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Open Vld

Luk Van Biesen, kopman voor de verkiezingen 2018 en gesteund door het voltallig bestuur!

Luk Van Biesen wordt bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen onze kopman in
Zemst. Samen met u wil hij een “beter bestuur”
concreet maken. Hij legt graag uit hoe en
waarom.
Open Vld Zemst vroeg mij vol overtuiging
om hun kopman te zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Met
veel enthousiasme ben ik dit engagement
aangegaan. Met 32 jaar ervaring als raadslid
en schepen in Kraainem en geruggesteund
door vele jonge en enthousiaste burgers, wil
ik de liberalen terug op de kaart zetten. Open
Vld is in de gemeenteraad ondervertegenwoordigd. Bij de laatste federale verkiezingen kozen meer dan één op de vijf burgers
uit Hofstade, Weerde, Eppegem, Elewijt,
Laar en Zemst voor Open Vld.

Deze aanhang is nodig om het gemeentebeleid dichter bij de mensen te brengen. Ik
vraag jullie dan ook om mee te werken aan
de uitbouw van een breed project om zo veel
mogelijk mensen te verenigen, zodat iedereen een toekomst heeft in een vrij, veilig en
leefbaar Zemst. In de volgende maanden zal
ik jullie uitnodigen om “beter bestuur” concreet te maken. Aarzel dus niet en treed toe
tot de brede blauwe beweging.

Luk Van Biesen

“Gesteund op
ervaring,
geruggesteund door
enthousiaste
burgers”

Minimalistisch kerkenplan
Reeds meer dan een jaar vraagt de oppositie naar de oprichting van een werkgroep om de kerken in Zemst een andere of
extra invulling te geven.
In plaats van een open discussie met een werkgroep samengesteld uit gemeenteraadsleden, werd dit besproken in de
besloten kring van de kerkfabrieken. De gemeente, de grote
sponsor die de kerken jaar na jaar in stand houdt, werd niet
betrokken.

De kerk van Hofstade zou geschikt zijn voor andere functies.
Open Vld deelt deze mening!

Het resultaat: na een studie die niet verder keek dan de zeer
korte neuzen, is een zeer minimalistisch voorstel uit de bus
gekomen. Alleen de kerk van Hofstade zou geschikt zijn voor
andere functies. De andere kerken in Zemst worden niet opgenomen in het kerkenplan voor andere functies.
Bruno Lesage

Het OCMW van Zemst betaalt 40.000 euro
huur per jaar voor een huis voor zes bewoners
en moet dan ook nog eens zelf aanpassingswerken uitvoeren voor 90.000 euro.
Paviljoen Maria is een project voor begeleid wonen, waar zes jongeren met
een lichte tot matige mentale handicap
terechtkunnen. Het OCMW huurt daarvoor een huis van Inclusie Invest aan
de Brusselsesteenweg aan 40.000 euro
per jaar. Na de afschrijving op dertig
jaar zal het OCMW dus 1.200.000 euro
hebben betaald. Daar komt nog bij dat
het OCMW als huurder zelf moet instaan
voor aanpassingswerken, in 2017 begroot op 90.000 euro.

Open Vld keurde om verschillende redenen, waaronder dit dossier, de begroting dan ook niet goed. Als liberalen
staan wij helemaal achter begeleid wonen, om zo iedereen de kans te geven
zelfstandig te wonen. Maar Open Vld
Zemst vraagt zich wel af of de bouw van
een eigen en modern huis de Zemstenaar niet heel wat minder geld zou hebben gekost.

Het huis dat gehuurd wordt door het
OCMW wordt momenteel verbouwd
voor het project Paviljoen Maria.

Meer dan 200 keer bedankt
voor geslaagd
Nieuwjaarsconcert

Vlaams-Brabants Symfonie orkest onder leiding
van gewezen Zemstenaar Rik Ghesquière

Op 6 januari mochten wij meer dan
200 inwoners van Zemst verwelkomen tijdens ons nieuwjaarsconcert.
De aanwezigen werden ondergedompeld in de Weense sfeer met de
Walsen van Strauss, gebracht door
het Vlaams-Brabants Symfonie or-

kest onder leiding van gewezen
Zemstenaar Rik Ghesquière. Na afloop van het Weens concert werden
de aanwezigen uitgenodigd op de
aansluitende receptie om te klinken
op het nieuwe jaar.

Jong Vld Zemst: een dynamische ploeg
waar politiek afgewisseld wordt met een
gezonde dosis fun!
“Het beeld dat jongeren vaak hebben van
politiek is wat saai, iets dat weinig voldoening geeft, en veel loze beloften,... Samen
met Jong VLD Zemst willen wij dit beeld
doorbreken. Laat ons eens een kijkje nemen wie, wat en hoe Jong Vld Zemst is”,
stelt Jurgen Segers, voorzitter van Jong
VLD.
Politiek staat niet stil, altijd beweegt er wel
iets in de wereld en zo ook in Zemst. Jong
VLD wil hierop inspelen en opkomen voor
de jongeren in onze gemeente. Onze bestuursleden volgen daarom net die specifieke thema’s op die belangrijk zijn voor de
jonge gezinnen en voor onze jongeren.
Enkele van onze bestuursleden stellen
zichzelf hiernaast kort even voor. Ze geven
aan welke thema’s hen nauw aan het hart
liggen en waar zij zich op zullen focussen.

Het algemeen doel van Jong VLD is om
van Zemst een aangename gemeente te
maken voor jongeren en jonge gezinnen.
Bijvoorbeeld door een veilige maar efficiënte verkeersinfrastructuur, voldoende
beschikbare plaatsen in lagere scholen
zonder containerklassen, beter georganiseerde kinderopvang, activiteiten voor en
door jongeren en nog zoveel meer.
Om onze standpunten rond bepaalde thema’s duidelijk te maken, en vooral om te
horen wat jij belangrijk vindt, organiseren
wij vanuit Jong VLD enkele acties en evenementen waarbij deze thema’s besproken worden. Jouw input is van onschatbare waarde. Je kan ons deze bezorgen via
e-mail, maar ook via facebook kan je een
bericht achterlaten om ons op de hoogte
te houden van jouw ideeën en bevindingen.

ERIN:

Als twintiger op zoek naar
een eigen plek vind ik het
belangrijk dat jongeren uit
Zemst de kans moeten
krijgen om een betaalbare
woning te kunnen kopen of
huren. Ik kom op voor een
jongerenvriendelijk Zemst!

STEFFI:

Als ambitieuze jonge vrouw
en mama wil ik een beter
beleid op vlak van:
• onderwijs en
kinderopvang
• een veilige en aangename
gemeente
• ondersteuning van
ondernemerschap
• communicatie tussen
gemeente en burger

Het Jong Vld team is er ook voor jou! vlnr: Steffi Verheyden, Erin Lesage, Jurgen Segers, Sven Vandendael
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!
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Activiteitenkalender Open
en Jong Vld 2017 met
een stevige portie
“goesting”
Zaterdag 3 juni:
KAARTAVOND JONG VLD
Uur en locatie: 18u @
Kloosterstraat 2, Zemst
Prijs per tafel te winnen!
Maandag 5 juni:
HAPJE EN TAPJE
Doorlopend @ Kloosterstraat 2,
Zemst
Kom tijdens de jaarmarkt lekker
genieten van onze barista, een
glaasje cava met oesters of pensen met appelmoes.

Gwendolyn komt
ook naar Zemst
Open Vld voorzitster Gwendolyn Rutten startte recent met een grote ronde
van Vlaanderen. Op deze ronde gaat ze
in gesprek met mensen over de dingen
die hen nauw aan het hart liggen: werk,
veiligheid, vrijheid, gezin of hoe ze de
toekomst zien. Rutten wil voor oktober
volgend jaar alle Vlaamse gemeenten bezoeken.
“Je kan er niet omheen dat er iets beweegt in de samenleving, dat mensen
met veel vragen zitten. Ik ga op ronde
van Vlaanderen en ga luisteren en in gesprek over de grote en kleine dingen van
het leven, over problemen en oplossin-

gen, want dat is de essentie van politiek”,
legt Rutten uit.
Ze gaat naar elke gemeente, de eerste
afspraken op de ronde waren Staden en
Roeselare. De hele ronde is te volgen op
www.gwendolyndoetderonde.be. Op de
site staat de agenda en het resultaat van
elk bezoek. Indien je Gwendolyn wil uitnodigen, dan kan dat via de website. Ze
werkt momenteel ook aan een boek dat
binnenkort verschijnt en organiseert later
op het jaar een congres.

Zondag 11 juni:
FAMILIERESTAURANT
Uur en locatie: 11u30 tot 20u @
voetballokalen Elewijt
Laat u door Open Vld culinair verwennen en in de watten leggen!
Vrijdag 17 november:
JONG VLD QUIZ
Uur en locatie: deuren 19u – aanvang Quiz 20u @ D’ Oude School
Weerde
Klaar voor een uitdaging van uw
kennis of een gewoon avondje
plezier, schrijf je dan zeker in
voor onze Jong Vld Quiz!

Ja, Open Vld
geeft me goesting
in de toekomst!
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NEEM
CONTACT

Ik word lid via www.openvld.be
rubriek ‘Word Lid’
of via een brief naar Open Vld,
Melsensstraat 34, 1000 Brussel
Een antwoord op bijkomende
vragen, krijg ik via
info@openvld.be

Steun Open Vld Zemst en word lid!
Al uw ideeën voor de toekomst zijn welkom.
Alles is mogelijk met uw steun, welke cruciaal is voor ons!
Word daarom vandaag nog lid van Open Vld Zemst door slechts 10
euro over te schrijven (BE37 3100 7101 7628). Vermeld zeker naam &
adres.

