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In de gemeente Zemst was de uitbouw van het nieuwe 
gemeenschapscentrum "De Melkerij" de voorbije legislatuur het 
hete hangijzer. Oppositiepartijen Vlam en Open VLD zijn niet te 
spreken over het "prestigeproject". Coalitiepartij SP.A blikt dan 
weer tevreden terug op de voorbije jaren. 
In de Vlaams-Brabantse gemeente Zemst kwam het kartel CD&V/N-VA als grote 
winnaar uit de verkiezingen van 2006. Coalitiepartner SP.A is tevreden over de 
verwezenlijkingen tijdens de voorbije legislatuur. 

Zo werden er riolerings- en wegenwerkzaamheden opgestart aan de 
Brusselsesteenweg, in de richting van het centrum van Zemst, en aan de 
Tervuursesteenweg in Elewijt. Tevens werd er geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur 
voor de verschillende jeugdverenigingen in de gemeente. Zo wordt er momenteel 
werk gemaakt van nieuwe lokalen voor de chiro van Hofstade, en ook de bouw van 
een nieuw jeugdhuis in Elewijt staat op het programma. 

Discussie rond "De Melkerij" 
Ook werd tijdens de voorbije legislatuur het startschot gegeven voor de uitbouw van 
een nieuw gemeenschapscentrum, “De Melkerij”. En daar knelt nu net het schoentje. 
Volgens afdelingsvoorzitter Tim Borteel van de SP.A kan het nieuwe centrum het 
culturele leven in Zemst een stevige boost geven, maar oppositiepartijen Open VLD 
en Vlam zijn niet te spreken over het project. 

Het gemeentebestuur van Zemst wil de voormalige “Snooker One” in het centrum 
van Zemst omvormen tot een groots gemeenschapscentrum. Volgens William 
Lauwers van Open VLD kost het project de gemeente handenvol geld. 

Ook Greta Lauwers van Vlam heeft het over een “prestigeproject”. De lokale 



oppositiepartij meent namelijk dat ze met het kostenplaatje van “De Melkerij” “allang 
een nieuwe, multifunctionele zaal voor cultuurliefhebbers had kunnen verwezenlijken. 
Maar de voorbije jaren was er in Zemst nauwelijks ruimte voor inspraak vanuit de 
oppositie”, meent Lauwers. 

"Enkele verkeerde beslissingen genomen" 
Ook over het grondbeleid van de gemeente Zemst zijn de oppositiepartijen 
allesbehalve enthousiast. Volgens Vlam wordt er door de gemeente heel wat geld 
gespendeerd aan gronden waar achteraf niets mee gedaan werd. Open VLD 
bevestigt dat er op dat vlak enkele verkeerde beslissingen genomen werden. “Een 
camping opkopen, maar er niets mee doen, dat is gewoon een stom idee”, zegt 
William Lauwers. 

Toch is Tim Borteel van coalitiepartij SP.A ervan overtuigd dat er zo’n 85 à 90 
procent van het beleidsprogramma gerealiseerd werd. De SP.A is dan ook vragende 
partij om de huidige meerderheid voort te zetten. De partij wil zich met het oog op de 
verkiezingen vooral inzetten om het landelijke karakter van de gemeente te 
behouden. 
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