
Mevrouw, Mijnheer, 
Beste medeburgers, 

U ontving tijdens de jaarwende een open 
brief en een kalender vanwege Open Vld 
Zemst. Hierin stelde ik mij voor en ver-
klaarde ik mijn kandidatuurstelling voor 
de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 
Maar ik deed vooral een oproep om mee 
te werken aan een breed project voor een 
beter gemeentebestuur dat de werkelijke 
problemen aanpakt en dat het bestuur op-
nieuw dichter bij de burgers brengt. Geef 
de inwoners opnieuw een stem!

Ik riep iedereen op om actief deel te ne-
men en om de schouders te zetten onder 

dit uniek model van inspraak. Velen onder 
u namen reeds contact en dit sterkt ons in 
onze overtuiging. Dit project uitdragen kan 
best zo breed mogelijk. Daarom roepen wij 
u op om ons te vervoegen. Samen staan 
we sterk en samen kunnen wij meer doen 
voor iedereen.

Bij ons telt iedereen! Bel mij gerust : 
0495/25.10.66 of via e-mail: 
vtrefpunt@lukvanbiesen.be

Tot dra, 

Luk Van Biesen 
Lijsttrekker Open Vld Zemst en

Volksvertegenwoordiger

ZEMST

Ja, ik en ik en ik en ik en ik en ik... en Wij doen
mee voor een beter bestuur en voor leefbare 
dorpen tussen opdringerige steden Mechelen
en Vilvoorde.

Ja ik doe mee… 
U toch ook ! 

Doe jij ook mee met Open Vld Zemst? 
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Ik doe mee! Sinds enkele jaren is er een nieuw elan bij Open Vld 
Zemst. We ontmoeten ook opnieuw Zemstenaren die actief wil-
len worden. Zij doen dit op basis van de liberale standpunten. 
Met wat meer ervaring in OCMW-raad en gemeenteraad ben 
ik enthousiast om samen ons programma aan de Zemstenaren 
voor te stellen.

Ik wil vooral aandacht voor een ondersteuning van initiatieven 
die de mensen opnieuw samenbrengen. Daarvoor is geen grote 
infrastructuur nodig, maar we moeten mensen opnieuw de ge-
legenheid bieden om elkaar te ontmoeten. 

Fier op het “dorp” waar ik kind was en 
jong kon zijn. Onbekommerd spelen in 
de veilige straten van rustige wijken. 
Maar de grote steden komen steeds 
dichter en sluipen ons dorp stilletjes 
binnen. Zemst is een prachtige ge-
meente, die stilaan een kleine stad 

wordt. Maar dat hoeft niet! Ik ga mee 
bouwen aan het Zemst waar ook onze 
(klein)kinderen onbekommerd kunnen 
spelen in rustige buurten. Want Zemst, 
dat is ons dorp en onze groene trots. 
Gisteren, vandaag en morgen!

“Ik ben Bruno Lesage en 
ik woon en leef in Zemst.”

Ik ben een fiere Zemstenaar, 
dus ik doe mee!

Ik geloof sterk in een vrije samenleving 
waar iedereen zijn kans krijgt. De wereld 
verandert razendsnel en biedt tal van 
opportuniteiten en uitdagingen voor ieder 
van ons. En laat dit nu net een sterkte zijn 
waar liberalen de nodige creativiteit heb-
ben om de zaken in beweging te krijgen. 
Dit begint op lokaal niveau. 

Ik ben van plan om, samen met het Open 
Vld-team, voor een frisse wind te zorgen in 

onze gemeente. Eén van mijn stokpaard-
jes is het opstarten van een programma 
om initiatieven rond hernieuwbare energie 
te promoten, en te vergemakkelijken. De 
gemeente kan ook zelf mee investeren, 
samen met geïnteresseerde Zemstenaars, 
om op die manier tegemoet te komen aan 
het Energiepact. Zoals Open Vld voorzit-
ter Gwendolyn Rutten zei: Liberalen ma-
ken het verschil. Ik heb er in ieder geval 
goesting in!

“Ik ben Yves, 46 jaar oud, gelukkig getrouwd
en fiere papa van twee zonen, Elias en Arthur. 
Ik werk als financieel directeur en ben sinds 
2010 Zemstenaar.”

Ook Bruno doet mee!

Yves Letot doet ook mee met 
Open Vld! 

Katrien Dries doet ook mee! 



Het wijzigen van een verkeerssituatie 
heeft altijd een zekere impact. Zowel voor 
de weggebruikers als voor de omwonen-
den vraagt het de nodige aandacht. Een 
duidelijke wegsignalisatie kan hierbij al 
helpen, maar is soms niet voldoende. 

“Wegenwerken met hun gekende weg-
omleidingen zijn in België niet weg te 
denken, zo ook niet in Zemst en de omlig-
gende gemeenten. Denken we maar aan 
de wegwerkzaamheden in de Hoogstraat 
of deze van de Tervuursesteenweg vo-
rig jaar”, aldus Jurgen Segers (Voorzitter 
Jong VLD). Vaak leiden deze tot een be-
tere en veiligere omgeving voor zowel de 
weggebruikers als voor de omwonenden. 
Maar volgens Jurgen Segers heeft het 
wijzigen van de verkeerssituatie in som-
mige gevallen net het omgekeerde effect, 
waardoor dit niet voor iedereen positief 
uitdraait.

Proefopstellingen, zoals momenteel in de 
Kreupelstraat, Beekstraat en Warande-
weg in Eppegem, dienen vooral om de 
impact van een verkeerswijziging in kaart 
te brengen, vooraleer deze definitief aan-
gepast wordt. “Zo toont de proefopstel-
ling in Eppegem momenteel aan dat de 
gewijzigde situatie een verbetering is voor 
de omwonenden van de Kreupelstraat. 
Maar dit is niet zo voor de inwoners langs 
de Warandeweg, waar het parkeren meer 

risico op afgereden zijspiegels inhoudt 
dan vroeger en er geen plaats is voor 
voetgangers”, aldus Katia De Vreese die 
met enkele omwonenden sprak en hoopt 
dat de meerderheid rekening houdt met 
hun bezorgdheden alvorens de proefop-
stelling definitief te maken.

Tot slot is ook de aanleg van de nieuwe 
fietsstraat iets wat opgevolgd moet wor-
den. Open Vld en Jong VLD moedigen 
de aanleg van fietsstraten in Zemst aan. 
Maar deze moeten komen op plaatsen 
waar het ook veilig kan zijn voor zowel de 
fietsers als de automobilisten. Ook een 

duidelijke communicatie mag hier niet 
ontbreken!

Verkeerssituaties moeten duidelijker 

Open Vld en 
Jong VLD zijn voor 

fietsstraten, maar deze 
moeten veilig zijn voor 

zowel de fietsers als 
automobilisten. 

Onlangs kwam de herziening van het 
kwaliteitshandboek van de dienst 
opvanggezinnen aan bod op de 
OCMW-raad. Open Vld Zemst kan 
alleen maar respect en bewondering 
opbrengen voor al die onthaalouders, 
die dag in dag uit met veel liefde voor 
de kinderen aan al die eisen voldoen. 
In onze moderne economie zijn gezin-
nen met tweeverdieners de regel ge-

worden. Zowel mannen als vrouwen 
moeten werk en gezin optimaal kun-
nen combineren. Een kindvriendelij-
ke opvang in een warme en familiale 
omgeving is dan ook geen overbodi-
ge luxe. Aan alle onthaalouders van 
Zemst zeggen wij daarom: van harte 
dank!

Stefaan Mergaerts

Een pluim op de hoed 
van de onthaalouders!

Een oprechte dank u aan onze 
onthaalouders! 



Welke mogelijkheden zijn er allemaal? Wat gebeurt er bij het overlijden? 
Vragen die allemaal zullen beantwoord worden!

Moderator van de avond: Luk Van Biesen, samen met 
gastspreker Carina van Cauter .

Info-avond "Erfrecht" door 
Carina Van Cauter 

Op maandagavond 26 februari organiseert Open Vld Zemst een info-avond over de 
hervorming van het erfrecht door parlementslid Carina Van Cauter. 

"Ons erfecht dateert nog van uit de tijd van 
Napoleon en is niet meer aangepast aan de 
hedendaagse noden, maatschappelijke 
evoluties en gezinssituaties."

Tijdens haar uiteenzetting zal Carina Van 
Cauter het erfrecht toelichten: Wat gebeurt 
er bij het overlijden? Wie zijn de wettelijke 
erfgenamen? Welke zijn de mogelijkheden 
(opstellen testament, schenkingen,...).

Daarnaast  zal er ook verder ingegaan 
worden op de hervormingen die op til zijn 
alsook zullen de belangrijkste wijzigingen 
verduidelijkt worden (o.a. erfovereenkomst, 
reservatair deel,...).

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op 
deze zeer interessante info-avond. 

Met liberale groeten, 
Het bestuur Open Vld Zemst 

Zemst

Vragen? 
jurgen@

lukvanbiesen.be

Wanneer?

maandag 26 februari om 
19u30 

Waar? 

D' Oude School Weerde
Damstraat 49 

NEEM
CONTACT Jurgen Segers, 

Pastoor Primsstraat 55, 
1982 Weerde

jurgen@lukvanbiesen.be

BE37 7370 4867 3128
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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

Ja, Open Vld 
geeft me goesting 
in de toekomst!

l Maandag 26 februari: Info-avond 
“Hervorming Erfrecht” met 
Carina Van Cauter. 

l Op maandag 21 mei bent u van 
harte welkom tijdens de Pink-
sterjaarmarkt voor een lekkere 
versnapering of verfrissing tij-
dens ons Hapje & Tapje in de tuin 
van Luk Van Biesen! 

l Zondag 10 juni is het vaderdag, 
maar ook Open Vld familieres-
taurant! Vanaf 11u30 zorgen wij 
voor overheerlijke gerechten in 
de voetballokalen van KCVV Ele-
wijt! 

l Vrijdag 16 november testen we 
jullie geheugen tijdens onze 4e 
Jong Vld Quiz in D’ Oude School 
te Weerde! 

Heb je onze eindejaarskalender 
gemist? Geen probleem, stuur ge-
woon een mailtje 

-

Neem een pen, haal
je agenda boven en
noteer alvast onze 
volgende 
activiteiten: 

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer onsNEEM
CONTACT Surf naar herent.openvld.be of

mail naar jan.schelstraete@gmail.com

De liberalen duwen opnieuw een ver-
laging van de vennootschapsbelasting 
door. De eerste verlaging dateert van 
2002 onder Open Vld-premier Guy Ver-
hofstadt. Toen ging het gewoon tarief van 
40,17% naar 33,99%. Vanaf januari daalt 
het basistarief in de vennootschapsbe-
lasting verder naar 29%. In 2020 daalt 
dit verder naar 25%. Voor KMO’s wordt 
dat vanaf januari zelfs 20% op de eerste 
100.000 euro winst.

INZETTEN OP GROEI
Bovendien wordt de crisisbijdrage die 
bovenop het basistarief moet betaald 
worden, verlaagd naar 2% in plaats van 
de huidige 3% en wordt deze vanaf 2020 
volledig afgeschaft. “Met deze verlaging 
van de vennootschapsbelasting willen 
we de Belgische economie stimuleren 
en de competitiviteit versterken. We ge-
ven mensen manieren om extra netto te 
verdienen én bedrijven betalen lagere 
lasten. Zo zetten we volop in op de eco-
nomische vooruitgang en groei!”, stelt 
Gwendolyn Rutten tevreden.

TAXSHIFT
Vanaf deze maand verlagen we ook op-
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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

Ja, Open Vld 
geeft me goesting 
in de toekomst!

Vennootschaps- en personenbelasting dalen

nieuw de personenbelasting in het kader 
van de taxshift. Hierdoor zullen de netto-
lonen anderhalf tot drie procent stijgen. 
Concreet krijgen mensen ongeveer €45 
extra netto per maand. In 2019 volgt nog 
een derde verlaging. In totaal zullen door 
de taxshift de nettolonen stijgen met 
€74 (hoog loon) tot €146 (laag loon) per 
maand! Belastingen verlagen, dat blijft 
voor ons een van de voornaamste doel-
stellingen tijdens deze regeerperiode.


