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gewoon doen•

Open Vld

Open Vld Zemst informeert inwoners over thema’s die hen aanbelangen

Opnieuw geslaagde infoavond
Na de “Energietour” van Bart Tommelein, “De uitdagingen in
de gezondheidszorg” met Maggie De Block en de infoavond
“Erfrecht” met Carina Van Cauter, was het de beurt aan Vincent Van Quickenborne met de infoavond “Uw pensioen”.
In het politieke landschap zijn er reeds heel wat hervormingen de revue gepasseerd. Zo wordt de wetgeving rond de pensioenen helemaal hervormd en aangepast aan de nieuwe levensverwachtingen. Omwille
van deze hervormingen, die een belangrijke impact
zullen hebben, vond Open Vld Zemst het belangrijk

de inwoners hierover te informeren en hen de mogelijkheid te geven om vragen te stellen.
Als gewezen minister van Pensioenen was het dan
ook evident dat we Vincent Van Quickenborne zouden uitnodigen als gastspreker op onze infoavond
“Uw pensioen”. Na zijn uiteenzetting nam Van Quic-

Op p.4 en 5 brengen we
politiek nieuws uit uw
regio en komt u meer te
weten over de ziekenhuishervorming van
Maggie De Block.

kenborne de tijd om met de talrijke aanwezigen in
dialoog te gaan en vragen te beantwoorden.
“Voor Open Vld en Jong VLD Zemst is het belangrijk
de inwoners te informeren over thema’s die hen aanbelangen, zoals het erfrecht en de pensioenen. Daarom zullen we in september een infoavond houden
over “Uw veiligheid”. Meer dan tien procent van onze
inwoners zegt zich in Zemst niet overal even veilig te
voelen”, aldus Jurgen Segers. Wenst u meer informatie over onze pensioenavond? Stuur dan een mailtje
naar jurgen@lukvanbiesen.be.

Kijk ook eens op
p.2 Uitverkoop of herinvestering?
p.3 Wielerterroristen?
p.7 Hoe veilig is onze gemeente Zemst?

Alles kan beter.
Gewoon doen!
Volgens de recente enquête van De Standaard
en Het Nieuwsblad, is de Zemstenaar in het
algemeen een vrij tevreden en gelukkige inwoner. De dienstverlening is aanvaardbaar, de
leefbaarheid is er door het groene karakter
van de streek best te genieten, de veiligheid
kan door de beugel en de gemeentelijke belastingen liggen rond het Vlaams gemiddelde.
Kortom, onze gemeente kleurt grijs, weinig opbeurend maar ook niets schokkend.
Het gemeentebeleid heeft meer kleur nodig,
meer ambitie, meer goesting om dichter bij
haar burgers te staan. Het gemeentebestuur
moet de volgende zes jaar niet gewoonweg
ondergaan. Neen, want stilstaan is immers op
termijn achteruitgaan. De gemeenteraadsverkiezingen zijn het moment bij uitstek om de
programma’s en de ambities van elke partij te
beoordelen. Na zes jaar kleurloos beleid kijken
wij uit naar de intenties van de verschillende
partijen.
Onze liberale ploeg staat alvast klaar: wij zullen
de gemeente opnieuw kleur geven, onze kleur:
blauw. Blauw staat immers voor veiligheid,
vooruitgang, vrijheid, rechtvaardige (lage!)
belastingen en leefbaarheid. In onze grote
liberale herberg is er plaats voor iedereen. Iedereen telt mee, zonder onderscheid. Ik hoop
jullie binnenkort te mogen verwelkomen. Ik kijk
ernaar uit!

Uitverkoop
of herinvestering?
Regelmatig komen op de OCMW-raad dossiers met
betrekking tot de onroerende eigendommen van
het OCMW. Meestal hebben de OCMW’s die gronden geërfd van hun voorlopers uit het ancien regime.
Rijke mensen schonken gronden zodat men met de
pacht het toenmalige sociale beleid kon financieren.
In een landbouwsamenleving was dat logisch, maar
nu brengt de pacht bijzonder weinig op. Het OCMW
moet zich dan ook beraden of het nog wel zinvol is
om dat soort eigendommen te houden.
Recent kreeg het OCMW van Zemst de gelegenheid
om percelen te verkopen aan de gemeente Steenokkerzeel. Open Vld suggereerde om de opbrengst van
de verkoop niet zomaar eenmalig te gebruiken voor
het dekken van lopende uitgaven, maar dat viel in dovemansoren.
Nochtans zou het beter zijn om voor zulke op-

Activa uit verkoop van pachtgronden moet
beter geïnvesteerd worden!
brengsten een meer rendabele herbelegging te zoeken of om ze te herinvesteren in andere vaste activa
die nuttig zijn voor de werking van het OCMW. Ook
in een ander sociaal domein, de pensioenen, opteert
de overheid trouwens voor een gemengde financiering uit lopende ontvangsten en vermogensopbrengsten.
Stefaan Mergaerts

Open Vld gaat
in dialoog
Uw mening en ideeën zijn voor Open Vld Zemst
van onschatbare waarde, aangezien wij uw stem
vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Daarom ging Open Vld in dialoog met enkele winkelde inwoners in Elewijt. Als dank voor hun tijd
ontvingen ze een klein geschenk. Heeft u ideeën
die u graag verwezenlijkt ziet in onze gemeente
of heeft u een andere visie op het huidig beleid?
Stuur dan een mailtje naar jurgen@lukvanbiesen.be en wij nemen uw ideeën mee!
Jurgen Segers

Open Vld Zemst gaat in dialoog, want uw
mening telt!

Koester zelfstandigen & ondernemers
Luk Van Biesen
Uw lijsttrekker

Vorig jaar schonken wij 1000 jutte winkeltassen aan
onze inwoners. Dit om hen aan te zetten in eigen
streek te winkelen. Op de tassen stond de niet mis
te verstane boodschap “Ik winkel met een blauw

Gewoon Doen! Samen met Open Vld Zemst.
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hart voor Zemst”. Onze zelfstandigen hebben het
immers niet makkelijk met de druk van de grote winkelketens.
Vorige maand bezochten wij enkele van onze zelfstandigen en bedankten hen voor hun jarenlange
inzet. Voor ons liberalen is kopen in eigen gemeente
de logica zelf. Niet alleen voor de producten, maar
vooral ook voor de eeuwige glimlach van de handelaar.
Open Vld steunt haar zelfstandigen, maar ook het
gemeentebestuur kan hen steunen. Zij hebben hiervoor veel meer instrumenten dan ze denken. Lokale
economie ondersteunen is meer dan jaarlijks een
receptie aanbieden. Daarom zijn wij duidelijk: de liberalen zullen steeds bij elke bestuursdaad rekening
houden met de wensen van onze zelfstandigen en
ondernemers.

De term wielerterrorist is als synoniem van wielertoerist bijna
algemeen aanvaard. Het werd nog net niet in het Van Dale
woordenboek opgenomen. Wanneer de groepen in de lente
op zondagmorgen weer op onze straten verschijnen, vinden
sommige chauffeurs dit vervelend.

Wielerterroristen?

Sommigen wanen zichzelf de koning van de baan.
Bij alle weggebruikers vind je mensen die weinig rekening houden met anderen. Dit geldt voor fietsers,
maar evenzeer voor automobilisten. Mijn ervaring
als fietser zegt mij dat er hier en daar verbeteringen
aan gedrag, infrastructuur en collegialiteit wel op
hun plaats zijn.
Ik rijd meestal op het fietspad, maar niet overal zijn
er fietspaden. Sommige fietspaden zijn uitgevoerd in
klinkers die schots en scheef liggen, waarop fietsen
haast niet mogelijk is. De meeste rijbanen zijn proper,
terwijl je op fietspaden steentjes vindt die door een
auto gekatapulteerd werden vanop de rijbaan of een
oprit. Voor fietsers zou het al een leuk en goed
begin zijn, mocht iedereen voor zijn deur
ook het fietspad wat proper houden.
Door de inzet
Vaak worden fietspaden ook gebruikt
van automobilisten,
als parkeerplaatsen (bv. op zondag bij
de bakker) waardoor fietsers plots op
gemeentebestuur
de rijbaan moeten gaan rijden. Het is
en fietsers kan de
belangrijk dat alle deelnemers in het
Ook de lokale gemeentebesturen kunnen bijdragen tot een betere inrichterm “wielerverkeer leren om rekening te houden
ting van de fietsinfrastructuur.
terrorist”
met elkaar: automobilisten met fietsers en omgekeerd. Maar ook de lokale
verdwijnen.
Tot slot zouden regelmatige rondritten kunnen voorden om de auto’s te kunnen zien.
gemeentebesturen kunnen bij het inrichzien worden om de fietspaden te borstelen en proper
Bij het aanleggen en herinrichting van
ten van wegen en kruispunten meer rekening
te houden. Al deze punten zullen alvast worden opgestraten zou men meer ruimte kunnen voorhouden met de fietsers.
nomen in ons verkiezingsprogramma!
zien voor fietsers (bv. door smallere rijstroken of wat
Zo zouden ze bij het inrichten van kruispunten
meer inname van privéterrein).
genoeg zicht moeten laten voor aankomend verBruno Lesage
Ook fietspaden uit beton of asfalt zou het probleem
keer, wat niet het geval is aan de Pastorij van Elevan de schots en scheef liggende klinkers verhelpen.
wijt waar men verplicht is tot op het fietspad te rij-

Straks golfen in Zemst?

Breng uw stem uit op de Facebookpagina van Jong Vld Zemst!

Blijkbaar zit in de regio Halle/Vilvoorde de golfsport in
de lift, want midden april kondigde de provincie aan
dat Zemst een eventuele optie is voor een nieuw golfterrein. Eventuele locaties binnen Zemst zijn: weilanden aan de gemeentelijke werkplaats op de Houtemsesteenweg in Eppegem, het Bos van Aa in Zemst-Laar
en een gebied tussen de Zenne en de Barebeek in Hofstade.
Nochtans zijn er in de ons omliggende gemeente Kampenhout, Steenokkerzeel en Keerbergen reeds golfterreinen aanwezig. Volgens de provincie zouden deze
niet voldoende zijn om aan de “Booming business” van
het golfen te voldoen. “Door nu reeds enkele locaties

voor nieuwe golfterreinen te selecteren, zijn we voorbereid op toekomstige vragen. Hierdoor kan onmiddellijk en objectief ingespeeld worden op de behoefte
van de golfsector”, aldus deputé Ann Schevenels.
“Elk nieuw initiatief voor sportinfrastructuur moedigen wij vanuit Jong VLD Zemst aan, maar heeft Zemst
nood aan een golfterrein? Uit cijfers blijkt dat 39% van
de jongeren niet helemaal tevreden zijn met de jeugdvoorzieningen. Misschien moeten we daar meer op inzetten”, aldus Jurgen Segers, voorzitter van Jong VLD
Zemst.

LOKALE BURGERKRANT

3

Luchthaven uitbreiden
zonder onteigeningen
De luchthaven wil uitbreiden
door baan 25L te verlengen
en een taxiweg aan te leggen in Steenokkerzeel. Open
Vld is ervan overtuigd dat de
capaciteit verhoogd moet
worden, en dat dit best gebeurt door de nieuwste technologie op de bestaande
banen en bij Belgocontrol te implementeren.

De luchthaven
moet groeien,
maar
onteigeningen en
verlengingen zullen
niet nodig zijn!

De luchtvaartsector groeit wereldwijd: meer mensen willen de wereld
zien, de economie is mondiaal geworden.
Er worden meer vliegtuigen verkocht, luchthavens rondom ons verhogen hun capaciteit razendsnel.
De luchthaven van Zaventem is de tweede economische poort van ons land. Ze zorgt voor 60.000 jobs,
vooral voor mensen uit Vlaams-Brabant. “We moeten haar alle groeikansen geven, maar onteigeningen
en verlengingen zullen niet nodig zijn”, zegt ingenieur
en Kamerlid Tim Vandenput.
Brussels Airport Company pleegde overleg met omliggende gemeenten en buurtbewoners omtrent

Tim Vandenput (Hoeilaart) en Luk Van Biesen (Zemst), federaal
volksvertegenwoordigers.

hun groeiplannen, dat is een positieve zaak. “Bij de uitbreiding van de
luchthaven moet men wel steeds rekening
houden met de buurtbewoners en de leefbaarheid
van de omgeving. Het is echter jammer om vast te
stellen dat tegelijk veel onrust is veroorzaakt”, zegt
Kamerlid Luk Van Biesen.
Beiden kijken ze vooral vooruit in dit dossier en zoeken ze oplossingen die realistisch zijn op korte en lange termijn. Concreet gaat het over het installeren van
de nieuwste technologieën op de bestaande banen
en bij Belgocontrol, alsook het weren van de oude
lawaaierige vliegtuigen.
“De huidige drie startbanen kunnen uitgerust wor-

den met de nieuwste ILS-technologie. Die maakt
mogelijk dat vliegtuigen sneller kunnen opstijgen en
landen. Ook luchtverkeersleider Belgocontrol moet
nieuwe instrumenten krijgen om de afhandeling van
vliegbewegingen juister en in nauwe corridors te
laten verlopen. Dit doen ze bv. al in Amsterdam en
Frankfurt”, gaat Vandenput verder.
BAC hanteert al duurdere tarieven voor lawaaierige
toestellen. Toch blijven er een aantal oudere vliegtuigen onze luchthaven aandoen. “We moeten hier
meer inspanningen leveren en tarieven voor oude,
meestal cargo-toestellen nog duurder maken”, besluit Van Biesen.

Ziekenhuisnetwerken: groen licht voor hervorming!
In de hervorming van de ziekenhuissector die
minister van Volksgezondheid Maggie De Block
doorvoert, zijn recent twee cruciale stappen
gezet: de ministerraad gaf groen licht voor het
wettelijk kader voor de ziekenhuisnetwerken en
voor een nieuwe financieringsvorm voor laagvariabele zorg.
“Om de ziekenhuissector aan te passen aan de
noden van de patiënt én financieel gezond te houden, is een grondige hervorming noodzakelijk. En
die zijn we ook aan het realiseren!”, benadrukt
Maggie De Block. “Via de ziekenhuisnetwerken
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zorgen we ervoor dat ziekenhuizen nog veel
meer en nauwer met elkaar zullen samenwerken,
om op die manier de zorg voor de patiënt te verbeteren. En met de gestandaardiseerde financiering voor laagvariabele ingrepen, zorgen we voor
financiële duidelijkheid en transparantie.”
Minister De Block opteerde voor een consensusmodel tussen artsen en beheerders. Dit betekent
dat elke beslissing die een impact heeft op de
medische organisatie in onderling overleg wordt
genomen. Elk ziekenhuis dat deel uitmaakt van
een netwerk zal ook vertegenwoordigd zijn in de

beheersorganen van het netwerk. Dit beheersorgaan moet bestaan uit een voldoende aantal
leden met deskundigheid op gezondheidsgebied
en ook ten minste één onafhankelijke directeur.
De ministerraad keurde de twee wetsontwerpen
op 30 maart goed in eerste lezing. Ze gaan nu
naar de Raad van State voor advies.

Investeren
in fietsgebruik
Mobiliteit is de belangrijkste uitdaging voor onze
regio. Onze inwoners en ondernemers moeten zelf
kunnen kiezen tussen verschillende kwaliteitsvolle
vervoerswijzen. Forse investeringen in fietsinfrastructuur zijn daarbij onmisbaar om een kwalitatief
alternatief voor de auto uit te bouwen in onze filegevoelige regio. Vandaag kiezen onze inwoners immers in vier op de vijf gevallen voor de auto voor hun
woon-werkverplaatsing.
De provincie cofinanciert daarom fietsprojecten die
de overstap van de fiets naar het openbaar vervoer
in de Rand verbeteren in de gemeenten Beersel,
Drogenbos, Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren en Zaventem. Er
worden fietskluizen, fietsparkeerplaatsen en buitenfietspompen gerealiseerd.
‘We willen het fietsgebruik in de Vlaamse Rand doen
stijgen.’ zegt Walter Zelderloo “De Provincie investeert daarom ook fors in fietspaden en fietssnelwe-

Toekomst voor
Brabants
trekpaard

gen in de regio. In 2017 werd geïnvesteerd in nieuwe
stukken fietssnelweg op de F212 Asse-Brussel in Zellik en de F1 Antwerpen-Brussel in Zemst.” Daarnaast
werden door de provincie ook fietsinfrastructuurprojecten gefinancierd in Dilbeek, Kapelle-op-denBos, Londerzeel, Roosdaal, Steenokkerzeel, Zaventem en Zemst.

Nieuwe minicars in
provinciedomein Huizingen
Kind, jongere, werken, op rust … uw vrije
tijd is belangrijk voor ons. De provincie
zorgt voor veilige recreatievoorzieningen voor de hele regio. “We investeren
daarom voortdurend in ons recreatief
aanbod” zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor de provinciedomeinen.
Twee nieuwe minicars versterken sinds
april het recreatieve aanbod van het
provinciedomein Huizingen. De minicars zijn zeer populair. Vorig jaar trok
deze attractie 17.700 bezoekers.

Op 11 januari 2018 besliste minister van Cultuur Sven Gatz om de Belgische trekpaardencultuur te erkennen en toe te voegen aan de
Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot het levend
houden van dit rijke immaterieel cultureel erfgoed en het doorgeven aan volgende generaties.
Initiatiefnemers zijn de provincie en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, samen
met actoren uit de diverse erfgoedgemeenschap. Het erkenningsdossier werd ingediend
door de Vlaamse Fokkers van het Belgisch
Trekpaard, in naam van de Trekpaardenraad.
De provincie Vlaams-Brabant vierde deze erkenning in april met een estafette langs SintPieters-Leeuw, Galmaarden, Lennik en Vilvoorde en met gedenkplaten in de gemeenten die
een belangrijke rol opnemen in de vrijwaring
van het erfgoed van het trekpaard.
De provincie Vlaams-Brabant is dé streekmotor voor de herwaardering van het Brabants
trekpaard. Ze wil dit ras een nieuwe toekomst
geven. Sinds 2011 voerde de provincie een veulenpremie in voor fokkers van het Brabants
trekpaard. Mede door deze premie stagneerde
de terugval van het aantal geboortes in onze
provincie, en dit in tegenstelling tot de meeste
andere provincies. De provincie ondersteunt
ook publieksgerichte activiteiten met Brabantse trekpaarden met subsidies. Hiermee wil ze
het functioneel en recreatief gebruik van deze
paarden aanmoedigen.

Optimalisatie bedrijvenzone Buda
Bedrijvenzone Buda is gekend om haar verleden met
zware industrie. Omwille van haar gunstige ligging en
bereikbaarheid, biedt Buda vandaag veel kansen aan

nieuwe bedrijvigheid. De vraag naar betaalbare bedrijfsruimte is in deze regio groot en daarom startte
de provincie met het optimalisatietraject Buda+ om
de bedrijvenzone te doen heropleven.
Intussen is de optimalisatiestudie van start gegaan
en worden ook bedrijven uitgenodigd om mee te
werken aan dit traject. Samenwerking is immers de
enige manier om vooruit te geraken. Alle betrokken
partners hebben zich achter het project geschaard
en dat zorgt voor een frisse dynamiek. Jonge, innovatieve bedrijven vinden stilaan hun weg naar Buda
en bovendien krijgen tijdelijke pop-ups de kans om
de bedrijvenzone nieuw leven in te blazen.’
LOKALE BURGERKRANT
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Onze agenda

Aarzel niet om de diefstalpreventieadviseur te contacteren voor vrijblijvende informatie.
Maak samen met ons van Zemst een veilige gemeente.

Hoe veilig is onze
gemeente Zemst?
Yves Letot over het veiligheidsgevoel in Zemst.
Volgens een recente studie voelt
86% van de Zemstenaars zich zelden tot nooit onveilig in onze gemeente. Maar is dit wel terecht?
Als men naar het aantal misdrijven kijkt, dan zijn deze
gedaald van 1.195 in 2009 naar 963 in 2016. Met andere woorden, er is een daling van 19% op 8 jaar tijd,
wat zeker beter is dan het gemiddelde in Vlaanderen
(- 13%).
Als men de gegevens verder analyseert, dan merkt
men dat de belangrijkste misdrijftypes, gepleegd in
onze gemeente, “diefstal en afpersing” zijn met 447
gemelde gevallen. Dit is goed voor bijna de helft van
alle misdrijven. Voor Open Vld is eigendom heilig. Het

is de taak van de gemeente om de bezittingen van
Zemstenaars zo goed mogelijk te beschermen.
In dat opzicht is het heel belangrijk dat alle zwakke
punten van een woning goed beveiligd worden. Als
een inbreker ondanks alles toch je woning uitkiest, is
het belangrijk om hem zo lang mogelijk buiten te houden. Onderzoek heeft aangetoond dat een inbreker
zijn poging na gemiddeld drie minuten staakt. Zorg
ervoor dat alle bereikbare gevelopeningen dus goed
beschermd zijn.
Aarzel zeker niet om de diefstalpreventieadviseur
van KASTZE te contacteren. Hij zal gratis en vrijblijvend informatie geven over het beveiligen van je woning en indien je het advies volledig uitvoert, dan kom
je zelfs in aanmerking voor een inbraakpreventiepremie. Gewoon doen!

ANPR-camera’s in de strijd tegen
rondtrekkende dievenbendes
ANPR-camera’s zie je meer en meer in het straatbeeld opduiken. Deze camera’s doen aan automatische nummerplaatherkenning, waardoor verdachte voertuigen kunnen
gevolgd worden door de politiediensten. In de politiezone
Kastze zijn sinds het najaar 2016, 26 dergelijke camera’s actief. In het systeem geregistreerde nummerplaten zorgen
voor een ‘hit’, waarna deze opgevolgd kunnen worden. De
camera’s zijn geplaatst op de invalswegen van de politiezone. Ook de op- en afrit van de E19 aan de Schumanlaan
is zo beveiligd. In de strijd tegen de woninginbraken is deze
technologie een niet te onderschatten hulpmiddel.
B. Lesage

Mocht je het nog niet genoteerd hebben, hieronder nog eens een kort overzicht van onze aankomende activiteiten:
• Pinkstermaandag 21 mei: Hapje & Tapje
tijdens de Pinksterjaarmark van Zemst.
• Zondag 10 juni is het niet enkel vaderdag, maar ook ons jaarlijks Open Vld
familierestaurant. Iedereen is van harte
welkom in de voetballokalen van KCVV
Elewijt en dit vanaf 11u30 doorlopend
tot 20u.
• Medio mei/juni : Hulp bij het invullen
van uw aangifte in de personenbelating.
Meer info in onze volgende Flash!
• Zaterdag 1 september 2018 : Bezoek aan het Federaal Parlement in de
voormiddag. Inschrijven kan alvast via
jurgen@lukvanbiesen.be
• Begin September infoavond “Uw veiligheid”. Locatie en datum worden zo
snel mogelijk meegedeeld!
• Vrijdag 16 novemer test Jong VLD je
kennis tijdens hun 4e Jong VLD Quiz in
d’Oude School van Weerde!
Wens je meer informatie over een bepaalde activiteit, stuur dan gerust een
mailtje naar jurgen@lukvanbiesen.be .
Hopelijk tot op één van onze festiviteiten!
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Open Vld kiest bewust voor
milieuvriendelijk drukwerk

Niemand komt onopgemerkt onze gemeente in.

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Kristof Windels
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be
(coördinatie & eindredactie)
LAY-OUT: ilde.cogen@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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