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Open Vld

Het bestuur van Open Vld met hun winkeltas. Hiermee willen ze de inwoners van Zemst aanmoedigen te winkelen bij de vele zelfstandigen
die Zemst rijk is.

Met een blauw hart winkelen in Zemst
Tijdens de maand juni zal Open Vld Zemst meer dan 1.000
boodschappentassen gratis verspreiden met een duidelijk
opschrift: ‘Ik winkel met een blauw hart voor Zemst’. De oproep is niet mis te verstaan: ‘Doe je boodschappen in eigen
streek bij lokale handelaars’.
Zemst mag gerust trots zijn op haar zelfstandigen.
Ovenverse pistolets, de beste vis, streekproducten
zoals pensen, je hoeft er als het ware slechts de
straat voor over te steken. In elk centrum heb je
zelfstandigen die zich elke dag uitsloven om u de
beste producten aan te bieden. Maar Zemst biedt

nog veel meer… Zo kan u er ook terecht voor werken aan uw woning of voor de inrichting en ontwerp ervan. Kortom, Zemst is de place to be en
voor elke activiteit vind je in Zemst de geknipte
zelfstandige. Daarom wil Open Vld, de partij van
de zelfstandigen en kleine ondernemers, u aan-

Op pagina’s 4 en 5 brengen
we onder meer verslag uit
over het bezoek van Gwendolyn Rutten aan Lokeren in
het kader van haar Ronde
van Vlaanderen, en brengen
we enkele getuigenissen
naar aanleiding van de lancering van haar derde boek
“Nieuwe Vrijheid”.

moedigen te genieten van het resultaat van de
noeste arbeid van onze zelfstandigen.
Duizend katoenen winkeltassen moeten de plastiek zakken vervangen die ieder van ons veel te
snel krijgt of koopt bij de handelaars. Hiermee
geeft Open Vld een dubbele boodschap. Winkel
in eigen streek met de fiets of te voet en gebruik
een katoenen winkeltas. Goed voor de afvalberg
en het beperkt je ecologische voetafdruk. De winkeltas wordt uitgedeeld tijdens ons Hapje & Tapje
op de Pinkstermarkt en tijdens ons Familierestaurant op 18 juni.
Luk Van Biesen

Kijk ook eens op...
p.2 Steun Sokone dankzij De Croo
p.3 Openbaar vervoer versus GRS
p.7 Gemeentelijke steun jeugdverenigingen toe aan een up-date!

Energieavond in
Weerde met
Bart Tommelein
Wie produceert onze energie in de toekomst? Hoeveel zal dat kosten? Het zijn
maar enkele vragen die ons bezighouden. Tijdens zijn energietour gaf minister
Tommelein hierop een duidelijk en toekomstgericht antwoord.
Wij zullen zelf meer in onze eigen energie
moeten voorzien: via zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en zelfs via
wind. Het zal zelfs verplicht worden bij
nieuwbouw een aanzienlijke percentage
aan productie van hernieuwbare energie
te voorzien. Indien de opslag van elektriciteit betaalbaar wordt, kan de productie
de nood aan energie ten allen tijden opvangen.
De prijs zullen we grotendeels zelf kunnen bepalen. Lees: wij kunnen nog vele
aanpassingen voorzien om de prijs te
drukken. Jaarlijkse prijsvergelijking van
gas en elektriciteit bij de verschillende
producenten levert gemiddeld 400 euro
per jaar op. Investeringen isolatie betalen
zich op enkele jaren terug. Ledverlichting, de slaapstand van elektrische toestellen uitschakelen,… leveren tientallen
euro’s per jaar op.
Open Vld Zemst vroeg het schepencollege om daken van openbare gebouwen
vrij te maken om zonnecellen te installeren. Dit kan met participatie van burgers
die zelf geen zonnecellen kunnen plaatsen.
Deze besparingen en zelfdiscipline leveren meer op dan de milieuheffing, die de
regering verplicht is in te voeren. De bevriezing van energietarieven zorgde voor
een gat van twee miljard euro. De groene
stroomcertificaten gaan ons nog een tijdje 1,25 miljard euro per jaar kosten.

Tijdens de Energieavond mocht
het bestuur ook regiovoorzitter
Virginie De Klippel verwelkomen.
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Het basisinkomen:
een liberaal idee!
Recent publiceerde Open Vld volksvertegenwoordiger Nele Lijnen haar boek ‘Win for Life’. Daarin
pleit ze voor een basisinkomen, een principe dat
in heel wat landen steeds meer ter sprake komt.
Het wordt onvoorwaardelijk toegekend aan alle
burgers en komt in de plaats van het ondoorzichtig geworden kluwen van uitkeringen, gezinsbijslagen, leefloon… Destijds lanceerde Guy Verhofstadt de negatieve inkomstenbelasting, die in
feite op hetzelfde neerkwam. Het basisinkomen
is zeer eenvoudig. Voorwaarden en controles vallen weg, wat de administratie goedkoper maakt.
Het bedrag is in principe voor iedereen hetzelfde.
Daardoor is het basisinkomen veel rechtvaardiger dan de huidige uitkeringen. Het basisinkomen laat iedereen ook volkomen vrij. Wie wil
bijverdienen, verliest het niet, maar houdt het
als een zekerheid achter de hand, wat het ondernemerschap ten goede komt. En ook wie niet wil
bijverdienen, behoudt het. Het basisinkomen is
eenvoudig, rechtvaardig en bevrijdt mensen. Een

Het boek “Win for Life” van Nele Lijnen
kwam recent uit en gaat over het basisinkomen. Ook volgens Stefaan is het basisinkomen een rechtvaardiger systeem.
liberaal idee! Tot slot kreeg de Open Vld politica
als eerste de steun van onze volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen. Meer info en extra’s op
www.Winforlifeboek.be.
Stefaan Mergaerts

Steun Sokone dankzij De Croo
De meerderheid kondigde tijdens de laatste gemeenteraad aan dat ze de komende vijf jaar de
partnergemeente Sokone in Senegal zal steunen voor een totaalbedrag van 190.000 euro.
De bedoeling is om met dit geld de gemeentelijke werking op verschillende gebieden van
Sokone te versterken.
Maar het is eigenlijk dankzij de beslissing van
minister Alexander De Croo dat de gemeente
Zemst een budget ter beschikking heeft voor
ontwikkelingshulp.

Zelfstandigen voorop!
Open Vld Zemst draagt onze lokale zelfstandigen een warm hart toe en neemt het op voor alle
mensen met een ondernemende geest. Groei, innovatie, welvaart, welzijn, noem maar op. Zonder ondernemers, geen vooruitgang. Elke vorm
van vrij initiatief moet daarom zo veel mogelijk
worden gestimuleerd en zo min mogelijk worden
tegengewerkt.
Open Vld heeft al een aantal wetgevende maatregelen genomen om beginnende ondernemers
aan te moedigen. Denken we maar aan de patronale bijdrage werkgevers die vermindert is sinds
1 april, de daling van de werkgeversbijdrage en
de ondersteuning bij de eerste aanwerving. Maar
ook lage en eenvoudigere belastingen zijn een
noodzaak.
Maar ook het winkelgedrag van de mensen moet
veranderen. Inwoners van Zemst moeten terug
gestimuleerd worden hun boodschappen te doen

bij lokale zelfstandigen in plaats van in grootwarenhuizen. En bij een kleine zelfstandige krijg je
de glimlach er gratis en voor niets bij.
Nancy Verstrepen

Kleine zelfstandigen kunnen evenveel of
zelfs meer bieden dan grote warenhuizen,
dus waarom gaan we dan niet vaker langs
de zelfstandigen bij ons in het dorp.

In het eerste van een serie artikels wordt het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan vergeleken met een aantal feitelijkheden in onze gemeente die een invloed hebben op de uitvoering ervan. We starten met het aanbod van het openbaar
vervoer.

Openbaar vervoer versus GRS
Erin Lesage
Het aanbod van het openbaar
vervoer in onze gemeente bestaat uit trein (NMBS) en bus
(De Lijn). De NMBS-stopplaatsen in Weerde en Eppegem kennen een steeds
stijgend succes. Dit is in grote mate te wijten aan
een uitgebreid aanbod van treinen in alle richtingen en de steeds grotere fileproblematiek op
de toegangswegen naar de ons omliggende grote
steden waar het forensenverkeer hoofdzakelijk
op gericht is.
Het succes is verder te verklaren door de aanleg
van grotere, comfortabele parkings, die in tegenstelling met de parkings aan de stations van Mechelen en Vilvoorde, niet betalend zijn. Hierdoor
trekken de stopplaatsen ook forensen aan
van buiten de gemeente. Ook de voorzieningen voor fietsers zijn sterk verbeterd
Stemt het gemeentelijk
aan de stopplaatsen, zodat ook deze
ruimtelijk
structuurplan
instroom aangemoedigd werd.
ONDANKS DEZE REEDS GOEDE
VOORZIENINGEN ZIET OPEN VLD
ZEMST VOLGENDE VERBETERPUNTEN:

(GRS) overeen met het
aanbod van het openbaar vervoer? –
een onderzoek

• Door het inplannen van meer woonzones in
het structuurplan en een activiteitenzone aan het
station van Eppegem zal er een stijgend gebruik
ontstaan van de NMBS-stopplaatsen. Deze factor, in combinatie van de aantrekkingskracht van
forensen van buiten de gemeente, zal op termijn
een verdere uitbreiding van de parkeermogelijk-

heden onvermijdelijk maken. De bezettingsgraad
zal door Open Vld nauwlettend in het oog gehouden
worden om tijdig te kunnen
ingrijpen. Het gratis gebruik
van de parkings moet in elk geval
behouden blijven.

• Het toenemend succes van het fietsvervoer naar
de NMBS-stopplaatsen moet gepaard gaan met
de aanleg van veilige fietspaden aan de toegangs-

wegen. Ook hier zien we in het structuurplan onvoldoende vooruitzichten.
• In het structuurplan zien we geen aanpassingen
van de wegeninfrastructuur aan het verhoogde
gebruik van de stopplaatsen. Zeker in Eppegem
leidt dit tot een onveilige verkeerssituatie aan de
toegang tot de parkings. Deze zijn gelegen in de
onmiddellijke nabijheid van drukke kruispunten.
Nochtans bestaat aan de parking (aan de zijde
Elewijt) de mogelijkheid de toegang te verplaatsen, iets verder op de Houtemsesteenweg.

De Lijn doorheen Zemst
De Lijn heeft een fijnmaziger aanbod van openbaar vervoer in onze gemeente. De lijnen zijn
hoofdzakelijk Noord-Zuid georiënteerd, waarbij
twee buslijnen eveneens een Oost-West richting
hebben, die de bereikbaarheid van de deelgemeenten met Zemst mogelijk maken. Dit zijn de
lijnen 682 (Elewijt-Weerde-Zemst) en 683 (Hofstade-Zemst). De bestemmingen van de verschillende lijnen voorzien zowel in ruime overstapmogelijkheid in Mechelen, Vilvoorde en Zaventem als
de bereikbaarheid van de voornaamste werkgeversconcentraties (eveneens Mechelen, Vilvoorde, Luchthaven).
Ook dienstenverleners, zoals bijvoorbeeld het
ziekenhuis in Bonheiden, zijn gemakkelijk bereikbaar. Er bestaat eveneens een voldoende

weekendaanbod. Voor de scholieren die school
lopen in Haacht, Tildonk en Keerbergen zijn er
twee speciale lijnen die tijdens het schooljaar Don
Bosco, Sint Angela en het Koninklijk Atheneum
Keerbergen bedienen vanuit Zemst.
OOK HIER ZIET OPEN VLD EEN BELANGRIJK
VERBETERPUNT:
Ten westen van de Brusselsesteenweg is er geen
enkele bediening door De Lijn. Sinds het verdwijnen van de Belbus zijn de kernen Zemst-Bos en
Zemst-Laar louter op privé vervoer aangewezen.
Nochtans voorziet het structuurplan in deze gebieden eveneens meer woningen, zelfs met een
sociaal karakter. Een ontsluiting van deze kernen
voor het openbaar vervoer is dan ook nodig om
het structuurplan succesvol uit te voeren.

Kaart met het aanbod aan openbaar vervoer in Zemst
LOKALE BURGERKRANT ZEMST
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“We moeten onze manier
van samenleven verdedigen”

“Nieuwe Vrijheid”, zo heet het boek dat Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten
in april voorstelde. Daarin komt ze op voor onze vrijheden – zoals de gelijkheid
man vrouw, de scheiding kerk en staat – en wil ze die ook heroveren en verdedigen. ‘We moeten onze felbevochten vrijheden en universele rechten beter
verdedigen, want ze zijn de beste. Elke nieuwe tijd, met veel veranderingen,
vraagt om het herdefiniëren van een nieuwe vrijheid. Daarover gaat dit boek.’
Rutten trekt met het boek op ronde en gaat het debat aan over wat vrijheid
betekent in ieders leven.
Heel wat mensen zetten vandaag instinctief de hakken in het zand. Dat plaatst
onze vrijheid — en dus onze welvaart —
onder druk. Het antwoord op verandering is geen terugkeer naar oude recepten. Het antwoord is simpelweg vrijheid.
We moeten haar heroveren. Nieuwe vrijheid voor een nieuwe tijd.
‘s Ochtends ging ze in het kader van haar
Ronde van Vlaanderen alvast op bezoek
in Lokeren. Bij een verse kop koffie ging
ze met marktbezoekers in gesprek. Ze
deelde er ook de eerste exemplaren uit
van een begeleidend “mini-boekje”. Weten waar ze nog langs komt? Kijk op
www.gwendolyndoetderonde.be

Laten weten wat vrijheid voor u betekent? Dat kan!
Ga naar www.nieuwevrijheid.be.
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Vrijheid,
veiligheid en
vooruitgang
Gwendolyn Rutten schetst in
dit boek een heldere en optimistische toekomst. Ze laat
ook een aantal mensen aan het
woord die ze ontmoette op haar
ronde door Vlaanderen. De
komende maanden zal Rutten
met mensen in debat blijven
gaan over vrijheid. Als we onze
vrijheid willen verdedigen,
moeten we ze eerst goed definiëren. Dat debat gaat ze aan
overal in Vlaanderen.
U kan het boek online aankopen via www.polis.be en in verschillende boekhandels.

Wat
b e te k e n t
vrijheid
voor u?

In een mini-boekje vindt u negen getuigenissen van mensen
die Gwendolyn Rutten op haar ronde van Vlaanderen al heeft
ontmoet. Meer lezen? www.nieuwevrijheid.be

Kenny (22): “Vrijheid is voor
mij… samen kunnen zijn
met wie ik wil”

Murat (41): “Vrijheid is voor
mij… een eigen zaak, met
minder belastingen”

Angeline (92): “Vrijheid is voor
mij…content zijn over de
toekomst die ons Juliette (13)
voor zich heeft”

Filip (26): “Vrijheid is voor
mij… met jongeren
dialogeren over godsdienst”

Roger (70): “Vrijheid is voor
mij… werken na mijn
pensioen en erook iets aan
overhouden”

Harry (59): “Vrijheid is voor
mij… net als vrede en
veiligheid, een opdracht waar
je aan werkt”

Darya (42): “Vrijheid is voor
mij…mijn mening kunnen
uiten, een volwaardige burger
kunnen zijn”

Bart (34): “Vrijheid is voor
mij…kunnen werken in een
markt waar de spelregels
gevolgd worden en er geen
sociale fraude is”

Ania (44): “Vrijheid is voor mij…
zelf mijn werkuren bepalen,
afgestemd op de zorg.
Dan kan ik beter helpen”
NATIONAAL NIEUWS
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Gemeentelijke steun jeugdverenigingen toe aan een up-date!
De huidige accommodatie
voor onze jeugd is niets om
fier over te zijn. Het huidige
beleid werkt dit dan ook nog
eens extra in de hand. De
voorbije vijf jaar had Zemst
twee verschillende schepenen voor jeugd. Jong VLD
concludeert hieruit dat de
meerderheid liever zijn
eigen achterban tevreGeef als gemeente
den houdt i.p.v. een
jeugdverenigingen
een gebouw ter
consequent jeugdbebeschikking
voor hun
leid te voeren.
activiteiten.
Sven Vandendael
De meeste jongeren van Jong
VLD groeiden op in Zemst en
hebben fijne herinneringen aan
hun jeugdjaren. Sven Vandendael: “Zelf ben ik
zowel in de Chiro van Weerde als in die van Hofstade leider geweest. Zelfs nu heb ik nog steeds
contact met leiders van verschillende jeugdbewegingen binnen Zemst en kom ik regelmatig in de
lokale jeugdhuizen. Daarom zal ik er geen doekjes om winden: bij vele verenigingen was en is het
nog steeds geen rozengeur en maneschijn.”

ERBARMELIJKE STAAT
Dat de accommodatie voor onze jeugd in erbarmelijk staat is, toont Jong Vld concreet aan door
o.a. de staat van enkele jeugdhuizen en jeugdbewegingen eens van dichtbij te bekijken.

Voor Jong VLD dringt zich een nieuwe manier van subsidiëring van
jeugdverenigingen op, waarbij er meer overblijft voor de jeugdverenigingen zelf.

goed als klaar. Het woord
‘eindelijk’ is echt wel op zijn
plaats. De eerste steen werd gelegd in 2008. Nu, negen jaar later, is
de eindstreep in zicht. De oude lokalen
waren in bijzonder slechte staat. Zo werkte er
maar op drie plaatsen licht en was er geen goed
functionerende verwarming. Tot slot waren er,
als gevolg van een brand, niet voldoende lokalen
voor al de groepen.

PLANKEN VOOR DE RAMEN
Door het beleid van investeringssubsidies van de
gemeente (1/3 van investering terug te vragen
met een max. van 100.000 euro), maar vooral
door de hulp van vele enthousiaste en jonge vrijwilligers, heeft het Jeugdhuis De Caravan in Elewijt alsnog enkele containers bij elkaar kunnen
plaatsen. Voor een echte bouw waren en zijn er
niet voldoende middelen ter beschikking.

De lokalen van Chiro Hofstade zijn eindelijk zo
De Chiro van Eppegem heeft ook plannen voor
nieuwe lokalen. Gezien de huidige staat van de
lokalen is dit dan ook noodzakelijk. Zo werden er
o.a. planken voor de ramen geplaatst, omdat deze
reeds lange tijd stuk zijn. De lijst van Zemstse
jeugdverenigingen die in dezelfde situatie verkeren als bovenvermelde verenigingen is nog veel
langer. Deze allemaal vermelden lost uiteindelijk
het probleem niet op!

Ook Jong VLD steunde in 2014 het Jeugdhuis De Caravan door geld in te zamelen
voor de bouw van hun nieuw jeugdhuis.
Jong VLD mocht uiteindelijk een cheque
overhandigen van meer dan 500 euro.

Ook de huidige manier van subsidiering vanuit
de gemeente naar verenigingen toe lost het probleem niet op. Deze subsidiering houdt in dat een
vereniging eerst zelf drie euro moet investeren
voor er maximum één euro van terug te krijgen
via de gemeente. Deze investeringssubsidie kan
om de zeven jaar opnieuw aangevraagd worden.

JONG VLD ZIET HET ANDERS
De grootste kost voor een vereniging is het gebouw waarin ze hun activiteiten uitoefenen.
Vooral als het gebouw aan renovatie of vernieuwing toe is zitten de verenigingen vaak met hun
handen in het haar. Een verbouwing of nieuwbouw heeft een enorme financiële impact die verenigingen vaak niet kunnen dragen.
Jong VLD stelt daarom voor dat de gemeente
gebouwen ter beschikking stelt van de Zemstse
verenigingen. Hierdoor valt de grootste kostprijs
weg voor verenigingen, die op hun beurt het geld
dat ze ontvangen van eetfestijnen, een quiz, lidgelden… kunnen investeren in hun leden. Dit bv.
door het lidgeld te verlagen of een kamp goedkoper te maken,…
De kostprijs voor de inrichting van het gebouw
blijft natuurlijk voor de vereniging zelf. Maar
doordat bepaalde kosten dalen, is ook hier meer
vrijheid voor de vereniging om hun lokalen in te
richten zoals zij het zelf wensen.

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
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ONZE MENSEN
Luk Van
Biesen

Voorzitter, Volksvertegenwoordiger,
vtrefpunt@lukvanbiesen.be

Bruno Lesage
Gemeenteraadslid
bruno.lesage@
skynet.be

Stefaan
Mergaerts

OCMW-raadslid

stefaan.mergaerts
@telenet.be

William
Lauwers

Bestuurslid, Lid

Raad van Bestuur
agb@zemst

Raymond
Cnops
Bestuurslid

Jeannette
Cresswell
Ledenbeheer

Marc de
Mulder
Bestuurslid

Katia
De Vreese
Bestuurslid

Bart Lesage - Bestuurslid
Stefﬁ
Verheyden
Bestuurslid

Nancy
Verstrepen
Bestuurslid

Jurgen
Segers

Voorzitter
Jong VLD
jurgen@
lukvanbiesen.be

Erin Lesage
Secretaris
Jong VLD

Sven
Vandendael

Penningmeester
Jong VLD

