zemst

de lokale burgerkrant

nr 3 - 2018

gewoon doen•

Open Vld

Jong VLD overhandigt een cheque van 500 euro aan de Chiro van Eppegem voor de bouw van hun nieuwe lokalen.

Jong VLD toont hun blauw hart
Begin juni stak Jong VLD Zemst de Chiro van Eppegem een
hart onder de riem met een cheque van 500 euro voor de
bouw van hun nieuwe chirolokalen. Maar een nieuw subsidiebeleid dringt zich op.
Het huidige subsidiebeleid voor jeugdverenigingen
voorziet een subsidie van een derde van de gemaakte
kosten, met een maximum van 100.000 euro per zeven jaar. Voor de bouw van nieuwe lokalen loopt de
kostprijs echter al gauw op tot het viervoudige van
deze subsidie, waardoor jeugdverenigingen vaak zelf

nog evenementen moeten organiseren om de nodige middelen bij elkaar te krijgen.
Jong VLD wil het subsidiebeleid aanpassen zodat
jeugdverenigingen hier meer baat bij hebben. “De
lokalen van jeugdverenigingen zouden door de
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gemeente ter beschikking kunnen gesteld worden,
alsook het onderhoud zou door de gemeente kunnen gebeuren. In dit scenario zouden de jeugdverenigingen dan wel moeten aantonen dat ze activiteiten
organiseren voor inwoners en jeugd van Zemst”,
aldus Jurgen Segers, voorzitter van Jong VLD Zemst.
Het is niet de eerste keer dat Jong VLD de jeugd in
Zemst een duwtje in de rug geeft. Zo steunde ze eerder al het jeugdhuis De Caravan in Elewijt voor de
bouw van hun toekomstig lokaal.
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Open Vld zal
feitelijk kartel
breken
De verschillende strekkingen in de Zemste
politiek maken hun kandidatenlijsten bekend
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze
verkiezingen zullen de kiezers geconfronteerd
worden met zeven lijsten i.p.v. zes, netjes geordend volgens de nationale partijkleuren. Wij
betreuren dat de oppositie er niet in slaagde
om een derde pijler voor te stellen, naast het
christendemocratisch en Vlaams-nationaal
blok.
Open Vld heeft diverse gesprekken gevoerd
met de lokale afdelingsbesturen om te komen
tot een brede derde beweging. Een alternatief
om het feitelijk kartel CD&V/N-VA te doorbreken. Maar het ego van sommigen was te groot
en dus trekt ieder weer apart naar de kiezer.
Een gemiste kans, dat is zeker. Daarenboven
bevoordeelt het kiessysteem de grote partijen.
Zo moest Open Vld met haar 1076 stemmen
genoegen nemen met één zetel in de gemeenteraad. De beide grote partijen behaalden hun
zetels met respectievelijk 495 en 500 stemmen.
Open Vld gaat resoluut voor de derde weg.
Breng het bestuur terug naar de burgers. Maak
Zemst opnieuw leefbaar, veilig, financieel gezond en ondernemersvriendelijk. Wij rekenen
op u. Niet alleen op 14 oktober maar ook tijdens de komende campagne. Steun ons!
Luk Van Biesen

De visser
en ik.
En… afval!
Een zalige zaterdagochtend aan de Weerdse visvijver. Alleen de vogels hebben ‘airtime’. Behalve een
eenzame visser uit het Antwerpse, kom ik niemand
tegen. Genieten van de omgeving en met de inspanning komt ook de ontspanning. Op een plaats die we
moeten koesteren. Helaas komt het afval je ook tegemoet.
En neen, ik ben geen ‘groene’, ik ben een ‘blauwe’,
maar daarom niet minder met groen begaan. Wel
integendeel. Het kost hopen geld om al het afval op
te ruimen. Meerdere malen nam ik het reeds mee.
Het werd braaf gesorteerd en opgeruimd. Een druppel op een hete plaat? Waarschijnlijk. Toch kan ik het
niet laten.
Afval trekt immers afval aan. Als er niets ligt, zal ‘men’
misschien minder de neiging hebben om er nog wat
bij te gooien. Het probleem aankaarten bij de beheerder haalt als burger blijkbaar niet veel uit. Goed
bestuur? Ik wil gerust het voorbeeld geven en laten

We moeten plaatsen zoals de Weerdse visvijver koesteren. Afval hoort hier niet op zijn
plaats.
weten dat ‘zij’ die dit niet doen, er niet welkom zijn.
Voor er meer regeltjes komen van wat mag en niet
mag. Maar het overgrote deel van de bezoekers is er
zich gelukkig wel van bewust!
Katia De Vreese

Uit de
gemeenteraad
Weinig nieuws uit de gemeenteraad in 2018. In januari ging de gemeenteraad niet door. De andere
raden waren ruim voor negen uur beëindigd. Deze
besparing van de zitpenningen legt echter ook bloot
dat de inspiratie uit de bestuursploeg verdwenen is.
Leden van het college van burgemeester en schepenen worden verwacht tot het einde van de legislatuur het bestuur ten volle uit te oefenen, zodat ze
hun wedde verantwoorden.
Gemeenteraadslid Bruno Lesage

Klimaat, een wereldwijd topic!
Milieuproblemen houden niet op aan de landsgrenzen. Momenteel heeft elk land zijn eigen milieubeleid. Zo kennen we in België drie wetgevingen die elk

Lijsttrekker

op hun beurt een bepaald milieuprobleem aanpakken. Maar dit is niet de oplosing. Een globale wetgeving, die gedirigeerd wordt vanuit een hoger niveau,
is noodzakelijk om de wereldwijde milieuproblemen
aan te pakken. Een algemeen beleid vanuit de EU zou
al een stap in de goede richting zijn.
Maar toch kunnen we ook als gemeente ons steentje bijdragen. Daarom mijn voorstel: laat onze gemeente CO2-neutraal werken! Met fotovoltaïsche
cellen kan de gemeente voorzien in haar eigen elektriciteitsbehoefte en zo haar CO2-uitstoot sterk beperken. Maar ook het aanplanten van bomen die de
overige CO2 kunnen omzetten zou helpen.
Bruno Lesage
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Zemst heeft reeds jaren een adoptiedorp, Sokone, in Senegal. Ik had reeds enkele malen het genoegen om hen, op
eigen kosten uiteraard en in het gezelschap van enkele mandatarissen en Zemstse medeburgers, een bezoek te brengen.

Onze Noord-Zuid-relatie
Katia De Vreese ging vorig
jaar nog mee met het
gemeentebestuur naar
Sokone.
Van de 308 steden en gemeenten in Vlaanderen
hebben er dertig een partner buiten Europa. De samenwerking tussen Zemst en Sokone situeert zich
voornamelijk op het vlak van gemeentelijke zaken:
dienstverlening naar de burger toe en participatie,
sociale dienstverlening, milieu, ruimtelijke ordening,
urbanisatie en stedenbouw en socio-culturele uitwisseling.

De afgelopen jaren werden reeds een aantal
zaken gerealiseerd via het Vlaams ImpulsDe stedenband
beleid Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking (burgerloket in het
met Sokone
gemeentehuis, adressering en straatdraagt positief bij
namen, ed.). Ook de gemeente Sokone
tot het plaatselijk
zelf toont zich ondernemend in een
democratisch
aantal nog lopende projecten: de bouw
Sokone, het adoptiedorp van Zemst
van een nieuw ziekenhuis, een nieuw geproces.
impact: de financiële crisis, de verstedelijking, de klilen van charretiers in verschilmeentehuis, een werkwinkel voor jonge
maatsverandering en migratie zijn vraagstukken en
lende quartiers door les comités
ondernemers en de aanleg van een proper
uitdagingen waar we nu voor staan. Het antwoord
des salubrités’ (mannen met paard
stuk strand (promenade de Sokonois).
ligt onder meer in samenwerking. Een lokaal bestuur
en kar die door wijkverantwoordelijken worden aanmoet verder kijken dan zijn grondgebied, ja zelfs over
gesteld voor de afvalophaling tegen betaling) zal de
Via een federaal programma, momenteel geleid
de landsgrenzen heen.
ophaling er hopelijk binnenkort professioneler verdoor Open Vld minister Alexander De Croo, wenst
lopen.
Sokone in 2019 over te gaan tot de aankoop van een
Katia De Vreese
vuilniswagen om hun afvalophaling te moderniseren.
Mondiale problemen krijgen steeds meer een lokale
Wat een aantal jaren geleden begon met ‘het aanstel-

Het “onderhoud” van Zemst
Wie niet aan een hoofdbaan woont zal het al
lang weten… de gemeente Zemst en haar wijken en kleine straten liggen er niet proper bij.
Het gras groeit door de stenen en de stenen
durven wel eens niet recht te liggen. Voor een
gemeente waar burgers meer dan tien miljoen
euro aan personenbelasting afdragen zouden
we misschien meer kunnen verwachten. Wij
van Open Vld Zemst denken, neen weten dat
het anders kan.
Ondanks hun alternatieven voor pesticiden,
slaagt de gemeente er niet in om onkruid tussen de stenen te vermijden. Maar is dit persé
een taak van de gemeente, wetende dat ze
op dit moment al bepaalde pleintjes en lanen

laten onderhouden door externe bedrijven.
Waarom laten we dit niet doen door vrijwilligers, gepensioneerden of werklozen? We kunnen onze gepensioneerden binnen hun 500
euro onbelast iets laten bijverdienen in hun
eigen wijk, of de weinige werklozen met een
vrijwilligersvergoeding een cent laten bijverdienen.
Daarom gaan wij in plaats van een BIN voor
een “Proper Informatie Netwerk”. Het individu zorgt voor een propere wijk, die zorgt voor
een meer leefbaar Zemst, en laten we eerlijk
zijn, daar dromen we toch allemaal van?
Sven Vandendael
LOKALE BURGERKRANT
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Campagne Koop Lokaal
Open Vld-fractieleider Didier
Cortois en gemeenteraadslid
Johan Claus lanceerden in
Vilvoorde ‘Tournee 1800’. De
centrale boodschap is “Koop
lokaal in plaats van online”.
Didier en Johan hopen om
zoveel mogelijk Vilvoordenaars te overtuigen om meer
handelswaren te kopen bij
lokale handelaars.

De lokale
handelaars
apprecieerden de
actie van Didier
en Johan.
Lokaal kopen heeft heel wat voordelen volgens Cortois en Claus: “Enerzijds de praktische kant voor de klant, zo
kan je bijvoorbeeld steeds passen wat je wil kopen,
hoef je dus niets terug te sturen en bespaar je jezelf
heel wat gedoe. Anderzijds helpt het om ondernemers te motiveren om in onze stad te investeren en
hen te doen overwegen om één van de lege panden
opnieuw in te vullen met een winkel. Daarenboven is
lokaal winkelen milieuvriendelijk, zorg je voor minder
bestelwagentjes op onze wegen en dus minder file,
versterk je het sociale weefsel van de stad en steun je
de handelaars die steeds zijn blijven geloven in onze

winkelstraat.”
“We horen tegenwoordig heel veel
mensen klagen over onze winkelstraat en
vooral de leegstand is een doorn in het oog. Ook
van de lokale politici. Wanneer je echter door de
stad wandelt op de ochtend dat er papier opgehaald wordt, dan zie je ontzettend veel dozen van
online winkels aan de deuren staan. We zijn dus allemaal een beetje mee verantwoordelijk voor de
situatie…”
Didier en Johan willen met deze actie benadrukken dat er zeker en vast nog een mooie toekomst is

voor het Vilvoordse handelscentrum. We hebben
een mooie nieuwe Leuvensestraat, een hypermoderne parking pal in het hart van onze stad en voor
de zomer opnieuw één van de mooiste markten van
het land. De omstandigheden zijn dus optimaal voor
een snelle heropleving, zeker indien we met z’n allen
ons steentje bijdragen. De lokale handelaars apprecieerden de actie van Didier en Johan. De partijloze
affiches van Tournee 1800 werden veelvuldig opgehangen in de Vilvoordse winkels en zo werd de boodschap nog verder verspreid. Didier en Johan broeden
nog op een vervolg van de campagne waarbij de handelaars nog meer in beeld worden gebracht!

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
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Maggie De Block. “Via de ziekenhuisnetwerken
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.

LOKALE BURGERKRANT
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Ondernemers in Zemst,
maak het verschil !
Ondernemers doen het in
ons land relatief goed. Het
aantal faillissementen was
in de laatste zes jaar nooit
lager dan vandaag. Bovendien blijkt België binnen de
EU een koploper met twee op
de drie startende ondernemers die na vijf jaar succesvol
worden (of blijven). Inspanningen van Open Vld zijn
hiermee effectief gebleken en hebben hun
Onze gemeente
steentje bijgedragen.

moet een blijvende
inspanning doen
om lokale
ondernemers te
blijven ondersteunen.

Desalniettemin staan ondernemers
voor zeer grote uitdagingen. Zij worden geconfronteerd met aanzienlijke financiële en operationele risico’s doorheen
een complex en formalistisch regelgevend klimaat. Zij moeten steeds de juiste focus bewaren en
correcte begeleiding vinden. Ondernemen is daarom een ware kunst.
Zemst telt een groot aantal gepassioneerde ondernemers die met hun goederen en diensten sterk
bijdragen tot het vormen van een aantrekkelijk en
vriendelijk (mensgericht) gemeentelijk klimaat. De

Philippe Billiet komt samen met Open Vld op voor onze lokale ondernemers!
stem van deze ondernemers
is zeer belangrijk en moet voldoende worden gehoord.

Er bestaan thans reeds een aantal neutrale kanalen waarin de lokale ondernemers elkaar ontmoeten in onze gemeente en via netwerking
elkaar steunen of hun vragen, meningen of suggesties kunnen delen. Zulke initiatieven zijn van essentieel belang en verdienen een pluim.
Naast lokale platformen en bestaande aanspreekpunten, moet een gemeentelijk bestuur over het al-

gemeen actief kunnen luisteren en vervolgens mee
nadenken over de vraag hoe gedetecteerde zorgpunten van ondernemers op een constructieve wijze
kunnen worden opgelost. Idealiter worden ondernemers maximaal betrokken bij zulke beleidsvorming
en laat een constructieve dialoog met de schepen en
de ambtenaar lokale economie toe om een beleidsplan te maken dat de juiste vinger aan de juiste pols
legt met de juiste ambities.
Kortom, de input van de ondernemers is essentieel
voor de nodige output van de gemeente. Lokale ondernemers, hoewel zij voldoende steun verdienen,
onderschatten soms welk verschil een gemeente
voor hen kan maken. De gemeente kan bijvoorbeeld
een informatiebron zijn voor haar lokale ondernemers, kan middelen spenderen aan haar lokale economie, kan bepaalde steunmaatregelen toekennen
(bv. ingevolge hinder bij wegenwerken) en kan de
vele soorten bestaande KMO relevante belastingen
op gemeentelijk niveau vereenvoudigen, bundelen
of in bepaalde gevallen zelfs afschaffen.
Net zoals ondernemers zichzelf steeds moeten heruitvinden en inspelen op de evoluties binnen hun
markt, kan ook een gemeente evolueren. Gemeenten
kunnen innoverend ondersteunen en daarbij gebruik
maken van blockchain technologie, apps, AI, enz.
Laat ons samen de denkoefening maken wat onze
gemeente nog bijkomend kan doen voor haar lokale
ondernemers, want zij verdienen het!
Philippe Billiet
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Zonder zorgen
op vakantie

Jeannette en Jurgen roepen alle niet-Belgen op zich te laten registeren voor de verkiezingen op 14/10!

Stemmen op 14/10 als
niet-Belg? Het kan!
Je kan er haast niet meer naast kijken: op 14 oktober
2018 trekken we met z’n allen naar de stembus om
een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Zowel Belgen
als niet-Belgen kunnen deelnemen aan deze gemeenteraadsverkiezingen en mee bepalen hoe het beleid
van de gemeente er de komende zes jaar zal uitzien.
Waarom is het zo belangrijk om deel te nemen aan
deze verkiezingen? Door deel te nemen kan u mee
bepalen waaraan de gemeente moet werken, want de
gemeente neemt namelijk belissingen waar ook u direct mee te maken krijgt. Zo organiseert de gemeente kinderopvang en ouderenzorg, stimuleert sport en
cultuur, levert bouwvergunningen af, enz. Uw stem
als niet-Belg en inwoner van Zemst is dus belangrijk.

Waaraan moet u voldoen om als niet-Belg te kunnen
stemmen:
• U bent op 14 oktober minstens 18 jaar oud.
• U bent ingeschreven in het bevolkingsregister of
vreemdelingenregister.
• U hebt ten laatste op 31 juli 2018 aangevraagd om als
kiezer ingeschreven te worden. Het aanvraagformulier kan u bekomen via de gemeente zelf.

De grote vakantie is net aangebroken.
Deze twee maanden zijn niet enkel dolle
pret voor onze kinderen, maar ook voor
velen onder ons is dit het moment om te
genieten van een welverdiende vakantie. Om met een ‘gerust’ hart op vakantie te vertrekken, kan je ervoor zorgen
dat jouw woning geen makkelijke prooi
is voor inbrekers. Hierbij kan ook de
politie helpen door tijdens jouw afwezigheid een oogje in het zeil te houden.
Deze service is bovendien geheel gratis.
Alle informatie kan je terugvinden op de
website van politiezone Kastze. Open
Vld en Jong VLD Zemst wensen je alvast
een fijne vakantie toe.

ONZE JONG VLDMENSEN
Jurgen
Segers

Voorzitter
Jong VLD
jurgen@
lukvanbiesen.be

Erin Lesage

Ga samen met Open Vld naar de stembus op 14 oktober en bestuur samen met ons Zemst.

Secretaris
Jong VLD

Sven
Vandendael

Penningmeester Jong
VLD

Voting as a non-Belgian on 14/10
On 14th October 2018 the local (Municipal)
Council elections will take place. By participating, you can help decide how the local
Council will operate in the next 6 years. Decisions are made that impact our daily lives;
childcare, elderly care, sport, culture, building permits, etc. Therefore, your vote as
a non-Belgian and as a resident of Zemst is
important!
Criteria to be able to vote as a non-Belgian:
• You are at least 18 years old on 14th October.
• You are registered in the municipal or alien population register.
• You have registered to vote before 31st July 2018.

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

We invite everyone
to join us in voting on
14th October

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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Bij vrijheid horen
gelijke startkansen

ONZE MENSEN
Luk Van Biesen
Voorzitter,
vtrefpunt@lukvanbiesen.be

Vrijheid en gelijkheid zijn twee essentiële waarden van onze
liberale westerse samenleving. In de eerste plaats moet
ieder mens vrij zijn om zijn leven vorm te geven naar eigen
inzichten en keuzes. Daarbij moeten de spelregels voor iedereen gelijk zijn en dat betekent ook gelijke startkansen
voor iedereen.

En daar durft het al eens mislopen. Recent publiceerde Kind
en Gezin cijfers met betrekking tot de kansarmoede bij kinderen, dat is het percentage kinderen die opgroeien in een
kansarm gezin. In 2017 bedroeg dat 13,76 % in Vlaanderen
en 8,33 % in Vlaams-Brabant. In vergelijking daarmee doet
Zemst het met 4,0 % toch bijzonder goed. In geen enkele
buurgemeente ligt dit lager.
Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren mogen
rusten. Ook de evolutie over de jaren heen is belangrijk om
op te volgen. Laat ons de huidige toestand eens vergelijken
met bijvoorbeeld vijf jaar geleden (2012). Sindsdien is de
kansarmoede in Vlaanderen toegenomen met 32 % (van
10,45 % naar 13,76 %) en in Vlaams-Brabant met 46 % (van
5,69 % naar 8,33 %). Dat is een betreurenswaardig forse
toename. In Zemst is de toename echter nog veel sterker,
namelijk 122 % (van 1,8 % naar 4,0 %), wat meer dan een verdubbeling is. Dat soort van inhaalbewegingen moeten we

Bruno Lesage

Gemeenteraadslid
bruno.lesage@skynet.
be

Stefaan
Mergaerts

OCMW-raadslid

Iedereen zou gelijke kansen moeten krijgen vanaf
de start
uiteraard stoppen.
Bij de start van zijn leven mag geen enkel kind of jongere
het slachtoffer zijn van thuissituaties of andere omstandigheden waarvoor hijzelf geen verantwoordelijkheid draagt.
Daarom luidt bij Open Vld het parool:
neen aan de kansarmoede, ja aan gelijke
startkansen, ja aan de vrijheid !
Stefaan Mergaerts

stefaan.mergaerts
@telenet.be

William
Lauwers

Bestuurslid, Lid
Raad van Bestuur AGB

Philippe
Billiet
Bestuurslid

Raymond Cnops
Bestuurslid

Open Vld Zemst
is er voor jou
Eind mei deelde Open Vld van bus tot bus vergeet-menietjes uit met een duidelijke boodschap: “Onze gemeente moet een gezonde groene long blijven tussen
de steden Vilvoorde en Mechelen”. Onder groene long
verstaan wij niet enkel planten, maar ook zonnepanelen
op het dak van o.a. De Melkerij en de bib. Via deze ludieke
actie willen wij ervoor zorgen dat onze inwoners op de
hoogte blijven van alles wat er beweegt op politiek vlak
en van onze doelstellingen. Maar ook via onze burgerkranten of infoavonden, denken we maar aan de infoavond over volksgezondheid, pensioenen en erfrecht,
proberen wij onze inwoners up-to-date te houden.
Open Vld Zemst informeert inwoners!

Jurgen Segers

Jeannette
Cresswell
Ledenbeheer

Katia
De Vreese
Bestuurslid

Katrien
Dries

Bestuurslid

Bart Lesage - Bestuurslid
Yves Letot
Bestuurslid

Steffi
Verheyden
Bestuurslid

