geld
Open Vld is niet onder de indruk van de 
begrotingscontrole van de Vlaamse rege-
ring. de regering wil geen reserves aan-
leggen, waardoor de Vlaamse begroting 
niet gewapend is tegen de rampspoed die 
eraan zit te komen. Het derde net van de 
Vrt wordt niet geschrapt, en de inkom-
sten die de lijn zal genereren zijn ruim-
schoots onvoldoende. Open Vld-fractie-
leider in het Vlaams Parlement Sas van 
Rouveroij is ook ongerust over de kind-
premie. de Vlaamse regering stelt de kind-
premie één jaar uit, terwijl Open Vld ervoor 
pleit dat ze wordt afgeschaft. de Vlaming 
is niet gediend met eenmalige cadeaus, 
maar wel met structurele maatregelen. 
Ook de vermindering van het aantal amb-
tenaren is flauw. Vlaanderen had in het 
oorspronkelijke bestuursakkoord al ge-
zegd 5 % van de ambtenaren te laten af-
vloeien. Voorlopig zitten we nog maar aan 
1 %. Van rouveroij: “Ik vrees dat we over 
enkele maanden opnieuw moeten praten 
over een begroting die enkele honderden 
miljoenen euro in het rood gaat.”

Leefloon aan 
schoolplicht koppelen

Open Vld pleit al lang voor een stapsgewijze verlaging van 
de leerplicht naar  3 jaar.

Gents OCMW-voor-
zitter Geert Versnick 
(Open Vld) wil de 
toekenning van een 
leefloon koppelen 
aan de verplichting 
voor ouders om hun 
kleuters naar school 
te sturen. Open Vld-
voorzitter Alexander 
De Croo steunt het 
voorstel van zijn 
partijgenoot. 



oPen Vld steunt Zemstse 
asielhond snuffel
De bedoeling van de cam-
pagne is aandacht te vragen 
voor het ellendig bestaan 
van zwerfdieren en straat-
rakkers. Asieldieren trekken 
mee de straat op om aan de 
beleidsverantwoordelijken 
meer werkingsmiddelen te 
vragen voor de opvang van 
hun lotgenoten. Een goed 
uitgebouwd dierenasiel 
maakt zonder twijfel een 
levensgroot verschil.

1. oPeningsuren dierenasiel
Een steeds terugkerende vraag van de Zemstse 
bevolking bestaat is dat het Zemstse Dierenasiel 
zou kunnen werken met vaste openingsuren. 
Onze inwoners willen weten of zij er terecht kun-
nen indien er zich een problemen voordoet met 
hun huisdier. Momenteel is het onmogelijk te 
werken met vaste openingsuren, daar het Zemst-
se dierenasiel niet beschikt over vast personeel. 

Snuffel vraagt aan de beleidsverantwoordelijken 
ondersteunende maatregelen bij het inzetten van 
vast personeel tijdens deze openingsuren. 

2. gemotoriseerd Voertuig Voor 
interVenties
Het Zemstse dierenasiel beschikt momenteel niet 
over een gemotoriseerd voertuig. Bij een oproep 

van de bevolking of politiediensten moet een vrij-
williger met zijn eigen wagen of per fiets de op-
dracht uitvoeren. In deze omstandigheden is het 
voor een dierenasiel onmogelijk om interventies 
naar behoren uit te voeren. 

Snuffel vraagt de beleidsverantwoordelijken on-
dersteunende maatregelen bij de aanschaf van 
een voertuig. 

3. Vast aansPreekPunt bij Politie-
diensten
Vele Zemstse dierenvrienden stellen zich de vraag 
waarom er geen vast aanspreekpunt bestaat bin-
nen onze politiediensten voor problemen met 
dieren. Voorbeelden zijn legio: wat bij vaststel-
lingen van dierenverwaarlozing, verloren of ver-
dwaalde dieren, verkeersveiligheid bij loslopende 
dieren, rondzwervende dieren, enz… In verschil-
lende politiezones is al een “dierenpolitieman of 
–vrouw” operationeel. Waarom kan dat niet bin-
nen de zone KASTZE?

Snuffel vraagt aan onze beleidsverantwoordelij-
ken om maatregelen te treffen die het voor onze 
inwoners mogelijk maken om in zaken van die-
renwelzijn te kunnen communiceren met een vast 
aanspreekpunt binnen onze politiediensten (poli-
tieman of –vrouw).

4. Zoekacties Verloren dieren
De helft van de Zemstse huisgezinnen bezitten 

één of meerdere huisdieren. Wekelijks krijgt het 
dierenasiel van Zemst verschillende oproepen 
binnen waarbij huisdiereigenaars melden dat 
hun dier is gaan lopen of spoorloos is verdwenen. 
Uitgebreide zoekacties door de eigenaars blijven 
vaak zonder resultaat. Voor veel eigenaars en 
vooral voor de kinderen die gehecht zijn aan hun 
dieren is het een pijnlijke zaak dat men zijn beste 
vriend nooit meer zal kunnen weerzien. 

Snuffel vraagt de beleidsverantwoordelijken ac-
ties te ondernemen die het mogelijk maken om in 
het gemeentelijk informatieblad - dat maande-
lijks verschijnt - een rubriek in te lassen waarbij 
onze inwoners/dierenvrienden de mogelijkheid 
wordt geboden om een foto met kleine beschrijving 
van het verloren dier te publiceren. Op deze ma-
nier vergroot de kans dat huisdiereigenaars hun 
verloren vriend toch terugvinden. 

5. mening Zemste dierenVrienden 
Zemstse dierenvrienden die van mening zijn dat 
inzake dierenwelzijn nog verschillende punten 
voor verbetering vatbaar zijn in onze gemeen-
te, kunnen dit melden op het telefoonnummer 
015/61.25.73. Deze punten zullen in Snuffels pro-
gramma worden opgenomen.
Met de groeten van Snuffel

Zemstse asielhond Snuffel en zijn vrienden zullen mee 
campagne voeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
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Een goed uitgebouwd 
dierenasiel maakt een 
groot verschil.

Politici, wij hebben ook 
recht op een thuis!



Zelf beschikken 
over grond!

Inbreidingszones ontwikkelen moet vrijwillig gebeuren

Zemst evolueert van een lande-
lijke gemeente naar een slaapge-
meente, en dit gaat zeer snel. In 
deelgemeente Elewijt nog sneller 
dan in andere deelgemeenten. Met de traditionele 
Vlaamse lintbebouwing worden alle straten volge-
bouwd.
Deze bedenkelijke strategie van ruimtelijke orde-
ning is de dood voor open ruimtes. De oplossing is 
bouwen in inbreidingszones. Dit zijn ruimtes die 
omgeven zijn door bestaande bebouwing. De grond 
van deze zones ligt geregeld onbenut en kan voor 
de eigenaars een meerwaarde betekenen.
Toch zijn er niet enkel voordelen. Een eerste na-
deel is dat men dichter bij elkaar woont, men “leeft 

meer op elkaars lip”. De percelen worden afgeba-
kend door de zo typische Vlaamse haag of groene 
draad, die zegt: “laat ons met rust”. Een ander na-
deel is dat in deze inbreidingszones soms een tuin 
ligt die door de eigenaars wordt gewaardeerd. Deze 
tuinen zouden vaak opgeofferd moeten worden om 
kwalitatief te kunnen ontwikkelen.
Open Vld is voor het zelfbeschikkingsrecht van ei-
genaars.
Concreet wil dit zeggen dat de eigenaar zelf moet 
oordelen wat er met de grond gebeurt. Men kan 
hem niet laten boeten  voor wat al tientallen jaren 
fout loopt op het vlak van ruimtelijke ordening. 
Inbreidingszones ontwikkelen moet een vrijwillige 
keuze zijn van de grondeigenaars.

Bruno Lesage

Bruno Lesage

De middelbare scholen houden weer volop opendeur-
dagen. Ouders van leerlingen in het zesde leerjaar zoe-
ken ijverig de beste school voor zoon- of dochterlief, 
liefst een school waar hun scholier op eigen kracht ge-
raakt. Vanuit Zemst liggen Vilvoorde en Mechelen voor 
de hand. Zo trekken velen dit jaar naar het atheneum 
van Vilvoorde. Ook het atheneum van Grimbergen ligt 
goed in de markt, maar is vanuit Eppegem of Zemst 
moeilijk bereikbaar. Met de fiets is de chaos aan de Ver-
brande Brug zeker niet ideaal. Misschien kan De Lijn 
eens denken aan een bus naar het atheneum. Ze doet 
het wel voor Don Bosco in Haacht.

Stefaan Mergaerts

met De LIjNBUS Naar GrImBerGeN!!

Wat voor Don Bosco in Haacht kan...

Open Vld kiest bewust voor 
milieuvriendelijk drukwerk

uitgave van Open Vld, melsensstraat 34,  
1000 brussel - V.u.: alexander de Croo
COntaCt: tel. 02 549 00 20 - redaCtIe: Joris 
Claes (coördinatie) joris.claes@openvld.be, alexan-
der Vandersmissen (eindredactie) alexander.vanders-
missen@openvld.be 
laY-Out: Ilde Cogen ilde.cogen@openvld.be, 
Ilona berghmans ilona.berghmans@openvld.be 
seCretarIaat: Carine meyers carine.meyers@
openvld.be, Peter Verhofstadt peter.verhofstadt@
openvld.be - FOtOGraFIe: © Imageglobe.be en © 
shutterstock.com
V.u. lOKaal : william lauwers, Kompaartveld 23,
1980 eppegem
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Druk, druk , druk. Iedereen heeft het druk. Een drukke 
job, een druk huishouden, een drukke hobby. Drukte 
op de weg. En ook druk aan de schoolpoort. We wil-
len een job, geld verdienen, een huis bouwen en kin-
deren krijgen. En als ze groot genoeg zijn, gaan ze naar 
school. We brengen ze meestal naar school, want aan de 
schoolpoort is er altijd druk verkeer. Verkeer waar we in 
feite zelf verantwoordelijk  voor zijn.
Maar zoals in elke situatie hangt het verloop af van de 
houding van diegene die er deel van uitmaken. Wie zijn 
kind naar school brengt, op welke manier ook, hoort 
zich aan de regels te houden. En laat daar nu net het 
schoentje knellen. Onaangepaste snelheid, parkeren op 
het voet- of  fietspad of op een plaats waar je helemaal 
niet mag parkeren. Sommige schoolomgevingen zijn 
uitgerust met een kiss & ride, maar die hoort volgens 
ons niet net vóór de schoolpoort. Neem nu het voor-
beeld van de GBS De Waterleest in Eppegem. Daar is 
géén kiss & ride, maar wel een nabijgelegen parking. 
En toch vinden vele ouders dat ze het recht hebben 
om voor de schoolpoort hun kind af te zetten. Dat ze 
parkeren op een plaats voor mensen met een handicap 
lappen ze aan hun laars. Dat ze andere automobilisten 

hinderen, daar trekken ze zich niets van aan. Dat ze een 
gevaar zijn voor ouders  en kinderen die te voet komen 
of met de fiets, beseffen ze niet. Als ze hun kind maar 
aan de schoolpoort kunnen afzetten. Als we hen zouden 
vragen tot op de speelplaats door te rijden, ze zouden 
het waarschijnlijk nog doen ook. Wegens te druk.

Katia De Vrees

Door Jonathan De Mulder

mISScHIeN HeB jIj GeLIjk!

willen wij parkeren 
op de speelplaats?

ben je jong en denk je dat je alles beter weet? Kom 
eens langs bij jong Vld zemst. wij zijn op zoek naar 
jongeren die graag hun politieke mening kwijt willen. 
Om als jongerenafdeling een maatschappelijke rol 
van betekenis te spelen, dienen wij onze rangen uit te 
breiden.wij zijn op zoek naar mensen die op regelma-
tige basis willen samenkomen om te debatteren over 
actuele onderwerpen en om te zoeken naar mogelijk-
heden om de plaats die jongeren in de samenleving 
krijgen te verbeteren.
wie interesse heeft om gratis lid te worden van onze 
jongerenafdeling, aarzel niet om contact op te nemen 
via de website van Open Vld zemst.

Jonathan De Mulder 

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.

lid 
worden

Je kan met ons contact opnemen via 
http://www.zemst.openvld.be

noteer 
alVast in uw 
agenda!
Zondag 29 aPril 2012: 
liberalisme in elewijt
Open Vld Zemst organiseert 
een lezing van dhr. Roger Van 
Kerckhoven met als thema ‘Van 
Verlichting tot Liberalisme in 
Elewijt’. Verder zullen ook de oud 
en huidige liberale gemeente-
raadsleden eens in de bloemetjes 
gezet worden. U bent van harte 
welkom om dit mee te vieren als-
ook voor een natje en een droogje 
zondag 29 april 2012 om 10h30 
in het café Den Druugen Airing.

Zondag 13 mei 2012: 
oPen Vld restaurant
Naar jaarlijkse gewoonte organi-
seert Open Vld Zemst ook dit jaar 
weer een spetterend eetfestijn op 
13 mei 2012.  In het mooie kader 
van de voetbalkantine te Elewijt 
kan je opnieuw gezellig met an-
dere dorpsgenoten genieten van 
de lekkere plaatselijke keuken, en 
het biedt ook de ideale gelegen-
heid om de laatste nieuwtjes met 
elkaar uit te wisselen. Kortom, 
houd deze datum vrij in je agenda 
en vergeet zeker niet om je buren 
en kennissen mee te vragen!
Tot dan!

maandag 28 mei 2012: 
haPje & taPje bij Volks-
Vertegenwoordiger 
luk Van biesen
Naar aanleiding van het succes 
vorig jaar, stelt ook dit jaar Luk 
Van Biesen zijn tuin ter beschik-
king voor een lekkere verfrissing 
tijdens de jaarmarkt te Zemst. U 
bent dus van harte welkom om 
er samen met Open Vld Zemst 
een gezellige dag van te maken! 
Kom dus gerust langs tijdens het 
rondkuieren op de markt. Adres: 
Kloosterstraat 2, 1980 Zemst.

Hapje & Tapje vorig jaar bij 
Volksvertegenwoordiger Luk 
Van Biesen.


