
Er moet dan ook voldoende geïnvesteerd worden 
in de omkadering van jonge gezinnen. Zo moe-
ten er o.a. voldoende plaatsen voorzien worden 
in de basisscholen en moet er ingezet worden 
op kinderopvang, naschoolse activiteiten e.d. De 
meerderheid heeft reeds een aantal inspanningen 
gedaan, waaronder de bouw van enkele nieuwe 

klaslokalen. Uit de capaciteitsmonitor Onderwijs 
blijkt echter dat er tegen 2020 een enorme toe-
name van leerlingen verwacht wordt. Onze ge-
meente moet zich daarop voorbereiden.

Begin 2015 werd in Elewijt een nieuwe school in 
gebruik genomen. Enkele maanden later ston-

den er spijtig genoeg opnieuw containerklassen. 
De meerderheid heeft nu beslist om de oude 
schoolgebouwen af te breken. Voor een eventu-
ele nieuwe invulling van de gebouwen sprak de 
meerderheid met de verenigingen, maar daar 
bestond volgens het schepencollege geen nood. 
Renoveren was ook geen optie wegens te duur 
(600.000 euro).

De bestemming van de grond na afbraak is nog 
onbekend, zeker is wel dat het moet gaan om ge-
meenschapsvoorzieningen. (lees verder p.3) 

Ondersteuning basisscholen nodig!

Leestips

Open Vld en Jong VLD hebben steeds bijzondere aandacht 
voor jonge gezinnen en tweeverdieners. Zemst moet een 
gemeente zijn en blijven waar jonge gezinnen zich willen 
vestigen. Daarom vindt Jong Vld het belangrijk dat Zemst 
een betaalbare en leefbare gemeente blijft. 

p.2 Gemeenteraad: verkavelen

p.3 Weer blauw in het OCMW

p.7 Visie op toekomst verdeelt 
      meerderheid

de lokale burgerkrant Open Vldnr 1- 2016

v.l.n.r.: Jurgen Segers, Tom Coen, Luk Van Biesen, Bruno Lesage voor het oude schoolgebouw dat wordt afgebroken.

ZEMST

Vrijheid en hervormingen 
doordrukken
De regering Michel I heeft een nieuwe stap gezet in 
het gezond maken van het federale budget. Onder 
impuls van Open Vld werden zowel afgesproken als 
nieuwe hervormingen doorgedrukt.

Lees meer op p. 4 en 5
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Over deontologie 
en transparantie...
Als Open Vld vinden we dat vrijheid en 
verantwoordelijkheid hand in hand moe-
ten gaan, ook op gemeentelijk vlak. Dat 
kan alleen maar door te werken in vol-
ledige transparantie. De burger verdient 
duidelijkheid.

Ik wil het huidige Zemstse bestuur uitno-
digen om transparantie te tonen en een 
deontologische code op te stellen. De fi-
nancieringsconstructie van de Melkerij is 
bijvoorbeeld zeer complex: de gemeente 
stopt de verschillende entiteiten geld en 
zaken in natura toe, zoals personeel en 
materiaal. In dit en volgende nummers 
zullen we hier nog uitgebreid op terug-
komen. Wij vinden alvast dat u wél een 
woordje uitleg verdient.

Ook in de beslissingen van de gemeen-
teraad pleiten wij voor transparantie. Een 
goed voorbeeld is het bekendmaken van 
conflicterende persoonlijke belangen. 
Een voorbeeld. Wanneer de gemeente 
beslissingen neemt met betrekking tot 
de bestemming van gronden, vinden wij 
het noodzakelijk dat de leden van de ge-
meenteraad op dat moment aangeven 
of zij eigenaar zijn of relaties hebben 
met eigenaars van één of meerdere van 
de betrokken gronden. Hetzelfde moet 
gebeuren wanneer er beslist wordt over 
subsidies voor sportclubs en iemand lid 
is of deel uitmaakt van het bestuur.

Een deontologische code moet de burger 
garanderen dat uw geld correct wordt in-
gezet. Het lijkt ons dan ook noodzakelijk 
dat dit wordt ingevoerd in onze gemeen-
te. Open Vld zal dit voorstel binnenkort 
lanceren in de gemeenteraad.

Tom Coen Voorzitter Open Vld Zemst

De vier huizen tussen de Richelieu en de Stijn 
Streuvelslaan werden verkocht voor afbraak 
en de realisatie van een apotheek. Hopelijk 
gooit de reeds lang uitgestelde vernieuwing 
van de doorgang van Eppegem geen roet in 
het eten voor de nieuwe eigenaar.
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) tus-
sen Molenveld en Dynastiestraat werd aan-
vaard. Dit laat toe dat dit gebied kan verka-
veld worden. Voor Open Vld kan verkavelen 
slechts door de eigenaars zelf gebeuren. 
Initiatieven van het gemeentebestuur zijn 
niet gepast.

Gemeenteraad: 
beZEMSTeel

3 De start van het nieuwe jaar zorgde voor enke-
le verschuivingen binnen de OCMW-raad. Zo 
werd o.a. Stefaan Mergaerts OCMW-raadslid 
voor Open Vld. Maar de wissel in het OCMW 
betekent ook de aanstelling van de derde 
OCMW-voorzitter in drie jaar tijd. Postjes in-
vullen is blijkbaar enorm belangrijk voor de 
meerderheid en gaat duidelijk voor op het ga-
randeren van de continuïteit.

3 Het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) werd 
opgericht. AGB zal in de eerste plaats instaan 
voor het beheer van de Melkerij en zal later ook 
de andere Zemstse zalen beheren. Voor Open 
Vld zal William Lauwers zetelen in de RVB.

3 Tijdens de gemeenteraad werd ook een nieuwe 
politieverordening goedgekeurd. De verorde-
ning is beschikbaar op het gemeentehuis even-

als de noodzakelijke informatie nodig om een 
evenement te organiseren.

Gemeenteraad: Open Vld 
binnen OCMW en AGB

OCMW van Zemst

3 Vanaf januari kunnen er in Zemst ook GAS-
boetes opgelegd worden aan 14-jarigen. De 
maximale boete voor minderjarigen werd 
vastgelegd op 175 euro.

3 Er kan weer beroep worden gedaan op de 
prikkelpremie. Dit is een gemeentelijke pre-
mie om gevelrenovaties aan te moedigen. 
Maar de premie kan enkel door een zeer be-
perkt aantal inwoners worden aangevraagd. 
Zo kan in Elewijt en Hofstade slechts één 
zijde van de Tervuursesteenweg beroep doen 
op deze premie en enkel de inwoners van de 
dorpskern. Tevens is de premie maar beperkt 
geldig. In 2015 deden slechts twee personen 
er beroep op. Het doel van de prikkelpremie 
is het opwaarderen van de dorpskernen.

3 De buitenschoolse kinderopvang en de Grab-
belpas fusioneren en worden beZEMSTeel. 
Deze organisatie neemt de vakantiewerking 
op zich.

De parking aan de Hoogstraat in Zemst bestaat 
binnenkort definitief voor een groot gedeelte 
uit… een bouwwerk. Geen ideale inplanting! 
Elders was geen plaats? Een nieuwe elektrici-
teitscabine is noodzakelijk om een groot aantal 
huizen vlotter te voorzien van stroom. Waar 
worden al die bijkomende huizen verwacht?

 Katia De Vreese

Parkeren 
gehalveerd!

Gemeenteraad: 
verkavelen

beZEMSTeel neemt sinds januari de orga-
nisatie van buitenschoolse kinderopvang 
op zich.



De meeste basisscholen star-
ten de vrije inschrijvingen voor 
nieuwe leerlingen net na de 
paasvakantie. Meestal zijn dan de kinderen met 
voorrang (broers/zussen of kinderen van het per-
soneel) al ingeschreven. Voor de andere ouders is 
het hopen op een vrij plaatsje voor hun kind en 
in de toekomst ziet het er momenteel niet anders 
uit. Als we kijken naar de prognose voor 2020-
2021 voor wat betreft het basisonderwijs, zien we 
een sterke stijging van leerlingen in onze buur-
gemeenten. Zo verwacht de Capaciteitsmonitor 
Onderwijs een stijging van 18,3% (+597 plaat-
sen) in Grimbergen of 12,7% (+556 plaatsen) in 
Vilvoorde. In Mechelen is er een stijging van 
13,4% (+1.271 plaatsen). 
Ook in Zemst neemt het aantal leerlin-
gen elk jaar toe en verwacht wordt dat 
het aantal enkel nog zal toenemen, 
als we kijken naar de evolutie in onze 
buurgemeenten. De meerderheid in-
vesteert wel in onderwijs, namelijk 3,7 
miljoen euro voor o.a. de bouw van vier 
nieuwe kleuterklasjes in de Pimpernel 
en zes klassen in de Waterleest. De bouw 
is pas voorzien in 2017. De meerderheid wil 
namelijk alles gefaseerd doen om zo hun eigen 
technische diensten niet te overbelasten.
Jong Vld ijvert voor een snellere uitbreiding van 
de scholen, in functie van de verwachtingen van 
de Capaciteitsmonitor Onderwijs. Het gebruik 

van containerklassen, 
meer en meer een vast 

beeld in onze gemeente, 
moet verdwijnen. Jong VLD 

moedigt de investeringen (3,7 
miljoen euro) die de meerderheid 

doet zeker aan, maar op een totaalbe-
drag van 13 miljoen euro is dit te weinig. 

Er wordt meer dan 5 miljoen euro geïnvesteerd 
in het nieuwe GC De Melkerij, volgens Jong VLD 

niet direct noodzakelijk. De prioriteiten moeten 
anders! Zemst moet een leefbare en betaalbare 
gemeente blijven voor jonge gezinnen. Daarom is 
het zo belangrijk dat er voldoende geïnvesteerd 
wordt in de omkadering van deze gezinnen. Er 
moet nu geïnvesteerd worden in onze kinderen, 
want dit is investeren in onze toekomst, besluit 
Jong VLD.

Basisscholen overvol?

Het aantal leerlingen in de basisscholen van Zemst neemt 
elk jaar toe. De reden is dat de scholen in de naburige ge-
meenten en steden geen plaats meer hebben en ouders 
moeten uitwijken naar scholen in de omgeving.

Opnieuw blauw in het OCMW
Sinds 1 januari 2016 zetelt Stefaan Mergaerts 
(53 jaar) voor Open Vld Zemst in de raad voor 
maatschappelijk welzijn, beter bekend als 
OCMW-raad. Stefaan Mergaerts is ambtenaar 
en woont in Eppegem. Hij neemt het mandaat 
over van SP.A die de eerste drie jaren voor haar 
rekening nam. Daarmee is Open Vld Zemst niet 
alleen vertegenwoordigd in de gemeenteraad 
maar nu dus ook opnieuw in de OCMW-raad.
Dat is niet zonder belang. De komende drie 
jaar zal het OCMW inderdaad twee belangrij-
ke dossiers tot een goed einde moeten bren-
gen. Ten eerste zal Zemst in het kader van het 
spreidingsplan zijn steentje moeten bijdragen 

in de opvang van de oorlogsvluchtelingen uit 
Syrië en andere oorlogsgebieden. Daar komen 
we later zeker nog op terug. Ten tweede heeft 
Open Vld, samen met de andere meerderheids-
partijen, bij de vorming van de Vlaamse Rege-
ring beslist om tegen de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2018 de OCMW’s te integreren in de 
gemeenten. In Zemst is men al volop bezig met 
de fusie van de respectievelijke diensten. Maar 
daarnaast zal ook moeten worden bekeken 
welke consequenties de integratie zal hebben 
op het politieke niveau.
We wensen ons kersvers OCMW-raadslid Ste-
faan Mergaerts alvast veel succes toe! 
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Containerklassen 
zijn meer regel 

dan een 
uitzondering. 

Dit moet 
veranderen!

Jurgen Segers 
 Voorzitter Jong Vld Zemst

Het bestuur van Open Vld wenst Stefaan 
Mergaerts veel succes toe als nieuw 
OCMW-raadslid!

Het beeld van containerklassen moet verdwijnen volgens Jong Vld! 
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Bart Tommelein Sven Gatz

STEUNEN KAN OOK: BE14 7331 9999 9983 
MET ALS VRIJE MEDEDELING “170 124 142 GIFT”. INFO: WWW.OPENVLD.BE

Kom supporteren 

op 5 t/m 8 mei!

Ook ons  
Team 

trapt mee tegen Kanker!

Sponsor 
ons team!

Vicepremier en minister van Digitale Agenda en 
Telecom Alexander De Croo bereidt een wetsaan-
passing voor die wantoestanden aanpakt met het 
te snel verbreken van telecomcontracten. Vorig 
jaar liepen bij de Ombudsdienst Telecom 40% 
meer klachten binnen over problemen met factu-
ratie en invorderingskosten. In heel wat gevallen 
leidt dit zeer snel tot het eenzijdig verbreken van 
het telecomcontract.

Vandaag bestaat er geen uniformiteit in de ver-
brekingsprocedures die de verschillende teleco-
moperatoren hanteren. Ook de termijnen waar-
binnen klanten moet reageren lopen sterk uiteen: 
van 7 dagen tot een maand. In sommige gevallen 
is er sprake van een verbreking van de telecom-
diensten minder dan 4 weken na de originele fac-
tuur, zonder dat de klant een herinnering via sms 
of brief ontvangen heeft. Minister De Croo wil 
met deze wanpraktijken komaf maken.

DUIDELIJKE SCHRIFTELIJKE 
HERINNERING VOOR AFSLUITING
Telecomoperatoren zullen in de toekomst altijd 

eerst een duidelijke schriftelijke herinnering 
moeten versturen vooraleer ze telecomdiensten 
mogen afsluiten. Klanten zullen ook voldoende 
tijd moeten krijgen om zich in orde te stellen, een 
betwisting kenbaar te maken, een afbetalingsre-
geling uit te werken of een wijziging van de ta-
riefformule door te voeren. Bij betwisting van de 
factuur kunnen telecomdiensten pas worden ver-
broken nadat de betwisting is afgehandeld.

Minister De Croo stelt ook voor dat bij vaste te-
lefonie steeds een gratis minimumdienst van tien 
dagen moet verzekerd blijven waarbij men nood-
nummers kan bellen en binnenkomende oproe-
pen mogelijk blijven.

De onderbreking zal zich in de toekomst ook 
moeten beperken tot de betrokken dienst waar-
voor er een wanbetaling is. Steeds meer rekenen 
telecomoperatoren via hun factuur diensten van 
derden aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om beta-
lingen via een App Store of sms’en naar betaal-
diensten. Uit angst om geen toegang meer te 
hebben tot internet of digitale tv, durven consu-

menten de bedragen van derden soms niet verder 
te betwisten wanneer de operator dreigt met af-
sluiten. Operatoren zullen in de toekomst enkel 
nog de betrokken diensten mogen afsluiten en 
niet langer het hele telecompakket.

STIJGEND AANTAL KLACHTEN 
BIJ OMBUDSDIENST 
Bij de Ombudsdienst voor Telecom liepen het 
voorbije jaar 40% meer klachten binnen over 
facturatie en invorderingskosten. Het merendeel 
van deze klachten gaat over invorderingskosten 
die worden aangerekend na administratieve pro-
blemen, bijvoorbeeld als gevolg van een adreswij-
ziging, niet correct geregistreerde betalingen en 
het foutief gebruik van betalingsrefertes.

Alexander De Croo pakt 
wantoestanden verbreking 
telecomcontracten aan
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PACT VOOR JOBS : WE GAAN VOLUIT 
VOOR MEER VRIJHEID 
Open Vld wilde meer dan alleen cijfertjes die 
kloppen. Voor Open Vld zijn toekomstgerichte 
hervormingen minstens even belangrijk. Zo had 
voorzitter Gwendolyn Rutten gepleit voor een 
heuse Job Act, een pact voor jobs, en die is ook 
uit de bus gekomen. De grote lijnen:
3 De 38-urenweek wordt geannualiseerd. Zo 

kunnen werkgever en werknemer in onderling 
overleg de arbeidsduur flexibeler gaan verde-
len over het jaar. Dat wil zeggen dat je niet elke 
week exact 38 uur moet werken, maar dat je 
soms meer en dan weer minder kan werken. 
Zo kunnen werkgevers én werknemers het 
aantal gewerkte uren beter afstemmen op de 
werkelijke werklast.

3 Een betere werk/gezin balans. De flexibele 
werkweek laat mensen bijvoorbeeld toe om 
wat meer te werken tijdens het schooljaar, en 
wat minder tijdens de grote vakantie. Of den-
ken aan gescheiden ouders, die om de week de 
kinderen opvangen en dan wat vroeger willen 
stoppen. Verder kunnen collega’s elkaar ver-
lofdagen schenken, en wordt het kader voor 
de uitbetaling van overuren versoepeld. Ook 
glijdende werkuren en opleiding op het werk 
worden bevorderd.

3 Hervorming ambtenarenpensioen. Dat 
wordt meer in overeenstemming gebracht met 

het privéstelsel.
3 Actieplan arbeidsongeschiktheid. Mensen 

mogen niet botweg worden afgekeurd voor 
de arbeidsmarkt. Daarom worden werkgevers 
en werknemers geresponsabiliseerd en komt 
er een gerichte herkeuring voor arbeidsonge-
schikten. We bieden een re-integratietraject 
op maat om mensen sneller weer aan het werk 
te krijgen.

 
WE GAAN VOLUIT VOOR DE 
NIEUWE ECONOMIE
Mensen die diensten leveren via een app of een di-
gitaal platform in de deeleconomie zullen voort-
aan lagere lasten betalen. Minister van Digitale 
Agenda en Telecom Alexander De Croo wil met 
de nieuwe maatregel de groei van de nieuwe eco-
nomie extra ondersteunen. Steeds meer mensen 
leveren als mini-ondernemer via apps of digitale 
platformen diensten aan andere particulieren. Er 
komt nu een eenvoudige en transparante rege-
ling:
3 Lagere lasten voor de deeleconomie. Van-

daag worden de meeste activiteiten in de deel-
economie getaxeerd aan 33 procent. Dat is veel 
te hoog voor de diensten in de deeleconomie. 
De volgende weken wordt de precieze inko-
mensdrempel vastgelegd waarvoor een lage 
belastingvoet zal gelden. Daarbij wordt ook 
gekeken naar de eventuele impact op de finan-

ciering van de sociale zekerheid.
3 Concreet zal er een bronheffing gelden waar-

bij de digitale platformen de informatie zullen 
doorspelen aan de fiscus, net zoals werkgevers 
dat vandaag doen voor werknemers.

3 De administratieve last zal minimaal zijn. 
Ze zullen niet moeten voldoen aan de inschrij-
vingsverplichtingen bij de KBO en het ver-
plicht btw-nummer.

WE PAKKEN ONGEZONDE 
TABAKVERSLAVING EN 
SOCIALE DUMPING AAN
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, heeft van de begrotingscontro-
le gebruik gemaakt om haar anti-rookbeleidsplan 
voor te stellen: “We vertrekken van de gezond-
heidsdoelstelling dat we het aantal rokers tegen 
2018 onder de 17% willen brengen en we reali-
seren dit plan stapsgewijs.” In het kader van de 
budgetcontrole voert de minister in overleg met 
het Parlement onder andere het rookverbod in de 
auto met kinderen en meer controles in.
 
Op initiatief van staatssecretaris Bart Tomme-
lein en minister Willy Borsus werden extra maat-
regelen beslist in de strijd tegen sociale dumping. 
De maatregelen moeten 25 miljoen euro extra 
opbrengen in 2016 en 50 miljoen euro in 2017. 
“Met een deel van de meeropbrengst van 2015 
versterken we onze inspectiediensten. Tien pro-
cent van de 42 miljoen euro die we vorig jaar 
extra binnenhaalden wordt geherinvesteerd. We 
werven extra inspecteurs aan, we voeren de strijd 
tegen schijnzelfstandigheid op en we versterken 
het meldpunt sociale fraude” aldus Tommelein en 
Borsus.

Begrotingscontrole: Open Vld drukt extra 
vrijheid en extra hervormingen door
De regering Michel I heeft een nieuwe stap gezet in het ge-
zond maken van het federale budget. De begroting werd op 
orde gezet en − onder impuls van Open Vld − werden zowel 
afgesproken als nieuwe hervormingen doorgedrukt. Blik-
vangers zijn het inruilen van de strikte 38-urenwerkweek 
voor een flexibele werkweek met meer vrijheid, en lagere 
lasten in de deeleconomie.
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Visie op toekomst 
verdeelt meerderheid

De oppositiepartijen vroegen 
de meerderheid om mee na te 
denken over de toekomst van 
de kerkgebouwen in Zemst. De gebouwen kos-
ten handenvol geld aan de gemeente, en dit zon-
der al teveel return. Het kost de gemeente drie 
miljoen euro over de volledige legislatuur om de 
kerkdiensten in stand te houden. Terwijl er maar 
één pastoor is om in de zes kerken de diensten 
uit te voeren.
De vorige Bisschop van Mechelen had geen 
plannen om één kerk in Zemst te sluiten. Niet-
temin werd er een commissie opgericht, samen-
gesteld uit deskundigen, om na te denken over 
de toekomst. Na een eenmalige bijeenkomst gaf 

het college het initiatief terug aan het Centraal 
Kerkbestuur. Om deze commissie nieuw leven in 
te blazen en alsnog beroep te kunnen doen op 
subsidies van de Vlaamse overheid, vraagt de 
oppositie deel te mogen nemen aan deze com-
missie.
De vraag verdeelde de meerderheid, drie leden 
van N-VA stemden mee met de oppositie, één lid 
onthield zich. Op één stem na werd het voorstel 
aanvaard. Daarmee staat CD&V als partij alleen 
om het Centraal Kerkbestuur de toekomst van 
de kerkgebouwen te laten onderzoeken. Open 
Vld hoopt dat deze duidelijke oproep van de op-
positie een aanzet is om te evolueren naar een 
nieuw toekomstplan voor onze kerkgebouwen. 
Wij moeten als gemeente een functionele return 
bekomen van gebouwen die ons jaarlijks een 
half miljoen euro kosten.

Kansarmoede bestaat in elke gemeente of stad, ook al zie 
je het vaak niet meteen. Armoede kan iedereen overko-
men, na ziekte, ongeval, echtscheiding, ontslag, e.d. Vzw 
“Zee Na Es” geeft kansarmen de kans hun vaardigheden 
en ervaringen te delen, om hun levenskwaliteit opnieuw 
een positieve impuls te geven.
Sonia De Plecker (voorzitster van de vzw) steunt kans-
armen door hen o.a. voedselpakketten te bezorgen, een 
eetfestijn of ontbijt te organiseren voor kansarme gezin-
nen en hen op deze manier een leuke namiddag te laten 
beleven. Ook Open Vld steunt vzw Zee na Es en stak een 
handje toe tijdens het paasontbijt! 

Open Vld steunt vzw Zee na Es

Jong VLD steekt de handen uit de mouwen tijdens 
het Paasontbijt van vzw Zee na Es!
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Open Vld kiest bewust voor 
milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Laure Stuyck
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be 
(coördinatie & eindredactie), ellen.brits@ openvld.be 
(eindredactie) 
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
ilona.berghmans@openvld.be 
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Jurgen Segers, Pastoor Primsstraat 55, 
1982 Weerde

Erin Lesage
Secretaris Jong 
VLD & Open Vld

Sven 
Vandendael
Penningmeester 
Jong VLD & Open 
Vld

Jurgen Segers
Voorzitter 
Jong VLD
jurgen@
lukvanbiesen.be

ONZE MENSEN
JONG VLD

Zemstste 
zwerfkatten naar 
Nederland
“We willen van Zemst een echte 
diervriendelijke gemeente maken” 
(gelezen in de laatste Belleman (tijd-
schrift N-VA). Wat zijn echter de fei-
ten? Zemst geeft subsidies aan het 
dierenasiel in Zemst. De gemeente 
ondersteunt dit initiatief en pakt 
hiermee graag uit. Zo werden er 27 
zwerfkatten gevangen. De gemeente 
neemt de sterilisatie, het ontwormen 
en het verblijf van de zwerfkatten ten 
laste. Kostprijs 1.200 euro.
Wat blijkt echter: de zwerfkatten 
werden niet naar het dierenasiel van 
Zemst gebracht, maar op kosten van 
de Zemstenaar naar Nederland gere-
den, waar ze als proefdieren gebruikt 
zouden worden. Tijdens de gemeen-
teraad werd de N-VA schepen van 
dierenwelzijn hierover bevraagd. 
Het antwoord was ontnuchterend: 
“Ik heb geen weet van het lot van 
deze katten”. Hoe de vork ook in de 
steel zit, deze gang van zaken is een 
schande!

Onze-Lieve-Vrouw van
Goede Bijstandkerk in Hofstade.

Bruno Lesage 
Gemeenteraadslid voor 

Open Vld



William 
Lauwers
Bestuurslid
lid raad van bestuur 
AGB

Francine 
Maes
Bestuurslid

Steffi 
Verheyden
Bestuurslid

Marc de 
Mulder
Bestuurslid

Raymond 
Cnops
Bestuurslid
cnops55@gmail.com

Bruno Lesage
Gemeenteraadslid
bruno.lesage@
skynet.be

Luk Van 
Biesen
Volksvertegenwoor-
diger
vtrefpunt@lukvan-
biesen.be

Jeannette 
Cresswell
Ledenbeheer

Tom Coen
Voorzitter Open Vld
tom.t.coen@gmail.
com

ONZE MENSEN

Nancy 
Verstrepen
Bestuurslid

Stefaan 
Mergaerts
OCMW-raadslid

Katia
De Vreese
Bestuurslid


