sp.a Zemst: Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2018

In oktober kiest Zemst 27 nieuwe gemeenteraadsleden. Zes jaar lang zullen zij instaan voor aangenaam
en veilig wonen in Zemst. Alle partijen beloven in hun programma’s meer welvaart, meer groen, betere
wegen, enzovoort... Maar eenmaal verkozen vergeten ze de mooie beloftes vaak snel, ten koste van
andere belangen. U gelooft dat niet? Wel, iedereen wil een groene gemeente, maar nog nooit heeft de
vekavelingswoede zo hard toegeslagen als tijdens de voorbije bestuursperiode.
Voor sp.a is een woord een woord. U leest hierna ons duidelijke programma met eerlijke keuzes. Dit
programma is zelfs al afgetoetst met de Zemstenaar. We trokken tijdens de afgelopen maanden met
concrete voorstellen rond negen thema’s door de gemeente en kregen zowel goede opmerkingen als
eerlijke kritiek. Alle feedback werd verwerkt tot een inhoudelijk programma, dat u nu in uw handen hebt.
6 jaar is ongetwijfeld te kort om onderstaande punten allemaal te realiseren. Dat beloven we dan ook niet.
Budgettaire keuzes zullen gemaakt moeten worden, en onverwachte kansen of bedreigingen zullen zich
aandienen. Met dit programma willen we alleszins verder kijken en gefundeerde keuzes maken voor de
(verre) toekomst.
Welke uitdagingen ook op ons afkomen, sp.a Zemst pleit voor een mentaliteitswijziging binnen ons lokale
bestuur. Inspraak en participatie komen opnieuw centraal te staan. De Zemstenaar moet en zal meer
betrokken worden bij het lokale beleid.

Want ... Jij Maakt Zemst!

Namens de ganse sp.a ploeg

Tim Borteel
Lijsttrrekker sp.a Zemst
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1) Mijn dorp, ik weet nog hoe het was!
Wie al langer in Zemst woont heeft de gemeente zien veranderen en explosief groeien. Voor sp.a
kan er nog bijgebouwd worden. Maar dan wel met mate, met visie en ten bate van de Zemstenaar.
Bepaalde zones die al overbelast zijn moeten we vrijwaren. Vandaag is 75 % van het grondgebied
van Zemst nog groen. Dat komt door de uitgebreide oppervlakte die voorbehouden is aan
landbouw, natuur- en parkgebied en zachte recreatie. Deze bestemmingen zijn verankerd in het
structuurplan. Een noodzaak, want zo bewaren we het landelijk karakter van onze gemeente en
strijden we tegen de opwarming van het klimaat.
1.1) Commerciële verkavelingen verstikken onze dorpskernen. De druk op de reservegebieden en
resterende woonzone neemt onhoudbaar toe. Eikbosweg in Eppegem, Grensstraat en omgeving
Ossebeemd in Hofstade, het gebied Spilstraat- Laremolenweg - Humbeekse Baan in Zemst-Laar… Het
zijn maar enkele voorbeelden van bedreigde gebiedsdelen. De meeste van deze gronden worden gebruikt
voor landbouw of recreatie. Dat moet zo blijven. De zone aan de Eikbosweg in Eppegem vrijwaren we
voor altijd volledig van verkaveling en bebouwing.
1.2) Kleinschalige verkavelingen (+/- 15-20 huizen) in woonzones willen we toestaan. We sporen de
verkavelaar aan om zoveel mogelijk bomen op deze percelen te behouden. Grotere verkavelingen (+20
huizen) kunnen alleen als uit studie blijkt dat er voor de Zemstse bevolking behoefte aan is en in
aangrenzende straten geen verkeersoverlast ontstaat. De impact op de omgeving speelt voor ons mee.
1.3) Een mogelijke ontwikkeling van het binnengebied Molenveld in Elewijt kan voor ons alleen voor
betaalbare sociale huisvesting. Kleinschalig, met genoeg groen en gericht op jonge gezinnen,
éénoudergezinnen, senioren en alleenstaanden.
1.4) Verkavelingen dienen niet om bouwpromotoren te verrijken of de gemeentekas te spijzen. We dringen
de dominante positie van bouwpromotoren. Het gemeentebestuur moet zich terughoudender opstellen.
1.5) Voor elke deelgemeente bekijken we de specifieke noden. Veiligheid, toegankelijkheid,
duurzaamheid en het landelijk karakter staan centraal. We focussen bij de aanleg van straten en woningen
in de eerste plaats op de fietser, de voetganger, rolstoelgebruiker en de lokale middenstand.
1.6) In de dorpskernen en langs de gewestwegen promoten we inbreiding; de afbraak van oudere panden
ten voordele van nieuwbouw met maximum 3 bouwlagen. Echte hoogbouw hoort niet thuis in Zemst.
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1.7) Om te zorgen voor het behoud van het landelijk karakter voorzien we voldoende groene ruimte in de
dorpskernen. Concreet denken we aan het opwaarderen van het park rond de Schranshoeve in Eppegem
en het toegankelijk maken van de kasteeldomeinen in Hofstade. We werken een totaalvisie uit voor de
dorpskern van Elewijt en Weerde met de nodige aandacht voor gezond landelijk groen.
1.8) De gemeente speelt een actieve rol in het behouden en het aantrekken van kwalitatieve en
gespecialiseerde middenstand zodat die in de basisbehoeften van de Zemstenaar kan voorzien.
Supermarkten zijn er meer dan voldoende in onze gemeente.

2) Een efficiënt en transparant gemeentebestuur.
Zemst is al lang niet meer de kleine gemeente waar je met elk probleem(pje) de burgemeester
terecht kan. Door de oprichting van dorpsraden en via burgerbevragingen brengen we de politiek
opnieuw dichter bij u. Audits van het beleid en goede afweging van pro 's en contra ’s zorgen voor
transparantie en betere keuzes. We trekken volop de kaart van de digitalisering.
2.1) De Zemstenaren moeten actiever bij het beleid betrokken worden. Overleg met belanghebbenden
staat voorop. Pas wanneer de knelpunten bij de inwoners gekend zijn mogen de studiebureaus aan het
werk. Elke verdere stap bij de opmaak van een plan wordt met de buurt besproken. We stellen de mensen
niet voor voldongen feiten. Dit geldt voor alle belangrijke initiatieven die een groep inwoners aanbelangen.
2.2 We richten per dorp een dorpsraad op voor het realiseren van kleinere projecten. De dorpsraad krijgt
een budget om jaarlijks kleinschalige projecten te realiseren. Na overleg met de gemeente en de nodige
inspraakronden bepalen de inwoners van de deelgemeente de definitieve projecten. Op die manier
kunnen nieuwe initiatieven (speeltuigen, zitbanken,…) op korte termijn gerealiseerd worden.
2.3) Schepenen besturen beter als ze samenhorende bevoegdheidspakketten hebben. Op regelmatige
basis brengen zij verslag uit aan de gemeenteraad. We beperken het aantal schepenen ook. Daarnaast
hanteren we het principe van 1 mandaat per persoon. Een sp.a-schepen kan enkel onbezoldigd zetelen
in een intercommunale waarvan de werking aansluit bij zijn/haar bevoegdheid in het College
2.4) Waar nodig hervormen we de gemeentelijke adviesraden. We laten ze nauwer samenwerken met de
betrokken schepenen en de gemeenteraad. We organiseren een jaarlijks contact tussen de diverse raden
om een overkoepelend beleid te realiseren.
2.5) Systematisch gaan we na of onze beleidsdoelstellingen echt worden bereikt, of de middelen en
bezittingen goed worden beheerd en of alle procedures worden nageleefd. enquêtes, audits en
doorlichtingen moeten ervoor zorgen dat het bestuur op het juiste spoor blijft. De resultaten van deze
onderzoeken maken we openbaar. Tevens ontwerpen en organiseren we een integriteitsbeleid, van
toepassing op ambtenaren en politici.
2.6) Voor de goede werking steunt onze gemeente op vele verenigingen en vrijwilligers. We maken een
digitaal platform waar vrijwilligers een helpende bezigheid kunnen vinden.
2.7) Handhaving en toezicht zijn geen loze begrippen. Iedereen dient zich aan de elementaire regels te
houden. De wijkagenten vormen een duidelijk, bereikbaar en vlot aanspreekpunt per dorp. We
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organiseren halfjaarlijks per deelgemeente een zitdag waarop inwoners met hun vragen of bezorgdheden
bij de wijkagent terecht kunnen. De wijkagent is ook digitaal geletterd en aanspreekbaar via sociale media.

3) Iedereen telt mee.
Zemst is een rijke gemeente. Ondanks het stijgende inkomen van de gemiddelde Zemstenaar
neemt het aantal kinderen dat in kansarmoede opgroeit toe. Inwoners weten niet altijd welke
diensten of welke steun de gemeente aanbiedt. Dat moet transparanter.
3.1) We voorzien meer middelen om de ouders van kinderen in kansarmoede te ondersteunen. Daartoe
leiden we vertrouwenspersonen op binnen de scholen. Zij kunnen in een vroeg stadium tekenen van
armoede erkennen. Met de nodige discretie verwijzen zij de betrokkenen door naar de ondersteunende
diensten. Vanuit het Sociaal Huis stellen we hulpverleners aan die op basis van een totaalanalyse intensief
met gezinnen in armoede kunnen werken.
3.2) We voeren één gemeentelijke sociale welzijnskaart in. Op basis van een inkomstenonderzoek kan,
via een beschermd deel van de gemeentelijke website, een overzicht verkregen worden van mogelijke
diensten en steunmaatregelen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zelf kan nakijken of hij/zij in aanmerking
komt voor steunmaatregelen en welke diensten er beschikbaar zijn zoals thuiszorg,
mindermobielencentrale, tarieven voor kinderopvang,…
3.3) Tieners in kansarmoede kunnen via het Huis van het Kind discreet en mits goedkeuring van de ouders
gratis toegangskaarten en zakgeld krijgen voor lokale jeugdactiviteiten (Bierfeesten, Soirée Tropical,
Elewijtse Pijl,… ). Zo kunnen zij met vrienden uitgaan en worden zij niet sociaal gemarginaliseerd. Indien
mogelijk zorgen de gemeente en privébedrijven voor kleine weekendjobs die toelaten een zakcent te
verdienen.

4) Zon en wind kleuren energie groen!
Duurzaam leven promoten we door fiets en openbaar vervoer te stimuleren, door de afvalberg te
beperken, door zoveel mogelijk groene ruimte te vrijwaren en door regenwater te recupereren. We
gaan resoluut voor groene energie.
4.1) Wij wensen een nieuw en sterker klimaatactieplan voor Zemst. De Sustainable Development Goals1
van de VN zijn de spil van ons duurzaamheidsbeleid. We betrekken de bestaande adviesraden bij het
bestuur om de doelstellingen tegen 2030 gerealiseerd te krijgen. Op een breed gedragen manier.
Daarnaast controleren we of alle beleidsbeslissingen voldoen aan een de duurzaamheidstoets 2. Niet
duurzaam is niet Zemst!

1
2

SDG : https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.mijngroenidee.be/duurzaamheidstoets-2/
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4.2) Jonge ‘klimaatambassadeurs’ promoten het Klimaatactieplan.
4.3) De gemeente organiseert en ondersteunt duurzaamheidsinitiatieven zoals de organisatie van
groepsaankopen van zonnepanelen, advies bij bouwen en verbouwen, regulering in bouwverordeningen,
enz…
4.4) We maken werk van de installatie van zonnepanelen op de daken van alle openbare gebouwen. Dat
levert jaarlijks duizenden euro ‘s winst op zowel voor de elektriciteitsrekening als voor de verwarming en
draagt bij tot gezondere lucht. Op platte daken, waar geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden,
leggen we groendaken aan.
4.5) Tegen 2024 vervangen we alle gemeentelijke dieselwagens door milieuvriendelijke alternatieven, bij
voorkeur opgeladen via eigen zonnepanelen.
4.6) Dankzij de besparing die zonnepanelen op openbare gebouwen met zich meebrengt, verhoogt de
gemeente de steun aan gezinnen en alleenstaanden voor de isolatie van hun woningen. We streven
ernaar om tegen 2024 alle Zemstse daken te isoleren. We controleren nauwgezet de staat van
huurwoningen op ons grondgebied en voorkomen huisjesmelkerij.
4.7) Een aantal gemeenten bouwt windmolens en laat burgers toe te participeren in de investering. Zemst
moet volgen. Wij sluiten ons aan bij een bestaande energiecoöperatie of ondersteunen actief de oprichting
van een gemeentelijke initiatief.
4.8) De gemeente promoot de aanleg van regenwaterputten en groendaken door zowel financieel,
administratief als technisch de nodige ondersteuning te bieden. We ontraden het verharden van terrein
en het kappen van bomen en geven als gemeente het goede voorbeeld.
4.9) Wij engageren ons voor het aanplanten van 300 bomen per jaar. Vooral onze dorpskernen en
woonstraten moeten groener worden. We investeren gelijktijdig in een bladzuigmachine om de wegen en
fietspaden veilig te houden in de herfst.
4.10) De gemeente plaatst nog meer vuilnisbakjes en bestraft sluikstorters streng.
4.11) We verhogen de aandacht voor gezonde en duurzame voedingsgewoonten. We voorzien een
belangrijke rol voor de plaatselijke landbouw voor het aanleveren van de ingrediënten voor gezonde
warme maaltijden op school. We ondersteunen ook actief de lokale landbouw om als gemeente te
verduurzamen en organiseren een 2-jaarlijkse eco-beurs om onze inwoners actief te informeren over
bestaande ecologische alternatieven.
4.12) We zetten verder in om Zemst verpakkingsvrij te laten winkelen, uiteraard in nauw overleg met de
Zemstse handelaars. Ook op het gemeentehuis en in de scholen kijken we jaarlijks na welke inspanning
nog geleverd kan worden om minder afval te produceren. Minder plastiek, ook in Zemst!
4.13) Bij de herinrichting van het openbaar domein zorgen we voor betere, gezelligere en energiezuinigere
verlichting. Hierbij denken we aan ledverlichting, dimmers en bewegingssensoren.
4.14) Het netwerk van elektrische laadpalen wordt stelselmatig uitgebreid, vooral in buurten waar
bewoners geen eigen autostaanplaats of garage hebben.
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4.15) Wie zijn groenafval naar het containerpark brengt moet hiervoor niet langer betalen. De
verwerkingskosten van het groenafval dienen gedekt te worden door de groencontainers die via Incovo
ter beschikking worden gesteld.
4.16) Het betalingssysteem op het containerpark wordt geëvalueerd en indien mogelijk aangepast aan de
huidige kosten en betaalmogelijkheden.
4.17) We communiceren tijdslots voor de ophaalmomenten. We trachten deze af te wisselen zodanig dat
niet telkens weer op dezelfde plaatsen de zakken het langst buiten staan met alle gevolgen van dien.

5) Je bent jong en je wilt wat.
We zetten in op kwalitatieve kinderopvang en buitenschoolse activiteiten. Naschoolse
activiteiten laten we aansluiten op de schooltijd. Gezonde warme maaltijden zijn de basis op
school. Jeugdverenigingen kunnen rekenen op onze hulp, zowel administratief als in natura.
5.1) De invulling van naschools toezicht (tussen 15.45u en 18.00u) binnen de scholen verdient een
volwaardig beleid. Via een overkoepelende vzw bieden we meer (vervoer naar) ‘buitenschoolse’
activiteiten aan, zodat ook de kinderen van fulltime werkende ouders de kans krijgen sport- en culturele
activiteiten te volgen.
5.2) Op school wordt verder ingezet op huiswerkbegeleiding, bijlessen en voorleesmomenten. We
ondersteunen sociale inclusie in de scholen en tijdens buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld
rolstoeltoegankelijk maken van de activiteiten).
5.3) Met medewerking van een traiteur voorzien we de mogelijkheid van warme maaltijden in alle
scholen. Maaltijden worden ook bereid met ingrediënten uit de buurt. Uiteraard zijn deze maaltijden
betalend en dient het initiatief kostendekkend te zijn. Wel voorzien we in een financiële ondersteuning
voor de kinderen van wie de ouders het wat moeilijker hebben.
5.4) We ondersteunen actief, zowel via subsidies als met administratieve hulp, de verschillende
jeugdverenigingen en sportclubs. In het bijzonder deze met een actieve jeugdwerking. Assistentie bij het
bouwen en onderhouden van infrastructuur staat daarbij voorop.
5.5) Op basis van de geboortecijfers en in nauw overleg met het Lokaal Overleg Kinderopvang zorgen
we ervoor dat vraag en aanbod aan kinderopvang goed op elkaar afgestemd zijn. Toekomstige ouders
hebben aldus keuzevrijheid voor de opvang van hun kindjes. We zorgen voor een digitaal systeem dat
toelaat alle kinderopvanginitiatieven makkelijk op te zoeken.
5.6) In de Melkerij organiseert de gemeente, samen met de verenigingen, op woensdagnamiddag
activiteiten gericht op Zemstse jongeren. We leren de kinderen vlot de weg te vinden naar het
gemeenschapscentrum. (mini-Cultuurvonken?)
5.7) We organiseren een digitaal betaal- & communicatieplatform voor de gemeentelijke scholen. Onze
scholen communiceren digitaal met de ouders en leerlingen; niet langer via papiertjes die verloren gaan
of niet bij de ouders terecht komen.

Programma sp.a Zemst 2018-2024

7

5.8) Via laagdrempelige socio-culturele organisaties, jeugdverenigingen, de naschoolse kinderopvang
en de vele verenigingen willen we actief inzetten op sociale rechtvaardigheid, Fair Trade, gelijke kansen,
mensenrechten, stedenband, nucleaire ontwapening, migratie en wereldburgerschap.
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6) Haast en spoed zijn zelden…veilig!
Het verhogen van de verkeersveiligheid en het aanbieden van basismobiliteit in onze gemeente is
voor sp.a een topprioriteit. Dit doen we door het in kaart brengen van probleemzones en het
realiseren van veilige fietslussen. Daarnaast zetten we ZemsTaxi op poten, een lokale pendelbus
die de verschillende gemeentes met elkaar verbindt.
6.1) Een onafhankelijke studie, met input van de Zemstenaar, brengt de gevaarlijke verkeerssituaties in
kaart. Ze worden weggewerkt tijdens de komende zes jaar.
6.2) De fiets en lokaal openbaar vervoer zijn voor sp.a het Zemstse vervoermiddel bij uitstek! Het budget
voor een degelijke fietsinfrastructuur en lokaal openbaar vervoer moeten dan ook omhoog.
6.3) Elke deelgemeente krijgt zijn eigen veilige fietslus. Via de verschillende trage wegen en veilige
oversteekplaatsen zorgen we voor een lokaal netwerk van fietslussen in en tussen de verschillende
deelgemeenten. Een duidelijke bewegwijzering en de nodige infrastructuurwerken zorgen voor een veilige
en snelle verbinding.
6.4) We voorzien veilige oversteekplaatsen langsheen de fietssnelweg en maken deze veiliger voor de
jongste gebruikers. Ook voorzien we in een energiezuinige verlichting op plaatsen waar dit de
verkeersveiligheid verhoogt. We maken onze kruispunten conflictvrij.
6.5) De elektrische fiets heeft zeker een plaats in onze gemeente. We ondersteunen opleidingen in het
gebruik ervan en voorzien enkele laadpunten in de buurt van onze lokale horecazaken.
6.6) Waar nuttig en veilig organiseren we fietsstraten. We maken een plan om binnen de 6 jaar onze
gemeente te voorzien van degelijke en comfortabele fietsenstallingen en ware fietsenparkings, zeker in
de buurt van de stations, sportinfrastructuur en gemeentelijke gebouwen. Een fietsbrug in Weerde, over
de E19, blijft een optie voor de nabije toekomst.
6.7) We maken met spoed werk van een circulatieplan in Eppegem rond de Colruyt, de school en de
aangrenzende straten. Dit circulatieplan wordt samen met de betrokken inwoners opgesteld. Ook in de
Dynastiestraat, Molenveld, Vekestraat en aangrenzende straten bekijken we de verkeersstromen in detail
en komen we met een circulatieplan op maat, gedragen door de bewoners.
6.8) We voeren een maximumsnelheid in van 30 km /uur in de dorpskernen, weg van de gewestwegen.
We handhaven deze verplichting. Tevens streven we naar egaal aangelegde voetpaden voor
kinderwagens, (trage) stappers en rolstoelen. We besteden hieraan de voornaamste aandacht bij aanleg.
Waar nodig wordt gecorrigeerd. Ook in de stille wijken voorzien we zebrapaden. Daarnaast zorgen we dat
aandacht geschonken wordt aan het groenonderhoud aan de voetpaden zodat deze ook in de lente,
zomer en herfst begaanbaar blijven.
6.9) We onderzoeken een milieuvriendelijk gemeentelijk transportmiddel, ZemsTaxi, om in de
basismobiliteit te voorzien. Deze (mini-)bus creëert een verbinding tussen alle dorpskernen en kan via
een app gereserveerd worden. Deze dienst moet aanvullend zijn op het reguliere openbare vervoer.
6.10) Via taxicheques of een uitbreiding van de Minder Mobielen Centrale ondersteunen we Zemstenaren
die zich moeilijker kunnen verplaatsen.
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6.11) Op regelmatige basis maken we in de verschillende deelgemeenten knelpuntwandelingen. Inwoners
en gemeentepersoneel gaan samen op zoek naar mogelijke kleine knelpunten in de buurt en samen
werken we deze weg. Zeker onze dorpskernen moeten toegankelijker worden voor inwoners in een
rolstoel of met een rollator.
6.12) We ondersteunen de Zemstse handelaars met een degelijk parkeerbeleid, zowel voor de fiets als
voor de auto. Heel wat handelszaken langs de gewestwegen moeten het hebben van doorgaand verkeer.
Via een duidelijke signalisatie leiden we de klanten naar nabijgelegen veilige parkings.
6.13) We blijven ijveren voor een herinrichting van de Brusselsesteenweg in Eppegem. Vanuit sp.a
ondernemen we al het mogelijke om eindelijk dit laatste stuk gewestweg op ons grondgebied om te
vormen in een moderne weg voor iedereen, ook voor de zwakke weggebruiker.
6.14) Daarnaast ijveren we voor een veilig, voldoende breed fietspad langs de Schumannlaan, zodat de
situatie veilig is tot de fietsbrug over de E19 gerealiseerd wordt. Om het autoverkeer veiliger te maken
stellen we een invoeg/uitvoegstrook op de Schumannlaan voor, ter hoogte van de Broekstraat.
6.15) We ondersteunen lokale transportfirma’s in hun zoektocht naar veilige parkeermogelijkheden voor
hun vrachtwagens.
6.16) We maken de Zemstsesteenweg in Hofstade fietsvriendelijker. Een alternatieve fietsverbinding via
de Moniestraat (fietsstraat?) wordt onderzocht.

7) De Kerk in het midden laten.
7.1) Zemst telt 6 parochiekerken. Het aantal kerkgangers neemt gestaag af. Per deelgemeente willen wij
in samenspraak met de inwoners, de parochie en de verenigingen nagaan wat de beste optie is voor de
kerkgebouwen. Op deze wijze willen we tot een kerkenplan komen. Voor ons moet er geen kerk
afgebroken worden. Wel zijn wij ervan overtuigd dat na de hoge restauratiekosten aan bepaalde kerken
beter een andere invulling gegeven wordt zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken

8) Wij hebben eerbied voor die grijze haren.
Het aandeel 65-plussers in onze gemeente stijgt sneller dan in de naburige gemeenten. Toch
stellen we vast dat nog steeds heel wat ouderen hun woonst in het landelijke Zemst inruilen voor
een appartement in Mechelen of Vilvoorde. Terwijl actieve senioren en medioren een belangrijke
maatschappelijke rol kunnen spelen in Zemst.
8.1 Actieve senioren en medioren kunnen anderstaligen ondersteunen bij het aanleren van het
Nederlands. Indien zij dat wensen kunnen zij zich actief inzetten bij voorleesmomenten, mindermobielen
rondrijden, huiswerkbegeleiding, boodschappendienst,…
8.2) In samenwerking met de verschillende rusthuizen en assistentiewoningen organiseren we een
zorgzone in onze gemeente. In een zorgzone is medische zorg steeds voorhanden via de nabijgelegen
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rusthuizen. Onze senioren genieten zonder zorgen van hun oude dag en bij voorkeur zo lang mogelijk in
hun eigen omgeving.
8.3) Vereenzaming bij senioren gaan we tegen. Via ons team van vrijwilligers organiseren we regelmatig
bezoekjes en bijeenkomsten die we actief promoten. We organiseren bijvoorbeeld op regelmatige basis
een sociaal restaurant. We bieden hier een gezonde, lekkere maaltijd aan tegen kostprijs.
8.4) We zorgen via de ZemsTaxi en/of de Minder Mobielen Centrale dat de mensen op hun bestemming
geraken. Het is aangetoond dat senioren er baat bij hebben digitaal actief te zijn. Via cursussen, huur tablets en groepsaankopen zorgen we ervoor dat alle geïnteresseerden mee zijn. Via diverse sociale
media stimuleren we ook het contact tussen senioren.
8.5) Uit verschillende studies blijkt dat onze gemeente toegankelijker moet worden. Wij brengen de
knelpunten in kaart en werken deze weg. Hierbij denken we aan het gemeentehuis, de voetpaden, de
gemeentelijke sportinfrastructuur, maar ook aan de lokale handelaars vragen we om hieraan mee te
werken.
8.6) Op termijn ontwikkelen we een woonzorgcentrum en de nodige seniorenvoorzieningen in de kern van
Elewijt. Hierbij denken we aan het gebied tussen de kerk en de autostrade (Hofveld). Uiteraard in nauwe
samenspraak met de omwonenden, en voorzien van het nodige groen!
8.7) Ook bij onze senioren sluimert verborgen armoede. Alle mogelijke initiatieven voor deze doelgroep
dienen financieel laagdrempelig te zijn.
8.8) Waar mogelijk bieden we op een efficiënte manier de diensten van een wijkcentrum aan. We richten
ons hierbij vooral op senioren. De gemeentelijke diensten komen op periodieke tijdstippen naar u toe,
eventueel in combinatie met andere nuttige activiteiten voor senioren.

9) Beter een goede buur dan een verre vriend!
We zetten er volop op in om de Zemstenaren dichter bij elkaar te brengen: digitaal, in de publieke
ruimtes, bij de lokale handelaren en in de sportclubs.. Daarnaast spelen we ook de toeristische
troeven van onze gemeente opnieuw veel meer uit.
9.1) We zetten in op het digitale Zemst via “Zemst Portaal” een interactief platform waar men een digitale
versie vindt van zijn straat “mijn digitale straat” en dorp “mijn digitaal dorp”. Via dit portaal kan de gemeente
communiceren met een bepaalde straat, wijk of dorp (bijvoorbeeld voor bevragingen of voor
wegenwerken). Ook burgers kunnen hier onderling communiceren. Bijvoorbeeld voor het zoeken naar
een babysit of een vrijwilliger om met de hond te gaan wandelen. Je vindt er ook de weg naar groepen op
Facebook zoals“gratis in Zemst”, of “ tweedehands in Zemst”. De wijkagent is er aanwezig en de
handelaren hebben er ook hun stek.
9.2)Via een jaarlijkse groepsaankoop tablets zorgen we ervoor dat deze voor iedereen beschikbaar zijn
en per wijk zijn er een aantal vrijwilligers waarbij buren terecht kunnen indien ze digitale problemen
ondervinden.
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9.3) Elke inwoner heeft recht op een speel- en ontmoetingszone op 500 à 750m afstand. De zone hoeft
niet groot te zijn en kan mee-evolueren met de buurt. Dit kan gaan van een enkel speeltuig en een (babbel)bank, een klassiek speelpleintje tot een waar speelbos. Spelen brengt mensen samen. Babbelbanken in
de dorpskern stimuleren het sociaal contact. Indien gewenst door de buurt voorzien we publieke
barbecues en stellen we grond ter beschikking aan geïnteresseerde inwoners om samen te tuinieren.
9.4) Jaarlijks organiseren we een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. Bij voorkeur telkens in één van
de deelgemeenten.
9.5) We werken een project uit om de verloedering van zaal “Het Molenveld” in Elewijt tegen te gaan. We
onderzoeken alle mogelijke opties om de zaal haar grandeur van weleer terug te geven of een alternatieve
functie te geven.
9.6) Op het terrein van Felix Cottage Club komen we een niet ingeloste belofte na. We bouwen er samen
met de eigenaar en de inwoners een nieuwe ontmoetingsruimte en enkele kleinschalige voorzieningen
voor recreatie.
9.7) De begraafplaatsen in de gemeente laten we evolueren naar parken waar rust en bezinning primeren.
9.8) Sporten is van groot belang voor de mentale en fysieke gezondheid van de Zemstenaar. We maken
een grondige analyse van het sportieve aanbod en bieden dit overzichtelijk aan op het digitale platform.
Waar nodig en mogelijk kijken we naar verdere synergieën tussen de verschillende sportinfrastructuur,
bijvoorbeeld in Elewijt op de locatie van de Budohal, Curlinghal, etc… Waar nodig vullen we het aanbod
aan.
9.9) Voor het zwembad zoeken we met een partner (andere gemeenten/Sport Vlaanderen/Privé) naar een
oplossing. We maken met prioriteit werk van een nieuw overdekt zwembad op ons grondgebied!
9.10) Kunstgrasvelden bewijzen hun nut doordat ze het volledige jaar bespeelbaar zijn voor zowel
trainingen als wedstrijden. Indien opportuun én met een duidelijk engagement van de club leggen we
verder kunstgrasvelden aan.
9.11) Zemst is een ideale tussenstop voor toeristen tussen Brussel, Antwerpen, Mechelen, Planckendael,
… Dit potentieel benutten we door actief in te zetten op de promotie ervan. We maken een link op de
gemeentelijke website die toelaat alle accommodaties te vinden alsook de verschillende activiteiten in de
omgeving.
9.12) In samenspraak met landbouwers die dit wensen promoten we plattelandstoerisme.
9.13) We organiseren een kleinschalige standplaats voor mobilhomes en zoeken samen met
geïnteresseerde inwoners naar mogelijkheden waar we het paalkamperen kunnen invoeren. We bouwen
onze kleinschalige toeristische troeven verder uit.
9.14) We organiseren een Zemst-pas, waarmee toeristen bij de nabijgelegen toeristische activiteiten
korting kunnen krijgen. Ook het netwerk van trage wegen en wandelroutes maken we digitaal toegankelijk.
We voorzien in een digitaal en fysisch overzicht van de verschillende routes en promoten maximaal het
gebruik ervan.
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9.15) De intergemeentelijke samenwerking met Sokone, ons zusterdorp in Senegal, zetten we voort. We
stellen de jaarlijkse inleefreizen naar Sokone open voor alle Zemstenaren. De deelnemers wordt gevraagd
hun ervaring te verspreiden in hun kennissenkring. We voorzien tweejaarlijks een beurs om de reis ook
mogelijk te maken voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar.
9.16) We promoten actief het gebruik van de Z-cheques bij inwoners. Het is één van de manieren om de
Zemstenaar maximaal inkopen te laten doen in de eigen gemeente.
9.17) In elke deelgemeente voorzien we een losloopweide voor honden. Zowel de honden als de baasjes
leggen zo vlot sociale contacten. Waar mogelijk voorzien we losloopzones. Anderzijds zien we er wel op
toe dat honden aangelijnd zijn op plaatsen waar dit moet. We voorzien vuilbakjes en palen met
hondenpoepzakjes langsheen vaak gebruikte wandelwegen. Tevens kijken we streng toe op het correct
gebruik van deze infrastructuur.
9.18) Het dierenasiel heeft recht op gemeentelijke ondersteuning. Indien nodig kan het asiel een beroep
doen op een gemeentelijke ambtenaar voor administratieve ondersteuning.
9.19) Sterilisatie van zwerfkatten is een prioriteit. De gemeente organiseert een actieve ondersteuning
van dergelijke sterilisatiecampagnes.
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