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Het bestuur van Open Vld Zemst tijdens een van hun bestuursvergaderingen

Open Vld gaat met een open visie naar de verkiezingen van 
2018. De huidige coalitie toont elke dag opnieuw dat ze de 
uitdaging van morgen niet aankan. Werk daarom samen met 
ons aan een visie waarmee we van Zemst een leefbare ge-
meente maken. 

Zemst is een mooi authentiek stukje Vlaanderen 
tussen Mechelen en Vilvoorde. Zemst is geen 
stad en mag dat ook niet worden. Zemst is een 
landelijk gemeente en vooral de som van lokale 
pareltjes zoals Weerde, Elewijt, Hofstade, Laar 
en Eppegem. De kracht van die verscheidenheid 
bundelen, dat moet uitmonden in een verfris-
send, modern beleid. 
Wil jij meewerken, stuur dan gerust een mail-
tje naar vtrefpunt@lukvanbiesen.be of geef een 
seintje 0495/25.10.66.

beleid en sturen mee. Dit heet burgerdemocratie.
“Samen leven en samen besturen over partijgren-
zen heen was mijn moto in Kraainem en is mijn 
streefdoel voor Zemst”, aldus Luk Van Biesen. Het 
beste van eenieder samenbrengen en zo een be-
tere samenleving maken voor alle Zemstenaren. 

De mening van elke Zemstenaar is belangrijk. 
Dit vertalen in een programma is de taak van 
de nieuwe politieke stroming in Zemst, een der-
de stroming die een pad zal bewandelen naast 
Christendemocraten en Nationalisten. De derde 
weg waarbij vrijheid, veiligheid en leefbaarheid 
centraal staan, waar de burger opnieuw telt. Bur-
gers zijn niet uitsluitend kiezers, maar vooral ook 
medebestuurders. Zij bepalen de inhoud van het 
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Waar een wil is, 
is een weg 
Waar geen wil is, 
wordt het duur
In 2013 presenteerde de CD&V/N-VA-
meerderheid het meerjarenplan van de 
kerkfabrieken. In zes jaar tijd moet de 
gemeente 2,8 miljoen euro ophoesten 
om de zes kerken in stand te houden en 
om de tekorten van de uitbating bij te 
passen. Als men dit rationeel bekijkt, dan 
kunnen heel wat kosten zonder twijfel 
geoptimaliseerd worden. 

Maar op mijn vraag of het bisdom zou 
kunnen nadenken over een mogelijke 
herbestemming van kerken, kreeg Open 
Vld als antwoord dat de bisschop er niet 
aan denkt ook maar één kerk in Zemst 
een andere bestemming te geven. Na-
vraag bij de dienst herbestemming van 
kerken, onder leiding van hulpbisschop 
Lemmens, leert ons dat er nooit een 
vraag tot herbestemming binnenkwam. 
Meer zelfs, zulke vragen worden momen-
teel ernstig onderzocht.

Het college gaf de verenigde kerkfabrie-
ken de opdracht om een toekomstvisie 
voor onze kerken voor te bereiden. De 
meerderheid wou hierbij geen hulp en in-
breng van de gemeenteraadsleden. Tien 
maanden later verschijnt er een rapport 
van slechts twee pagina’s met de resulta-
ten van een bevraging bij socioculturele 
organisaties. Resultaat: alleen de kerk 
van Hofstade kan een nevenbestemming 
krijgen, mits opwaardering van enkele 
nevenlokalen en het altaar.

Op vraag van de oppositie werd er een 
werkgroep opgericht. Deze kreeg geen 
inspraak in de zoektocht naar een herbe-
stemming. Ze wordt gebruikt om de kos-
ten voor renovatie te slikken. Opnieuw 
jaagt men Zemst stevig op kosten. Door 
de lange looptijd van de studie, is de ter-
mijn om in een Vlaams begeleidingstra-
ject te stappen verlopen. Het is duidelijk 
dat deze meerderheid alles doet om de 
dure situatie van onze kerken koste wat 
kost te behouden.

Bruno Lesage

In de laatste OCMW-raad werd 
een aanpassing van de per-
soneelsformatie voorgesteld. 
Onder meer ging het om drie extra personeels-
leden voor het team Dienstencheques en Thuis-
zorg. De motivering die werd aangehaald zijn de 
langere wachtrijen van doelgroep 1 (65-plussers, 
invaliden, chronisch zieken en kansarmen) en de 
toenemende zorgbehoefte. Omdat een degelijke 
cijfermatige onderbouwing van de evolutie niet 
werd gegeven, heeft Open Vld zich bij de stem-

ming onthouden.
Een OCMW moet trouwens geen dienst aanbie-
den die reeds door privébedrijven wordt voorzien 
en dan nog aan exact dezelfde prijs. Vooral omdat 
die dienst bij het OCMW de voorbije jaren zwaar 
verlieslatend is gebleken. Het kan altijd dat som-
mige mensen om een of andere reden niet terecht 
kunnen bij het privéaanbod en alsnog een aan-
gepaste dienst nodig hebben. Maar voor het ove-
rige pleit Open Vld Zemst voor de vrije markt en, 
naarmate klanten ermee stoppen en personeels-
leden met pensioen gaan, voor een geleidelijke 
afbouw.

Recente cijfers tonen aan dat de belastingdruk 
in Zemst 672 euro per inwoner bedraagt. Hier-
mee zit Zemst in de zogenaamde middenmoot 
en ontvangt ze meer dan 15 miljoen euro aan 
belastingen (15.316.380 euro) per jaar. 
Voor Open Vld is dit een aanvaardbare belas-
tingdruk en wij stellen ons dan ook garant om de 
belastingen in onze gemeente niet te verhogen, 
wel integendeel! Open Vld wil aantonen dat dit 
bedrag ruimschoots voldoende is om de kern-
taken van de gemeente uit te voeren. Belangrijk 
is wel dat de gemeente opnieuw haar kerntaken 
bepaalt.

Belastingdruk hoog genoeg!

Dienstencheques 
bij OCMW?

Het OCMW moet geen diensten aanbieden die door privébedrijven al voldoende wor-
den aangeboden

OCMW-raadslid 
Stefaan Mergaerts

Het is tijd dat de gemeente opnieuw 
haar kerntaken bepaalt



Dankzij de onver-
droten inzet van 
enkelen, het vele 
vrijwilligerswerk en de talrijke do-
naties en subsidies was het dieren-
asiel een voorbeeld voor velen. Een 
mooie plek waar vooral katten een 
opvang kregen in afwachting van 
een nieuw thuis.

Maar door de nalatigheid van het 
schepencollege en de bemoeizucht 
én incompetentie van lokale politie-
ke partijen, staat het dierenasiel nu 
ter discussie. Vooral administratie-
ve bezwaren zorgen voor ophef: het 
niet tijdig doorsturen van verslagen, 
het niet tijdig publiceren van de ter 
adoptie aangeboden katten op de 
website en vooral de beperkte ope-
ningsuren, deden de meerderheid 
overgaan tot een vechtscheiding 
met het huidig bestuur van VZW 
Dierenbescherming Zemst.

Dit resulteerde in de opzegging 
van de huurovereenkomst van de 
grond. Het gebouw werd echter ge-
zet door VZW Dierenbescherming 

Zemst die dus eigenaar is van het 
gebouw. Nu moeten advocaten zich 
buigen over het juridisch statuut 
van dit gebouw en moeten experten 
de restwaarde van het asiel schat-
ten. Vervolgens moet de VZW via 
deurwaarders uit de lokalen gezet 
worden en moet de gemeente een 
nieuwe structuur opzetten. Kortom 
van de ene procedure naar de an-
dere. Jaren van getouwtrek omwille 
van de onwil van de ene en de on-
kunde van de andere. 

Het gevolg is voorspelbaar. De die-
ren staan in de kou. In Zemst is 
dierenwelzijn nu echt ver te 
zoeken en is dierenleed 
opnieuw een begrip. 
Maar er is nog meer 
aan de hand. Diverse 
particulieren nemen 
het heft in eigen 
hand en dit onder het 
goedkeurend oog van 
het schepencollege. Zo 
worden transporten geor-
ganiseerd naar Nederland om 
zwerfkatten weg te brengen, zonder 
garantie dat de katten er opgevan-
gen worden. Bovendien krijgen wij 
meer en meer te horen dat er kat-

ten verdwijnen. Ja, kat-
ten worden zelfs vermoord 

teruggevonden en de overheid 
kijkt toe zonder een onderzoek in te 

stellen. Voor ons is de maat vol. Het 
welzijn van onze viervoeters is ons 
te belangrijk. 

Dierenleed i.p.v. welzijn

De VZW Dierenbescherming opende een dierenasiel in Eppegem. 
Onderling geruzie met het schepencollege leidde tot de opzegging 
van de huurovereenkomst. Alleen maar verliezers in dit dossier en 
vooral de dieren zijn de eerste slachtoffers van dit non-beleid.

Volledige openheid graag!
Voor wat hoort wat. Het is een gekend mot-
to, ook binnen de lokale politiek. Iedereen 
die een politiek mandaat opneemt, krijgt een 
vergoeding voor werkelijk geleverde presta-
ties. Zo krijgen gemeenteraadsleden een zit-
penning (vergoeding) als ze deelnemen aan 
de maandelijkse gemeenteraad. Ze moeten 
dus effectief aanwezig zijn, een werkelijke 
prestatie leveren, om deze zitpenning te 
ontvangen. 
De huidige heksenjacht tegenover politici, 
die nu vaak beschimpt worden als zakken-
vullers, kent zijn oorsprong in de vele mis-
tige nevenbesturen. Ook het aantal opge-
nomen mandaten per politicus doet er vaak 
geen goed aan. Het opnemen van tientallen 

mandaten zoals een Antwerps N-VA sche-
pen kan niet leiden tot goed bestuur.
Maar ook het bestaan van Intercommunales 
die, buiten het beheren van gelden, geen 
feitelijke werking meer hebben, is een brug 
te ver. Het betekent immers dat er reserves 
werden opgebouwd met geld van de bur-
gers. Deze reserves moeten terugvloeien 
naar de burgers, belastingen dienen niet om 
een spaarpot of beleggingsclub te organi-
seren! Open Vld Zemst pleit daarom voor 
volledige openheid wat betreft het aantal 
mandaten en verdiensten van lokale manda-
tarissen.

Bruno Lesage
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Omdat 
dierenwelzijn 

belangrijker is dan 
de onwil van de ene 

en de onkunde van de 
andere

Voorzitter 
Luk Van Biesen

Het dierenasiel te Eppegem

Transparantie in aantal mandaten en ver-
goedingen, daar pleit Open Vld Zemst voor!
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Open Vld voorzitster Gwendolyn Rutten start-
te recent met een grote ronde van Vlaanderen. 
Op deze ronde gaat ze in gesprek met men-
sen over de dingen die hen nauw aan het hart 
liggen: hun werk, veiligheid, vrijheid, gezin of 
hoe ze de toekomst zien. Rutten wil voor ok-
tober 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 door Vlaanderen en ga luisteren en 
in gesprek over de grote en kleine dingen van het leven, over problemen en 
oplossingen, want dat is de essentie van politiek”, legt Rutten uit.
Ze gaat naar elke gemeente, de eerste afspraken op de ronde waren Sta-
den, Roeselare en Hasselt. De hele ronde is te volgen op www.gwendo-
lyndoetderonde.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 organi-
seert later op het jaar een congres.

VOLUIT EN CONSEQUENT VOOR EEN NIEUW PROJECT
Rutten gaat met dit nieuwe project naar de essentie van de politiek en doet 
dat voluit en consequent. In het Vlaams Parlement geeft ze haar plaats door 
aan haar opvolger, Daniëlle Vanwesenbeeck. Daniëlle is zaakvoerder van 
Mastermail en won de Unizo-Womed Award als onderneemster van het jaar 
vanwege haar dynamisme en vernieuwende aanpak in het bedrijfsleven.
“Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging en denk dat mijn kennis uit de be-
drijfswereld zeker een meerwaarde is voor de politieke debatten”, aldus 
Daniëlle.

Gwendolyn komt ook naar Zemst
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Gwendolyn komt ook naar Zemst
Tot
binnenkort!
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Overzicht buitenschoolse 
activiteiten schoolvakantie
We hebben net de eer-
ste schoolvakantie van 
2017 achter de rug of daar 
komt de volgende al aan. 
De opvang van kinderen 
in vakantieperiodes is een 
herkenbaar probleem voor 
gezinnen waar zowel mama 
als papa voltijds werken. 
Vooral de grote school-
vakantie is vaak een 
complexe puzzel van 
grootouders, vakan-
tiedagen, kampen,…

Kinderen, jong en oud, kijken 
altijd enorm uit naar de school-
vakanties, vooral dan naar de grote vakantie! 
Twee maanden geen school, alleen maar leuke 
dingen doen en vooral geen zorgen. Voor heel wat 
ouders is het echter net het omgekeerde: zoeken 
naar oplossingen voor opvang.

De meeste werknemers hebben ge-
middeld twintig dagen vakantie per 

jaar, waardoor ouders niet alle dagen van 
de schoolvakanties verlof kunnen nemen. Vaak 
wordt er dan gekeken naar grootouders om een 
paar dagen voor opvang te zorgen. Maar meer 
en meer zien we dat deze groep zelf nog werkt, 
onder meer als gevolg van het optrekken van de 
pensioenleeftijd.
Voor sommige tweeverdieners is het voldoende 
dat er één van de twee halftijds gaat werken. Niet 
elk gezin wil echter een keuze maken tussen car-
rière en gezin of kan dit financieel beredderen. 
Om die reden kijken veel gezinnen naar het aan-
bod van de buitenschoolse activiteiten in hun ge-
meente. 

AANBOD
Ook Zemst kent enkele initiatieven tijdens de 
schoolvakanties (o.a. beZEMSTeel, Kaktus, …), 
maar het aanbod is eerder beperkt. Bovendien 
is er geen aanbod voor kinderen van 12 tot 15 
jaar. Via de website van Zemst kunnen ouders de 
folder van beZEMSTeel downloaden, maar nog 
makkelijker zou zijn dat deze verdeeld wordt via 
de scholen. 

Tijdens de grote vakantie speelt speelplein Kak-
tus wel in op de groep van 12 tot 15 jaar, maar 
wederom zeer beperkt. Zemst heeft geen mid-
delbare school en heeft deze ook niet nodig om-
dat het aanbod van Vilvoorde en Mechelen zeker 
voldoende is. Maar doordat ze niet naar school 

gaan in Zemst, worden ze gemakkelijk vergeten, 
ook tijdens de kortere schoolvakanties zoals kro-
kus- en herfstvakantie of met Pasen. Tijdens deze 
vakanties zoeken veel tweeverdieners van Zemst 
met kinderen van deze leeftijd naar opvang. Voor 
deze groep blijkt er geen opvangmogelijkheid te 
zijn binnen de gemeente.

WENS VAN JONG VLD
Intitiatieven zoals beZEMSTeel zouden nog bre-
der uitgewerkt kunnen worden naar jongeren 
tot 15 jaar en dit voor al de schoolvakanties. Ook 
het aanbod mag breder bekeken worden en er 
zou een betere samenwerking opgebouwd kun-
nen worden met de sportdiensten, cultuurdien-
sten,… zodat er één grote folder uitgebracht kan 
worden naar de grote schoolvakantie toe met 
alle mogelijke buitenschoolse activiteiten zoals 
sportkampen, optredens, speelpleinwerkingen,… 
Deze brochure kan dan verstuurd worden naar 
alle gezinnen met kinderen jonger dan 15/16 jaar. 
Zemst moet hierin een meer coördinerende rol 
opnemen naar de ouders toe.

Maar laat ons wel even duidelijk zijn. De ge-
meente kan in bovenstaande een coördinerende 
rol vervullen en de ouders, tweeverdieners, zo 
goed mogelijk proberen in te lichten over welke 
activiteiten wanneer plaatsvinden, zodat ze een 
oplossing kunnen zoeken m.b.t. de opvang van 
hun kinderen. Maar het is niet de bedoeling dat 
de gemeente de opvoeding van de kinderen over-
neemt.

Gemeente kan 
jonge tweeverdieners 

helpen opvang zoeken, 
maar neemt de 

opvoeding 
niet over. Jong Vld wil een duidelijker overzicht van de buitenschoolse activiteiten 

in de schoolvakanties. vlnr: Sven Vandendael, Jurgen Segers, Steffi Ver-
heyden, Erin Lesage 

Jurgen Segers, 
voorzitter Jong Vld



De Melkerij: Een vat 
vol verrassingen

Open Vld Zemst is nooit voor-
stander geweest van een cultu-
reel centrum in onze gemeente. Niet omdat we 
culturele activiteiten in Zemst niet genegen zou-
den zijn! Zelf was ik het afgelopen seizoen een 
trouwe bezoeker van de aangeboden voorstellin-
gen. Wel omdat een dergelijk centrum een con-
tinu financieel risico betekent voor het gemeen-
telijk budget.
Nadat de huidige meerderheid vorig jaar al in 
allerijl de juridische (lees “fiscale”) constructie 
van het gemeenschapscentrum moest omvor-
men, kregen we afgelopen maand een nieuwe 
bevestiging van de gegrondheid van onze terug-

houdendheid. 
Het verwarmings- en koelingssysteem blijkt al na 
één jaar een belangrijk technisch mankement te 
hebben. De meerderheid moest erkennen dat er 
27.000 euro extra zal moeten vrijgemaakt worden 
om dit euvel te verhelpen. Dit vervult ons niet met 
leedvermaak, integendeel. 
De Melkerij staat er en we betalen er met z’n al-
len voor. Laten we het dan ook optimaal benutten 
en ondersteunen. Open Vld Zemst gaf daarbij zelf 
het goede voorbeeld. Op 6 januari organiseerden 
wij in de theaterzaal ons eerste nieuwjaarscon-
cert. Ook in de toekomst mag men van ons een 
constructieve bijdrage betreffende De Melkerij 
blijven verwachten. Dat belet echter anderzijds 
niet dat wij steeds de vinger aan de financiële 
pols zullen blijven houden.

Marc De Mulder is een overtuigd liberaal en een 
vaste waarde voor Open Vld Zemst waar altijd op 
gerekend kan worden. Lokaal zal Marc altijd onder-
handelen voor een correcte manier van werken. En 
dat is iets wat hij ook in het dagelijks leven doet als 
voorzitter van het VSOA beroepsgroep Post. 
Marc werd voor de eerste keer verkozen tot voorzit-
ter van VSOA beroepsgroep Post in mei 2005 en is 
sindsdien altijd herverkozen. Door zijn harde inzet 
en streven naar rechtvaardigheid, werd Marc De 
Mulder eerder dit jaar verkozen tot algemeen on-
dervoorzitter van het VSOA. Een dikke proficiat van 
je mede bestuursleden van Open Vld Zemst!

Marc algemeen ondervoorzitter VSOA

Marc op de barricade voor de werknemers 
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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

GC De Melkerij, waar een nieuwe oplossing voor de verwarming meer dan 27.000 euro kost

Studie VSOA 
post en BIPT
Als voorzitter van het VSOA las ik 
met belangstelling de studie VSOA 
Post en BIPT, evenals de reactie van 
de betrokken minister Alexander De 
Croo. “De prijs kan belangrijk zijn, de 
kwaliteit en het dagelijks ontvangen 
van post, blijft vooral bij de professi-
onele gebruikers van de post het be-
langrijkste”, stelde de minister.
Uiteraard wil men zo goedkoop mo-
gelijk post ontvangen. De markt werd 
opengegooid net om de prijzen te 
doen dalen. Maar met dalende vo-
lumes aan brieven blijft de concur-
rentie weg. Immers, post uitreiken is 
arbeidsintensief: of men één of tien 
brieven bezorgt, men moet iedere 
deur voorbij. 
Het idee om nog slechts één dag op 
twee post te bestellen steekt dan ook 
de kop op. Maar er is soms dringende 
post, er zijn kleine pakjes, de doods-
brief, een uitnodiging die dringend 
moet besteld worden... En dan rijst 
de vraag, wat zal het verschil nog zijn 
in kostprijs? Gaan we dan meerdere 
postbodes zien langsrijden, elk met 
één briefje of pakje…? Is dat een op-
lossing voor de mobiliteit, het milieu 
of de kostprijs? 
Vereenvoudiging, investeren in de 
juiste hulpmiddelen om de postbode 
in staat te stellen een efficiënte en 
kwaliteitsvolle service te kunnen bie-
den. Daarvoor mag er een verschil 
bestaan tussen dringende en niet 
dringende post om het werk beter 
te kunnen spreiden, met als doel de 
klant zo goed als mogelijk te bedienen 
met de vaste en gekende postbode, de 
man of vrouw waarop de klant kan 
rekenen. 

Marc De Mulder

William Lauwers die voor 
Open Vld zetelt in de rvb van 

agb@zemst 



Reeds meerdere jaren is er sprake van de verbreding 
van de Brusselsesteenweg ter hoogte van Eppegem. Om 
deze verbreding mogelijk te maken dienen er bepaalde 
woningen onteigend te worden. De gemeente Zemst 
heeft reeds enkele woningen aangekocht via vrijwillige 
verkoop, maar daar blijft het ook bij.
Voor bepaalde inwoners is het niet duidelijk of hun wo-
ning al dan niet onteigend zal worden. Als er meer infor-
matie gevraagd wordt aan het gemeentebestuur, krijgt 
men geen duidelijk antwoord. Voor Open Vld’er Jurgen 
Segers was dit dan ook het moment om zelf meer uitleg 
te gaan vragen. Ditmaal niet aan het gemeentebestuur, 
maar aan het Vlaams Gewest, aangezien de Brussel-
sesteenweg (N1) in 2009 werd overgedragen aan het 
Vlaams Gewest en dus een Gewestweg is.
Uit het antwoord van het Vlaams Gewest blijkt dat er 
een voorontwerp opgemaakt werd waar enkele ontei-
geningen noodzakelijk zijn voor het realiseren van dit 
project. Het voorontwerp dient nog verder geconcre-
tiseerd te worden tot uitvoeringsplannen. Eens de uit-
voeringsplannen vorm krijgen is er pas geweten of extra 
onteigeningen noodzakelijk zijn. Aangezien het project 
momenteel niet op het indicatief driejarenprogramma 
staat, zal het Vlaams Gewest het eerste jaar nog niet 

verder overgaan tot onteigeningen.
“De betrokken inwoners moeten dus het eerste jaar nog 
niet vrezen voor onteigening. AWV is bereid concrete 
vragen m.b.t. onteigening in de projectzone te beant-
woorden en te toetsen aan het voorontwerp”, aldus 
Jurgen Segers. Vragen i.v.m. dit project? Stuur een e-
mail naar jurgen@lukvanbiesen.be.

Noteer alvast in je agenda

Meer duidelijkheid over 
Brusselsesteenweg

Open Vld en Jong VLD organiseren ook dit jaar weer 
enkele activiteiten waarop we jullie met veel plezier 
verwelkomen. Pak dus snel je agenda en kruis volgen-
de data aan:

Zaterdag 3 juni: Kaartavond Jong Vld met een prijs 
per tafel. Welkom vanaf 18u in de Kloosterstraat 2 in 
Zemst.

Op Pinkstermaandag organiseren we traditiegetrouw 
een Hapje & Tapje tijdens de jaarmarkt. Kom langs 
in de tuin van Luk Van Biesen voor lekkere oesters of 
pensen met appelmoes. Ook Gwendolyn komt langs!!

Zondag 11 juni is het vaderdag, maar ook Open Vld fa-
milierestaurant! Vanaf 11u30 leggen wij jullie culinair 
in de watten in de voetballokalen van KCCV Elewijt! 

Tot snel!
Open Vld Zemst hoopt u te mogen verwelkomen op 
één van haar activiteiten

Jurgen op de locatie waar ooit de werkzaamheden 
zullen plaatvinden
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