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Stress voor kinderopvang
Voor wie het heuglijke nieuws krijgt een kindje te verwachten, betekent dat vaak meteen stress om opvang te vinden.
Zeker als de toekomstige ouders allebei werken. Dat is helaas niet anders in Zemst.
Volgens Kind en Gezin heeft Zemst opvangplaatsen voor 40% van de kinderen tussen 0
en 2 jaar, zowel via onthaalouders als crèches.
Dat terwijl Vlaanderen streeft naar een dekking
van 75% tegen 2016. Kortom, in onze gemeente is
ruim onvoldoende opvang voor de meer dan 200
kindjes die er jaarlijks geboren worden.

Bovenop het tekort is er ook een probleem met
de aanpak. Crèches contacteer je rechtstreeks,
en dat kan op 8 weken zwangerschap al te laat
zijn. Onthaalouders kunnen enkel via het OCMW
vastgelegd worden, via een archaïsch bezoek tijdens de werkuren en het beantwoorden van een
vragenlijst. Vervolgens belooft men een brief te
sturen met beschikbare adressen, en dit ten laat-

Werken aan het
Vlaanderen van morgen
“Minister De Block stelde recent een pakket maatregelen voor
met het oog op een meer transparante gezondheidszorg en meer
rechten voor wie het moeilijk heeft. Minister Turtelboom heeft op
haar beurt plannen klaar om van Vlaanderen een energie-efficiënte regio te maken. Vlaams fractieleider voor Open Vld, Bart
Somers, neemt het tot slot op voor de moeilijke situatie van de
singles in Vlaanderen.” Lees meer op pagina 4 en 5.

ste 8 maanden voor de start van de opvang (gemiddeld dus tussen week 16 en week 20 van de
zwangerschap). In de praktijk blijkt dat niet altijd
binnen de beloofde timing te gebeuren. Nog erger, mocht je geen plaats vinden, ben je ook hopeloos te laat om nog een alternatief te zoeken.
Open Vld vraagt een duidelijk standpunt van
het OCMW en de gemeente over de maatregelen
die zullen genomen worden om deze nodeloos
stressvolle situatie te verbeteren voor toekomstige ouders.
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Veilige mobiliteit
voor iedereen
Elk ongeval, al dan niet met slachtoffers,
is er één te veel. Er is de voorbije jaren
terecht zwaar ingezet op snelheids- en
alcoholcontroles. Het is hoog tijd om de
volgende stap te zetten. Verkeersveiligheid is immers niet alleen de taak van
automobilisten maar van alle weggebruikers.
Zemst is een landelijke fietsgemeente.
Fietsen langs openbare wegen is echter
aan regels onderhevig die essentieel zijn
voor ieders veiligheid. Zo bepaalt het
verkeersreglement dat fietsers pas vanaf
15 personen worden beschouwd als
groep. Kleinere groepen dienen dezelfde
regels te volgen als individuele fietsers.
Het incident aan de spooroverweg in
Parijs-Roubaix heeft aangetoond hoe
het negeren van regels kan leiden tot
ronduit gevaarlijke situaties. We vragen
de gemeente dan ook een preventiecampagne op te starten en vervolgens
ook controle uit te voeren op de verkeersregels voor zwakke weggebruikers.
Verkeersveiligheid bekom je niet alleen

Vergissing van
30.000 euro
In 2013 werd het meerjarenplan van de kerkfabriek van Eppegem goedgekeurd. Open Vld
keurde dit echter niet goed. In het besluit werd
immers een ander bedrag vermeld dan in de toelichtende nota’s. Volgens deze toelichting zouden
er in 2014 en 2015 voor 70.000 euro aan investeringen worden uitgevoerd aan het parochiaal
centrum. Dit bedrag kwam echter niet terug in
het goedgekeurde meerjarenplan.
Ondertussen werd aan de Vereniging van Parochiale Werken een subsidie toegekend van
100.000 euro om deze werken uit te voeren.
Deze vereniging werd opgericht twee dagen voor
deze gemeenteraadsbeslissing. In december 2014
werd het meerjarenplan aangepast. De 70.000
euro die er nooit heeft ingestaan, werd uit dit
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plan gehaald.
Of hoe het college 70.000 euro uit het oog verloor
en dit plots 100.000 euro werd...

Fusie OCMW-gemeente
Volgens een intentienota van de Vlaamse
overheid wordt het OCMW tegen 2018 opgenomen in de gemeentelijke administratie. Hierdoor zal de gemeentesecretaris de
functie van OCMW-secretaris overnemen
vanaf mei. Dit in navolging van de financieel beheerder.

Tom Coen
Voorzitter
Open Vld Zemst

door repressie, maar ook door een
adequate en doordachte inrichting van
het openbaar domein. Door de komst
van nieuwe woningen neemt het verkeer
op lokale wegen alsmaar toe. Op vele
plaatsen ontbreekt echter een vlotte
ontsluiting naar de gewestwegen. Alle
wegen zijn voorzien van allerhande verkeersremmers die de capaciteit verlagen
waardoor het doel - het kanaliseren van
verkeer - volledig gemist wordt. Er is
nood aan een doordacht mobiliteitsplan
waarbij ook met nieuwe verkavelingen
rekening wordt gehouden.

Gemeente maakt vergissing van 30.000 euro.

Kapel Onze Lieve Vrouw in ’t Hammeke.

Gemeente
restaureert

De restauratie van de kapel Onze Lieve Vrouw in
’t Hammeke kost 338.000 euro. De gemeente betaalt hiervan 58.000 euro, de Vlaams overheid de
rest. Een fors bedrag voor een kapel die plompverloren staat en die steeds een functie had voor
de Mechelse parochies Schonenberg en Coloma.
Deze kapel is volledig aan het zicht van de Zemstenaren onttrokken en de huidige ligging zorgt
voor makkelijk verval.

Op de grens van Hofstade met Mechelen, aan de Tervuursesteenweg, wordt
een grond aangekocht van 1ha13are voor
512.000 euro. Door de bebouwing zullen de achterliggende gemeentegronden
afgesloten worden van de openbare weg.

CC De Melkerij
Het college gaat er van uit dat de werken aan
CC De Melkerij zonder vertraging zullen verlopen en binnen het budget blijven. Alsof dit
feit een overwinning is. Voor een dergelijke
investering zou het een schande zijn mocht
dit niet het geval zijn. Er werden echter weldegelijk vertragingen genoteerd waardoor de
opening uitgesteld werd.

De oude Chirolokalen van Hofstade werden voor
84.000 euro aangekocht van de Vereniging van
Parochiale Werken. De slopingskosten zouden
12.000 euro bedragen. In eerste instantie wordt
onderzocht of er een overdekte petanquebaan
kan worden ingericht.
Tenslotte wordt ook de site van de werkliedendienst en het Recyclagepark van Zemst uitgebreid. Het Recyclagepark zal hierdoor een ruimere oppervlakte innemen.

Nog volop werken aan CC De Melkerij.

Vorige maand viel de factuur voor het drinkwater in onze
brievenbus. Dit zorgde meteen voor een koude douche. De
afrekening viel veel hoger uit dan verwacht, alleszins veel
meer dan ons iets gestegen verbruik deed vermoeden.

Water fors duurder
Stefaan Mergaerts
Wat is er aan de hand? Laten
we de waterfactuur eens van
naderbij bekijken. Daarop verschijnen, naast de vaste vergoeding en de prijs van het drinkwater, nog twee
bijdragen.
De eerste is een bovengemeentelijke bijdrage
voor de zuivering van het drinkwater, dit zijn
de waterzuiveringsinstallaties en de collectoren.
Het Vlaamse Gewest heeft de subsidie aan Aquafin teruggeschroefd waardoor dit bedrag nu
rechtstreeks - via de bijdrage voor de zuivering van het drinkwater - op de verZemst moet de
bruiker wordt verhaald. Deze bijdrage
gestegen watersteeg op 1 januari 2015 van 0,96 euro
per kubieke meter naar 1,22 euro, zofactuur compenseren
maar eventjes een stijging van meer
met een vermindedan 25% op één jaar tijd!

ring van een andere
belasting.

De tweede bijdrage is een gemeentelijke
bijdrage voor de afvoer van het drinkwater
via de gemeentelijke rioleringen. Gemeenten
mogen hiervoor een bijdrage heffen van maximaal 1,4 maal de bijdrage voor de zuivering van
het drinkwater. En u raadt het nooit: heel wat gemeenten heffen natuurlijk de maximale bijdrage!
Zo ook Zemst. Meer zelfs, de gemeentelijke bijdrage bedraagt in Zemst automatisch 1,4 maal
de bovengemeentelijke. Met andere woorden, als

Zemst moet de fiscale meevaller compenseren.

de bovengemeentelijke bijdrage
stijgt, dan stijgt automatisch ook
de gemeentelijke bijdrage... Goed
voor de gemeentekas, een zware dobber
voor de verbruikers.
Open Vld is uiteraard voor de zuivering van het
afvalwater en is altijd voorstander geweest van

het principe dat de vervuiler betaalt. Wanneer de
gemeente de bijdrage gebruikt waarvoor ze wordt
geïnd, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar Open
Vld verzet zich wel tegen een verdere verhoging
van de belastingdruk in België. De gemeente
Zemst moet haar fiscale meevaller dan ook compenseren met ten minste een even grote vermindering van een andere belasting.

10% meer vertragingen
Luk Van Biesen
Door de inwerkingtreding van
het nieuwe vervoersplan (in
voege vanaf 14 december
2014) werd het vertrek- en
aankomstuur van enkele treinen op de lijn Antwerpen – Brussel gewijzigd. Zo ook voor de treinen die halt houden in het station van Weerde
en Elewijt. De nieuwe dienstregeling verplicht
heel wat schoolgaande kinderen de trein vanuit
Weerde of Elewijt veel vroeger te nemen.
Luk van Biesen, volksvertegenwoordiger voor
Open Vld en sinds kort ook inwoner van Zemst,
vroeg de minister van Mobiliteit of er bij de eva-

luatie rekening kon gehouden worden met het
aantal klachten van inwoners die de trein nemen. De minister liet ons weten dat er bij de
aanpassingen in het nieuwe transportplan werd
gekozen om de stroptreinen aansluitingen te
geven in Mechelen. Dat de inwoners (schoolgaande kinderen) van Zemst hierdoor vroeger
een trein dienen te nemen had hierop geen invloed.
Tenslotte vroeg Luk Van Biesen ook het stiptheidspercentage op van de IR-b verbinding
Antwerpen – Nijvel in 2014. In de tabel hiernaast
kan u de gegevens terugvinden. Tevens kan u
het stiptheidspercentage van de lijn 25 (Antwerpen-Brussel) voor 2014 terugvinden. Cijfers zijn
tot net voor de nieuwe dienstregeling.
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Vraag je energielening aan!
Annemie Turtelboom, Vlaams minister van
Energie (Open Vld), heeft een duidelijke visie
op hernieuwbare energie. Turtelboom wil van
Vlaanderen een energie-efficiënte regio maken.
Energiebesparingen liggen in Vlaanderen immers voor het grijpen: 25% van de woningen
heeft geen dakisolatie, slechts 45% van de buitenmuren is echt geïsoleerd, 15% van de woningen heeft enkel glas,… Net om die besparingen
mogelijk te maken, werd de energielening in het
leven geroepen!

WAT?
In januari 2015 lanceerde minister Turtelboom de energielening. Ze heeft hiervoor een
budget van 15 miljoen euro, goed voor 3500 leningen in 2015. Vandaag zijn er al 911 energieleningen goedgekeurd.

WAAROM?
De Vlaamse Regering wil dat elke woning energiezuinig wordt. De Vlaamse energielening is een

ondersteuning voor wie investeert in energiebesparende maatregelen. Voor gezinnen is het interessant omdat ze door enkele slimme ingrepen,
kunnen genieten van een lagere energiefactuur
en een verhoogd wooncomfort. Bovendien dragen ze op die manier bij aan een betere leefomgeving.

WELKE WERKEN KOMEN IN
AANMERKING?
Isolatie van dak of gevel, de vervanging van een
oude verwarmingsketel door een condensatieke-

Voltijds ingeschreven horecawerknemers
zullen binnenkort jaarlijks 300 goedkope
overuren kunnen doen. Bruto is daarbij gelijk aan netto. Noch werkgever, noch werknemer betalen er lasten op. Die goedkope
overuren komen er niet alleen voor restaurants, maar ook voor alle andere horecazaken. Er geldt geen verplichte inhaalrust, de
overuren mogen gewoon uitbetaald worden. In zaken met een witte kassa zullen
werknemers zelfs 360 goedkope overuren
zonder inhaalrust mogen presteren. Door
de maatregel zal men het hele jaar door ongeveer 45 uur per week kunnen werken.

Zowel de flexi-jobs als de nieuwe regeling
voor de overuren gaan in op 1 oktober 2015
en daarmee komt de regering haar engagementen in het regeerakkoord na. Vandaag
zijn er al 1.248 kassa’s op vrijwillige basis
NATIONAAL NIEUWS

VOOR WIE?
Elke Vlaming kan een energielening aanvragen.
Voor de meerderheid van de bevolking geldt een
intrestvoet van 2%. De meest kwetsbare groepen
kunnen lenen aan 0%.

MEER WETEN?
www.energiesparen.be/energielening

Tommelein ondersteunt
horeca

ENGAGEMENT NAKOMEN
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tel of een warmtepomp, het plaatsen van hoogrendementsglas, thermostatische kranen, …

operationeel en het aantal kassa’s zal volgend jaar toenemen tot meer dan 20.000.
“We komen tegemoet aan de vraag van de
horeca om het aantal overuren op te trekken in de richting van het maximum door
Europa toegelaten aantal. Voor die overuren geldt bovendien dat bruto gelijk is aan
netto”, zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein. “De regering houdt zich zo aan haar
engagement om een erg arbeidsintensieve
sector als de horeca te ondersteunen in ruil
voor een algemene ‘verwitting’. Dat is in het
belang van iedereen. De staat krijgt meer
inkomsten, wat op termijn tot lagere lasten
leidt. Werkgevers kunnen hun personeel
flexibel en aan een voordelig tarief inzetten,
want de kost van een wit overuur halveert.
En werknemers bouwen sociale rechten op
én houden netto meer over. Zo zorgen we
dat werken loont.”

“Meer transparantie in
gezondheidszorg en meer rechten
voor wie het moeilijk heeft.”
Op voorstel van Maggie De Block, minister
van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, heeft
de ministerraad een
pakket maatregelen
goedgekeurd waaronder de opheffing van
ereloonsupplementen
die specialisten vragen aan patiënten die
in daghospitalisatie in
een twee- of meerpersoonskamer verblijven.
Patiënten krijgen vanaf
1 juli 2015 in bepaalde
situaties ook duidelijker informatie over het
bedrag dat zij betalen
voor verstrekte zorgen.

Maggie De Block op bezoek in een labo van het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid in Elsene.

“Mensen die het niet gie De Block: “Zo is de factuur helder en kan de patiënt zien wat hij zelf
Maggie De Block: “Via deze wet maken we
bijdraagt en wat de ziekteverzekering vergoedt.”
onze gezondheidszorg toegankelijker en bezo breed hebben,
taalbaarder voor verschillende categorieën
hebben recht op
van mensen die het niet gemakkelijk hebben.
Kinderen met handicap en sociale maximumfactuur
dezelfde
kwaliteit van De
We zorgen ook voor meer transparantie en
ministerraad heeft het licht op groen gezet zodat kinderen met een
zorg als iedereen.”
bestrijden misbruiken en oneigenlijk gebruik
handicap nu automatisch op de sociale maximumfactuur kunnen rekezodat elke euro goed en correct kan besteed
nen. Het onderzoek naar het gezinsinkomen dat één van de voorwaarden
worden.” De maatregelen zijn in een wet met diis voor de maximumfactuur, vervalt dus ook voor hen.
verse bepalingen gegoten die nog voorgelegd wordt
aan de Raad van State en aan het parlement. Een beLevende donatie organen
knopt overzicht:
De ministerraad heeft beslist dat levende orgaandonoren in de toekomst
zouden kunnen vrijgesteld worden van remgeld of dat er een vermindering
van het remgeld zou kunnen komen op medische handelingen in verband
Ereloonsupplementen daghospitalisatie
met de donatie. Hierdoor hoopt de overheid orgaandonatie te stimuleren.
Vanaf 1 juli 2015 mogen specialisten niet langer een ereloonsupplement
vragen aan patiënten die in daghospitalisatie in een twee- of meerpersoonskamer verblijven. Maggie De Block: “Mensen die het niet zo breed
Zelfstandigen en geneeskundige zorgen
hebben, hebben recht op dezelfde kwaliteit van zorg als iedereen.”
Zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten, bijvoorbeeld na een
overstroming, hebben vanaf 1 juli 2015 ook vier kwartalen lang recht op geneeskundige verzorging. Zelfstandigen die in geval van faillissement sociale
verzekering genieten, hebben momenteel na een faillissement vier kwartaTransparante informatie voor de patiënt
len lang recht op geneeskundige zorg. Volgens de nieuwe regel geldt dit recht
Vanaf 1 juli 2015 moet de patiënt verplicht een bewijsstuk van de zorgverleook voor zelfstandigen die niet failliet gaat maar hun activiteit gedwongen
ner krijgen in twee situaties: als (1) de zorgverlener elektronisch factureert
moeten stopzetten.
en (2) er tegelijkertijd medische zorgen zijn verstrekt die vergoedbaar zijn én
medische zorgen die niet vergoedbaar zijn door de ziekteverzekering. MagNATIONAAL NIEUWS
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Nieuwe
politiek met
N-VA
Verandering met de N-VA? Nieuwe
politiek met de N-VA? Neen, dezelfde
stijl als vanouds. De CD&V/N-VAmeerderheid verkavelt en bouwt een
conciërgewoning om één iemand
goedkoop te kunnen laten wonen.
Vorig jaar was er reeds een plan om
gemeentegrond te gebruiken om een
woning te bouwen en te verpachten
als conciërgewoning.

Een verlaging is een win-win-win: voor verschillende generaties, voor onze economie én voor
de ontvangsten van de overheid.

Schenkingsrechten
in Vlaamse begroting
Jurgen Segers
De Vlaamse Regering verlaagt
de schenkingsrechten op onroerende goederen. Wie een
energiebesparende renovatie
uitvoert binnen de drie jaar geniet bovendien een
extra verlaagd tarief. “Door lagere lasten zorgen
we dat wie wil schenken, dat ook zal doen. Bovendien wordt wie kiest voor energie-efficiëntie
beloond. Dit is een slimme maatregel: minder
lasten voor de mensen en meer opbrengst voor
de overheid”, zegt begrotingsminister Annemie
Turtelboom.
Een verlaging is een win-win-win: voor verschil-

lende generaties, voor onze economie én voor
de ontvangsten van de overheid. Door de hoge
schenkingsrechten vandaag gebeuren er maar
weinig schenkingen. Een erfenis met betaling
van successierechten was tot nu toe vaak voordeliger. Daar brengen we verandering in: wie
schenkt betaalt voortaan minder lasten. Voorzitter Rutten lanceerde het voorstel al eerder:
“Schenken is mensen helpen, dat willen we stimuleren.”
Tot op vandaag worden amper huizen geschonken. Logisch, als je naar de tarieven kijkt. Daar
brengen we verandering in: we verlagen de
schenkingsrechten om dat vastgoed opnieuw
actief te maken. Wie renoveert kan op een nog
goedkoper tarief rekenen.

Anderhalf jaar wachten op antwoord...
In juni 2013 stelde Bruno Lesage (gemeenteraadslid voor Open Vld) een vraag aan de administratie
over de regelgeving rond het gebruik van quads in
Zemst. Naar aanleiding van vragen van buurtbewoners over luidruchtige quads die op een zondag op
veldwegen aan het rijden waren, wilden wij namelijk weten wat de regels juist zijn. Voor een (achteraf
gebleken eenvoudig) antwoord, had de betrokken
ambtenaar maar liefst anderhalf jaar en meerdere
herinneringen nodig.
Heeft u ook een vraag die lang onbeantwoord
blijft? Laat het ons dan zeker weten, zo kijken wij
er mee op toe dat u binnen een redelijke termijn
antwoord krijgt.

In de gemeenteraad werd dit goedgekeurd, maar de grond grensde niet aan
de straat. Hierdoor moest de gemeenteraadsbeslissing opnieuw ingetrokken worden. Dit gebeurde nadat Open
Vld de provincie van deze onzorgvuldigheid op de hoogte had gebracht.
Een jaar later - en na onderhandelingen met de eigenaar van een aangrenzend perceel - wordt dan toch verkaveld. Na grondruil komt de betrokken
grond dan toch aan de straat te liggen.
Dit is echter politiek op maat van enkelingen en komt niet ten goede aan
de gehele bevolking.
Antwoord van de meerderheid: met
het bouwen van deze drie woningen
wordt meer goed gedaan dan door het
volbouwen van de Gulderij en wordt
tevens open ruimte behouden. Open
ruimte, die nu volstaat met “stallen”
zonder vergunning voor de kinderboerderij, die zelfs niet erkend is. Dit
is nog steeds oude politiek...
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Sven
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Heeft u vragen, laat het ons weten!
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