
Hier

"Met natuur, landbouw 
en recreatie versterken 
we onze open ruimte."

EEN NATIONAAL PARK IN 
ZEMST? 
Onze regio telt heel wat natuur-

parels. De Zenne, Nete en Dijle 

vormen een uniek landschap van 

wetlands en zoetwatergetijden-

natuur. De gebieden zijn vrij 

versnipperd: zowel de flora en fauna 

als de bezoekers hebben baat bij een 

sterkere samenhang. 

In juni 2020 werd daarom het 

"Beschermd Natuurpark 

Rivierenland" boven de doopvont 

gehouden.  Vandaag is Rivierenland 

ook kandidaat Nationaal Park. De 

gemeenten Zemst, Vilvoorde, 

Boortmeerbeek, Mechelen, Duffel en 

betrokken Natuurpuntafdelingen 

smeedden een sterke coalitie. Ook 

natuur in andere naburige gemeenten 

maken deel uit van het projectgebied.  

En de Groene schepenen in Zemst, 

Mechelen en Vilvoorde zetten voluit 

hun schouders onder het project. 

Groen-schepen Joeri Van den 

Brande: "We hebben eigenlijk al heel 

wat natuur in Zemst. Maar door 

samen te werken, zorgen we voor 

meer robuuste, verbonden natuur 

over de gemeentegrenzen heen én 

voor beter natuurbeheer." 

NATUUR EN OPEN RUIMTE
Een natuurpark in het meest 

verstedelijkte gebied van Vlaanderen 

moet natuurlijk concurreren met 

andere gebruikers van de open ruimte. 

Het ORIZ-project (Open Ruimte in 

Zemst) verzoent de landbouw- en 

recreatiefunctie met natuur en 

ontsnippering, net waar Natuurpark 

Rivierenland ook op inzet. 

En met de mogelijke upgrade tot 

Nationaal Park over enkele jaren, 

wordt de natuur in onze streek een 

echt prestigeproject.
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(OP)NIEUW IN DE POLITIEK

Jurgen Schoevaerts, ondervoorzitter Groen Zemst. © Groen Zemst

Geboren Kampenhoutenaar, ex-

lijsttrekker van Agalev in 

Boortmeerbeek en oud-Maneblusser. 

Sinds 2017 woont deze bankbediende 

samen met zijn man Kerem in Zemst. 

Twee jaar later werd hij er onder-

voorzitter van Groen. Maak kennis 

met Jurgen Schoevaerts. 

Je hebt enkele jaren afstand 

genomen van de politiek? 

Jurgen: "Dat klopt. Maar ik ben altijd 

wel geëngageerd gebleven, hoor. In 

Mechelen nam ik deel aan een 

buddysysteem voor nieuwkomers. Ik 

begeleidde - telkens een jaar - 

mensen uit Oekraïne, Irak en Syrië. Na 

hun inburgeringsdiploma zijn ze elk op 

hun eigen manier heel goed terecht 

gekomen. Ik heb met hen allemaal  

nog contact." 

Samenleven in diversiteit is wel je 

stokpaardje, niet?

Jurgen: "Ja, ik geloof ook wel in het 

belang van een integratietraject, maar 

dan menselijk en kort op de bal. 

Nieuwkomers hebben een sociaal 

vangnet nodig in een land dat ze niet 

kennen. En niet alleen nieuwkomers 

trouwens, in feite iedereen. Daarom is 

het zo belangrijk dat de overheid 

mensen die pech hebben gehad, niet 

in de steek laat. En onderschat ook de 

rol van vrienden en buren niet. Een 

fleurige buurt, tegeltuintjes, enzo-

voort lijken oppervlakkige ingrepen, 

maar brengen mensen samen en 

geven hen een stevigere basis. Toen 

een homokoppel in Zemst onlangs 

een dreigbrief kreeg, schrok ik enorm. 

Maar de massale steun die die 

mensen nadien kregen, deed gelukkig 

veel deugd."

Enkele jaren geleden rolde je dan 

toch weer de politiek in?    

Jurgen: "Het bloed kruipt waar het 

niet gaan kan, hé (lacht). Op de 

Pinksterjaarmarkt ontmoette ik 

enkele mensen van Groen en de bal 

ging aan het rollen. Het is echt fijn te 

voelen dat we met onze groep het 

verschil maken, nadat we na de 

verkiezingen mee in het gemeente-

bestuur stapten. Bij Groen houden 

alle leden een vinger aan de pols, en 

werken we allemaal mee aan de 

veranderingen die de bestuurscoalitie 

wil doorvoeren. Dat is 

onwaarschijnlijk boeiend." 

Tot slot: wat zijn jouw favoriete 

plekjes in Zemst? 

Jurgen: "Er zijn er zoveel. Mijn huis en 

mijn buurt is waar ik me thuis voel, in 

het Wormelaarbos kom ik echt tot 

rust, en de nieuwe wijnbar in de 

Leopoldstraat is de grootste 

aanwinst van de afgelopen jaren 

(lacht)."

JURGEN SCHOEVAERTS
Ondervoorzitter Groen Zemst
gorgi29@hotmail.com



IN ’T 
KORT

HIER

EINDE VAN DE GFT-ZAK

Vanaf 1 januari 2022 verdwijnen in Zemst de witte gft-zakken. Daar zal 

niemand rouwig om zijn, want ze scheuren en lekken makkelijk, en je krijgt er 

moeilijk het gemaaide gras uit de grasmaaier in. Daarom wordt alle gft voortaan 

verzameld in de welbekende containers, die tot nu toe optioneel waren. Je 

kiest een container van 25, 140 of 240 liter en betaalt een vast bedrag per 

jaar. 

"Er verdwijnt nog altijd te veel gft bij het restafval, maar de ervaring leert ons 

dat mensen makkelijker de weg vinden naar de groene container. Zij verbruiken 

aanmerkelijk minder restafvalzakken", zegt Joeri Van den Brande, schepen van 

Leefmilieu en bestuurder bij INCOVO. De prijs van een jaarsticker varieert van 25 

tot 120 euro, en in de overgangsperiode kan je de oude zakken nog inruilen of 

gebruiken. 

CAMBIO IN ZEMST

Veilige schoolomgevingen blijven 

een prioriteit. Begin dit schooljaar 

doken ook in Zemst de bekende 

OCTOPUSSEN op, net als de 

gekleurde thermoplasten 

(stickers) op de rijweg. Aan enkele 

scholen kwamen fieststraten. Zo 

is het voor iedereen duidelijk dat je 

een schoolomgeving nadert.

Het natuurgebied de Dorent heeft 

er sinds kort een PARKING EN 

HONDENWEI bijgekregen. Nu het 

beheer van het gebied is 

omgegooid, met vrijgemaakte 

Zennemeanders en koeien en 

paarden die het weiland begrazen, 

ontdekken almaar meer mensen 

dit natuurpareltje. De parking 

verhoogt de toegankelijkheid, 

maar loslopende honden spelen 

voortaan enkel in de hondenweide. 

De fietssnelweg tussen Brussel 

en Mechelen is weer een beetje 

completer geworden. Ter hoogte 

van restaurant Passade werd een 

nieuwe FIETSVERBINDING MET 

FIETSBRUG in gebruik genomen. 

Aan de laatste ontbrekende 

schakel - de verbinding met de 

brug over de E19 - wordt vanaf 

volgend jaar gewerkt. Zo kunnen 

vele honderden scholieren 

dagelijks met de fiets naar 

Mechelen pendelen. 

Wist je dat je voor alle meldingen, 

vragen, complimenten en nog veel 

meer, terechtkan op ZEMST.BE/

MELDING? Je belandt meteen bij 

de juiste dienst en krijgt snel een 

antwoord. 

JOERI VAN DEN BRANDE
Schepen voor Milieu, Onderwijs, Landbouw, 
Ontwikkelingssamenwerking
joeri.vandenbrande@zemst.be

LUC VAN INGELGOM
Werkgroep Verkeer Groen Zemst
lucvaningelgom@gmail.com

PMD XXL

Eerder dit jaar werd de blauwe pmd-

zak al opengesteld voor al het 

plastic. Het aantal volle pmd-zakken 

dat wordt omgehaald en naar het 

recyclagepark gebracht, is sindsdien 

verveelvoudigd, terwijl het aantal 

restafavalzakken gevoelig is gedaald. 

Door de gft-zak af te schaffen wil 

INCOVO de hoeveelheid restafval 

voort doen dalen. Want met 144 kg 

per Zemstenaar zitten we nog aan 

de hoge kant. Minder restafval is goed 

voor de portemonnee en makkelijker 

voor de afvalverwerkende bedrijven. 

Deelmobiliteit (deelauto's, 

deelfietsen, enzovoort) associëren 

we vooral met steden. Maar eigenlijk 

is er geen enkele reden waarom zo'n 

formules ook in gemeentes als Zemst 

geen rol kunnen spelen. 

Sinds het begin van de bestuurs-

periode is de gemeente het 

mobiliteitsbeleid in Zemst aan het 

herdenken. De verkeers-

leefbaarheidsplannen worden 

uitgerold, met meer plaats voor 

fietsers en voetgangers, en veiliger 

verkeer. 

Vanaf deze maand introduceert de 

gemeente Cambio, met twee 

elektrische auto's uit het 

gemeentelijk wagenpark. Zo hoeven 

Zemstenaren die slechts af en toe 

een auto nodig hebben, er zelf geen 

te kopen. En bovendien zijn 

binnenkort ook bijkomende 

voertuigen van de werkliedendienst 

in het weekend beschikbaar; ze staan 

dan toch sowieso stil.  

Maar er is meer. In de toekomst 

investeert de gemeente ook in twee 

deelbakfietsen en een deelriksja.

Ideaal om op korte afstand 

boodschappen te doen, en goed voor 

de conditie!
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Na 14 keer virtueel vergaderen, 

konden we eindelijk opnieuw een 

fysieke ledenvergadering 

organiseren. Natuurlijk was het geen 

gewone meeting, maar wel een blij 

weerzien bij een hapje een drankje. 

Heb je zin om ook eens te komen 

proeven van onze werking? Stuur een 

mailtje naar info@groenzemst.be; we  

nodigen je graag uit om kennis te 

maken! 

1
Op 18 september was het weer 

World Cleanup Day en naar goede 

gewoonte betekent dat in Zemst een  

bijzonder grote opkomst. Onze 

gemeente telt maar liefst 273 

Mooimakers en in de Incovo-

gemeenten is het sluikstorten al met 

een kwart gedaald. Groen laat zich 

niet onbetuigd, en ook gemeente-

raadslid Diana Behets was zoals elk 

jaar trouw op post.

2

De eerste Cambio's in Zemst zijn 

een feit. Het gaat om elektrische 

wagens met het nagelnieuwe logo 

van de gemeente op. Maar niet alleen 

autodelen heeft hier een toekomst. 

Binnenkort zijn er ook gedeelde 

bakfietsen beschikbaar (voor als de 

boodschappen wat groot uitvallen) 

en zelfs een deelriksja!

3

De eerste echte post-corona-

activiteit van Groen Zemst was 

een geleid bezoek aan 

natuurgebied de Dorent. We 

vernamen alles over de 

kamsalamander en de grote 

pimpernel, maar moesten er het 

Belgische "zomerweer" wel bijnemen. 
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 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

Doeners uit Zemst lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

DORPSDIALOOG
27 APRIL 2022 - ZAAL DE HOEVE

Op woensdag 27 april houden we - voor het eerst sinds 
corona - opnieuw een dorpsdialoog. 

We willen horen hoe het met je gaat, wat er goed loopt in Zemst, en wat 
er beter kan. Geen gebabbel van Groenen onder elkaar, wel Zemstenaars 

die naar elkaar luisteren en brainstormen over onze gemeente.

Interesse? Kruis de datum aan in je agenda, stuur een mailtje naar 
info@groenzemst.be of houd onze website in de gaten voor 

praktische info.

Hopelijk tot dan!

Groen Zemst 

Peter Geerts

Waenrodehof 48

1980 Eppegem

0497 065 997

info@groenzemst.be

www.groenzemst.be

     www.facebook.com/groenzemst

      @groenzemst

Verantwoordelijke uitgever: Peter Geerts,
Waenrodehof 48, 1980 Eppegem

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.


