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Donderdag  13 december 2018 
 
 
Aan de nieuwe burgemeester,                                              
het nieuw Schepencollege, en  
de nieuwe gemeenteraad  
van en te 1980 Zemst 
 

AANGETEKEND 

(omwille van de hyperlink-verwijzingen wordt dit aangetekend schrijven tevens per e-mail als pdf opgestuurd, van waaruit de hyperlinks 
dan geraadpleegd kunnen worden. Hyperlinks worden voor de duidelijkheid met vierkante haakjes [ ] omcirkeld.) 

 

Geachte nieuwe burgemeester  Geerinckx,  
Schepencollege en gemeenteraadsleden zittend te Zemst vanaf  01/01/2019, 
 
 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en het nieuw beleidsprogramma 2019-2024 staat in de 
steigers. We brengen u in deze brief twee elementen aan, waarvan wij en vele  Zemstenaars u uitdrukkelijk 
vragen om hier werk van te maken. In afwachting  op een constructief en betekenisvol antwoord groeten wij u 
vriendelijk, , Trage Wegen Zemst ten de  Bruggenbouwers. 

 

1. KOMPASNOTA Trage Wegen Zemst. [ 
https://www.zemst.be/_uploads/www.zemst.be/Infrastructuur/downloads/trage_wegen/kompasnota%2
0Zemst%202016.pdf  ]    

Deze kompasnota is in de legislatuur 2012-2018 tot stand gekomen met de gemeente, enkele betrokken 
Zemstenaars, en een 10tal verenigingen, waaronder de vereniging Trage Wegen Zemst. Als sluitstuk werd ze in 
de gemeenteraad van 23 juni 2016 goedgekeurd.  Één belangrijk element bij de totstandkoming ervan, werd 
tijdens heel de voorbereidingsperiode voldoende duidelijk en formeel gecommuniceerd :  Buurt, - feitelijke – 
en voetwegen,  ook al waren/zijn deze niet altijd goed dooorgankelijk of onderhouden, worden NIET 
AFGESCHAFT. Tenzij het om gemotiverde reden wenselijk is en een verplaatsing geen alternatief biedt. In de 
finale goedgekeurde nota werden deze wegen echter als “AF TE SCHAFFEN” beschreven.  Zie in de kompasnota 
[ 
https://www.zemst.be/_uploads/www.zemst.be/Infrastructuur/downloads/trage_wegen/kompasnota%20Ze
mst%202016.pdf  ], pagina 10 onderaan: 

“Er mag niet al te snel besloten worden dat een of andere weg mag afgeschaft worden omdat hij geen nut zou 
hebben. Daartoe dient eerst ter dege onderzocht of de weg voor een of meerdere redenen belangrijk kan zijn: 
natuur- en landschapsbeleving, als wandel- of fietsweg, cultuurhistorische waarde en zo meer”. 

De daaropvolgende paragrafen  in de kompasnota werden niet gecommuniceerd tijdens de voorbereidende 
werken, en daardoor lijkt het dat bv.  voetwegen die een erf kruisen, afgeschaft dienen te worden. Dit is 
helemaal niet volgens de geest én letter van de voorbereidende werken.  Wat o.a. erg tegen de borst stoot is 
de passsage op pagina 11:  

“Men vraagt een globale aanpak waar verleggen, behouden en afschaffen van oude buurtwegen als 
gelijkwaardige maatregelen worden beschouwd.” 
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Dit is helemaal niet correct. Tijdens de voorbereidende werken was er een duidelijke prioriteit tussen deze 3 
opties naar voor geschoven  (1. Behouden; 2. Verleggen als behouden niet kan; 3. Afschaffen als verleggen niet 
kan). Het “afschaffen” heeft in de uiteindelijke kompasnota een eigen leven gekregen en dit is absoluut nefast 
voor bv. de noodzakelijke vermazing van het tragewegen netwerk. 

Het resultaat hiervan is dat er een heleboel  trage wegen in de kaart op pag.30 (Bijlage 4: Acties Trage Wegen) 
in het rood staan met vermelding “2. afschaffen”.   Zie ook deze on-line kaart met legende linksbovenaan: [ 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13SqWgeKOLcFHMUydJnJ_zQOxDIg&hl=nl&ll=50.9695899
58421466%2C4.469703104436348&z=17 ] 

De huidige Kompasnota  is daarom .   We herhalen een 2de keer dat er een grondige 
motivering voor afschaffing nodig is, die m.b.v. een verlegging niet weggewerkt kan worden. Heel wat rood 
ingekleurde Trage Wegen worden actueel nog regelmatig gebruikt, ook al zijn deze niet altijd goed 
onderhouden of zijn er door de langswoners afluitingen of obstakels op geplaatst: Wandelen en lopen doet 
iedereen echter volgens eigen voorkeur, en 

“Er mag niet al te snel besloten worden dat een of andere weg mag afgeschaft worden omdat hij geen nut zou 
hebben. Daartoe dient eerst ter dege onderzocht of de weg voor een of meerdere redenen belangrijk kan zijn: 
natuur- en landschapsbeleving, als wandel- of fietsweg, cultuurhistorische waarde en zo meer”.            (***) 

Een zeer typisch voorbeeld  van hoe er actueel omgegaan wordt met deze “rode afschaffingsdrift” is de 
NeckhalsBuurtweg te Eppegem, zie deze foto uit de kompasnota, met naamgeving bijgevoegd: 
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Deze NeckhalsBuurtweg (rood op de foto en rode naam) is altijd al in gebruik geweest door (trail-)lopers, 
omdat dit de enige onverharde weg was naar het Dorent.  Rond begin 2017 is er door de heropening van de 
SennebrugVoetweg (groene naam op de foto, rechtsboven) een 2de onverharde weg bijgekomen, waardoor er 
eindelijk een betere onverharde vermazing ontstond naar het Dorent en heel westelijk deel van Eppegem.  
Echter, met de heropening van de SennebrugVoetweg, werd de NeckhalsBuurtweg  plots beschouwd als niet 
meer zinvol, wat werkelijke onzin is. Na navraag bleek de reden voor de rode kleur omdat  een onverharde 
vermazing niet meer nodig bleek te zijn, want er is ook nog de Rekelstraat waarover kan teruggewandeld 
worden  Die redenering gaat lijnrecht in tegen  de bovenstaande paragraaf  (***): 

De Rekelstraat is niet autovrij, op zonnige dagen een groot gevaar door het bochtig parcours naar de 
parkeerplaatsen. Ze is evenmin vergelijkbaar met de NeckhalsBuurtweg als het aankomt op natuur- en 
landschapsbeleving. 

Beste leden van het nieuwe bestuur: De NeckhalsBuurtweg  is een bestaande Buurtweg die gebruikt wordt,  
ze is autovrij en onverhard, en er is een niet te evenaren natuur- en landschapsbeleving voor de oude 
Zennemandervallei tot in Eppegem centrum!.  Bijkomend is deze buurtweg van groot belang in de 
vermazing van alle Voet- en Buurtwegen ten westen van Eppegem.  En vermazing is een belangrijk kenmerk 
in de diverse opeenvolgende beleidsnota’s en RUP04 te Zemst.  Ze dient daardoor gevrijwaard te blijven. 

Het heeft er echter alle schijn van dat er onderhandse afspraken gemaakt werden die toch geleid hebben tot 
het rood inkleuren van de NeckhalsBuurtweg.  Dit is onbehoorlijk bestuur. Het direct gevolg was dat de 
verbale agressie op de Buurtweg met de dag groter werd, en de doorgangspoorten volledig afgesloten 
werden.   

Er werd daarom door enkele mensen twee verleggingsvoorstellen uitgewerkt in de geest van de kompasnota, 
waardoor de landschaps- en natuurbeleving, het onverhard karakter en de vermazing kon gecombineerd 
worden met het doorkruisen van een privé-perceel  in de buurt van het woonerf. Op de site  [ 
https://www.facebook.com/WandelwegenZemst ]  is  hierover een mijlpaal gepubliceerd: 

Mijlpaal 30 oktober 2018:  [ https://www.facebook.com/250535998820823/posts/365724740635281 ]   

In deze mijlpaal is een zeer betekenisvolle  videoclip  aangemaakt over de NeckhalsBuurtweg, dewelke  zeer  
belangrijk is voor de Eppegemse autovrije vermazing en de natuur- en landschapsbeleving.  Het 2de 
verplaatsingsvoorstel, in het absolute voordeel van de erfbewoner,  is deze: 
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(Of zie hier in het groot:  [ 
https://www.facebook.com/WandelwegenZemst/photos/pcb.365724743968614/365724413968647 ] ) 

Deze voorgestgelde 2de verplaatsing brengt de Buurtweg tot aan de perceelsgrens van de woonpercelen, en de 
dwarse akkerdoorkruising is tot een absoluut minimum herleid. 

Dit verleggingsvoorstel is ook in mijnlpaal 30 oktober 2018 in een videoclip weergegeven, getiteld “Van 
gedoogbeleid naar afschaffing: Gedaan met de vermaasde natuurbeleving in ZEMST?”:  

[ https://youtu.be/pR5A_9WAkfo ] 

De doorgang is zelfs al meermaals én met een vertegenwoordiger van het Schepencollege mee bewandeld. Zie 
bv. deze 2 foto’s van een wandeling op 16 oktober 2016: 

We vragen met aandrang dat er met de inkleuring van rode wegen werkelijk rekening gehouden wordt met de 
geest van de Kompasnota: Vermazing, landschaps- en natuurbeleving, onverhard autovrij karakter. Alleen in 
uitzonderlijke situaties kan maar overgegaan worden naar een rode inkleuring, wat in deze situatie gewoon 
niet aan de orde is. Het 2de verplaartsingsvoorstel beantwooodt aan de vermazing, landschaps- en 
natuurbeleving, onverhard autovrij karakter, en houdt tevens rekening met met de verzuchtingen van de 

langswoners.  Over dit 2de voorstel  is tot heden zelfs nog geen overleg, geen grondige analyse gemaakt of 

geen antwoord geformuleerd door Zemst (onwil?). Wij vragen daarom dat het nieuwe bestuur dit 
verplaatsingsvoorstel effectief opneemt en ze  als een waardig alternatief van de huidige ligging van de 
Buurtweg ziet, waardoor een afschaffing  niet nodig of wenselijk is, waardoor ze in gebruik kan blijven. 

 

Deze NeckhalsBuurtweg is in zijn soort.  Meer nog, ook groen ingekleurde en 

oranje ingekleurde buurtwegen raken besmet door deze vorm van afsluiten en het ondoorgankelijk maken; 
want dat leidt dan automatisch (wel kort door de bocht) tot conclusies als “deze weg wordt al jáááren niet 
meer gebruikt“.  : 

1.  (zie eerste foto hoger op pag.2 linksboven) De gedeeltelijke oranje inkleuring is er 
naar ons aanvoelen gekomen door het niet onderhouden van deze weg. Ondertussen  is dit 
onderhoudswerk door particulieren al meermaals uitgevoerd (Zemst doet het –voorlopig nog altijd- 
niet).  Maar wat nog erger is: Door het chronisch gedoogbeleid van Zemst brengt dit andere 
langswoners op verkeerde ideeën.  Hier heeft de grondeigenaar na 2016 de buurtweg  laten opslorpen 
in zijn koeweide door  1 afsluiting van de Buurtweg (aan de noordkant) weg te nemen, en de andere 
afsluiting (aan de zuidkant) te verplaatsen.  Zie hieronder een foto van De Willemsbuurtweg dwars op 
de Motstraat vóór 2017. Actueel zelfs niet meer zichtbaar… 
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Deze vorm van annexeren is  in het verleden met het zuidelijke deel van de Willemsbuurtweg ook 
gebeurd (omheining aan één van beide zijden van de buurtweg verwijderen, daarna omploegen of 
integreren in de paardenweide of het akker).  

En vermits deze WillemsBuurtweg nu opgenomen werd in de koeweide, werd deze 
Willemsbuurtweg aan de zijde van Motstraat volledig afgesloten met schrikdraad. Daar waar eerst 
een gewone straat op de Motstraat uitkwam, bestaat die straat nu niet meer. Hier een foto vanuit 
de Motstraat naar de WillemsBuurtweg  nà de zomer van 2016. Deze plaats toont het laatste stukje 
Buurtweg met links en rechts een afsluiting. 

 

Nog een paar foto’s van de WillemsBuurtweg in betere tijden (net voor de goedkeuring kompasnota in 
de gemeenteraad, 2016): Hieronder (links) de voetweg op een luchtkaart, (midden) een gracht 
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waarlangs de WillemsBuurtweg in het noordelijk bosdeeltje gaat, (rechts) (oostelijke kijkrichting) aan 
de oostelijke boom in de voetweg waar naar het noorden moet worden afgeslagen. Dit deel van de 
voetweg is rond einde 2016 verdwenen door het verwijderen en verplaatsen van de afsluiting naar de 
weides. 

 

 

 

 

Door deze verplaatsing en afschaffing van de afsluiting, en het slecht onderhoud, heeft deze voetweg 
nu al het ‘verplaatsings’-statuut. Nog even en ze wordt afgeschaft wegens zogenaamde 
ondoorgankelijkheid en niet meer in gebruik. Echter, deze WillemBuurtweg is nog steeds in gebruik 
omdat ze een belangrijke schakel in de autoloze vermazing van het noordelijke deel van Eppegem is,  
ze een autoloze parallelweg is met de smalle gevaarlijke Motstraat en het achterliggend gebied, en ze 
een unieke landschaps- en natuurbeleving heeft in dat noordelijk deel van Eppegem. 

Het is begrijpelijk dat de gemeente niet voor alle overtredingen kan optreden, maar het moet toch 

duidelijk worden dat een dergelijk gedoogbeleid leidt tot grote verschraling van het autoloze 
voetwegennetwerk, waardoor in eerste instantie de wandelaar-recreant hier onmiddellijk de dupe van 
is. Enkel gehaaide traillopers blijven deze voetwegen nog gebruiken, waarbij ze de obstakels, fysieke 
en verbale agressie erbij moeten nemen.  

Zemst verzaakt hier duidelijk haar onderhoudsplicht én sanctioneeert niet bij pertinente 
overtredingen: GEDOOGBELEID leidt tot niet gebruik en afschaffing

 

2. Zo is de  nabij Zemst-centrum ziek in hetzelfde bedje:  Inpalming door 
versperringen te plaatsen, verbaal geweld, e.d.m....  Hieronder  als 1ste foto een actuele luchtkaart met 
daarbovenop in overlay de Atlaskaart. In het noordelijke rechte stuk  van de Voetweg zijn in het laatste 
jaar weer drie versperringen bijgekomen, ná de goedkeuring van de Kompasnota. Deze overtredingen 
werden stuk voor stuk gemeld aan de Politie en het Schepencollege. Doch Zemst  blijft gedogen (= 
doet helemaal niets)…: 
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Men ziet op de drie laatste foto’s drie pertinente overtredingen door de langswoners begaan:  

(1) aan de Linterpoortenlaan werd een onrechtmatig geplaatste afsluiting verwijderd, doch deze werd  er nog 
geen dag later terug geplaatst.  De weken en maanden daarna werd een verroeste kruiwagen (gevaar voor 
snijwonden!) en heel wat gesnoeid hout en grote takken tegen de afsluiting opgeworpen: Geen doorkomen 
meer aan, of je moet klimmen en hopen dan je je niet aan de kruiwagen snijdt.  Welke voetganger doet dit?? 

(2) Halverwege zijn grote boomstammen van het westelijker  liggend perceel d’Ursel  (waar er bomen zijn) 
met grote middelen op  en over de voetweg getrokken. Welke voetganger trapt op en over die verschillende 
door elkaar gelegde boomstammen?? 

(3) Aan de uitgang tegen de zuidelijke akker (1ste bocht) werd de voetweg helemaal afgesloten met een deur 
waartegen alle tuinafval gedumpt wordt. Maar niet alleen op  de voetweg zelf, ook de langsgracht werd 
dichtgemaakt en overgooid met tuinafvaf, boomstronken e.d.m.  Wie raakt hier nog over?? 
Dit alles is niet het werk van 1 persoon. Het zijn verschillende langswoners (3) die elk op hun manier de 
Linterpoortenvoetweg ondoordringbaar maken. 
Hierbij worden verschillende overtredingen begaan (afsluiten voetweg, afval dumpen op voetweg, gracht 
afsluiten -waarvoor n.b. een stedebouwkundige vergunning vereist is!-, plaatsen van obstakels die voor de 
wandelaar gevaarlijk zijn (verroeste kruiwagen, boomstammen kriskras door elkaar, hoge barriëres zoals de 
deur,  … ) 
Wat gaan de meeste wandelaars doen bij dergelijke versperringen en bijkomend verbaal geweld en 
dreigementen via advocaten? 

Zemst verzaakt ook hier duidelijk haar onderhoudsplicht én sanctioneeert niet bij pertinente overtredingen: 
GEDOOGBELEID leidt tot niet gebruik en afschaffing

De kompasnota  pag.20 is hierover nochtans heel duidelijk: 

“ Doelstelling 8: Handhaving op de trage wegen.  De gemeente wil werk maken van een gedegen 
handhaving rond trage wegen, inclusief controle en verbalisatie. Voor de controle wordt beroep gedaan op 
de eigen diensten, omwonenden, aangestelde peters en meters en andere toezichters. Er wordt een 
gestandaardiseerd stappenplan opgesteld bij vaststelling van onrechtmatige inname van openbare trage 
wegen:  

 De gemeentelijke diensten stellen de betrokken eigenaars of aangelanden in kennis via een 
officiële brief en vragen om binnen 14 dagen actie te ondernemen of intentie schriftelijk kenbaar 
te maken.  

 De gemeentelijke diensten stellen de betrokken eigenaars of aangelanden in kennis via een 
aangetekende brief.  

 Inbreuken worden door de lokale politie vastgesteld en desgewenst geverbaliseerd.  
 Bij zeer weerspannige gevallen stelt de gemeente een advocaat aan en spant een rechtszaak bij 

de vrederechter aan.” 
 

Passanten kunnen u, bestuur te Zemst, nog tientallen voorbeelden geven. Het signaal zou naar ons aanvoelen 
nu toch duidelijk moeten zijn:  Tijdens de totstandkoming van de Kompasnota is de problematiek van 
het moedwillig afsluiten en belemmeren van de doorgang sterk verhoogd door het aanhouden van 

een gedoogbeleid. Door een gebrek aan verbalisatie is dit buiten-sporig geëscaleerd. 
Meer nog, heel wat voetwegen werden rood ingekleurd wegens moeilijke doorgang  of de particulier die 
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geen doorgang wilt en onderhandse afspraakjes maakt. De Buurtwegen werden daardoor veel te snel 
beschouwd als af te schaffen.  

Zemst is van heel wat overtredingen op de hoogte gebracht (via het college en via de politie), nooit werd het 
bovenstaand stappenplan (doelstelling 8)  gehanteerd. Zelfs voor een observatie en vaststelling van een 
inbreuk was het te veel  gevraagd.  Een 1ste officiële aanmaningsbrief en daarna een aangetekend schrijven met 
verdere opvolging is er nooit geweest. De wandelaar, loper of fietser heeft altijd de bonen gegeten in Zemst. 
Beschamend! 

En voor wie het echt niet gelooft, er zijn echt nog een pak meer buurt- en voetwegen die door het lakse 
optreden van de gemeente (of is het door onderhandse deals?) moeilijker en moeilijker doorgankelijk zijn en 
afgesloten worden. Enkele hiervan zin in de foto hieronder opgenomen.  

 

Op [ https://www.facebook.com/WandelwegenZemst /  ] zal  tot aan het groot verlof 2019 telkens een 
videoclip gepost worden die de toestand van enkele van deze buurt- en voetwegen toont.  Het huidig 
gedoogbeleid van Zemst is een katalysator voor het belemmeren van de doorgang van deze en nog veel meer 
voet- en buurtwegen. Zemst zelf treedt tot heden nooit op, dus lijkt het ons zinvol om dit via de sociale media 
aan te kaarten. Het is aan de gemeente Zemst om als wegbeheerder op te treden. Zal het nieuwe bestuur dit 

verschil maken, of zal het in deze legislatuur (NV-A, GROEN, VLAM, sp.a) meer van hetzelfde zijn?   

Wij verwachten van het nieuwe bestuur hierover op zijn minst een duidelijk schriftelijk antwoord en actie op 
het terrein voor alvast de NeckhalsBuurtweg,  WillemsBuurtweg, LinterpoortenVoetweg, alsook alla andere 
buurtwegen hierboven weergegeven. De wandelende Zemstenaar die graag  landschaps- en natuurbeleving 
wenst via een vermaasd onverharde autovrije tracé kan met de huidige handelswijze van Zemst echt niet 
verder. Beschamend! 
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2. Autovrije Trage Weg  Weerde-Hofstade  (Fiets- en Wandelbrug E19)  

Op de site van [  https://www.facebook.com/FietsEnWandelbrugE19/ ] is  hierover een mijlpaal gepubliceerd: 

met naam “Fiets- en Wandelbrug E19 uitgetest en besproken”. 

Mijlpaal 3 december 2018:  [ https://www.facebook.com/611888265504160/posts/2781544478538517 ]   

Er is tevens een gevatte videoclip bijgevoegd, getiteld: “Weerde station Hofstade sporthal fiets en auto 
testritten”: 

[ https://youtu.be/CHux-oYMFC8 ]  

Deze videoclip bestaat uit 3 delen: 
1. Korte politieke geschiedenis; 
2. 15 testritten van het  gevraagde autovrije tracé met de fiets; 
3. 15 testritten van het kortste tracé met de auto. 

In dit derde deel  is tevens duidelijk gemaakt waarom de gevraagde Fiets- en Wandelbrug E19 nog steeds niet 
gemaakt is, niettegenstaande er al zeer veel politiek werk is verricht. Even kort opsommen van alle 
werkzaamheden (zie het videomateriaal): 

1972 tot 1975: Trappen worden als tijdelijke oplossing aan de bermen van de spoorlijn over de E19 
geplaatst, en later weggnomen. Dit was immers gewoon geen oplossing voor de fietser die de berm 
niet opkon. 

1998: Structuurplan Zemst, met de Fiets en Wandelbrug een te realiseren fietsroute tussen kernen en 
steden. 

2006: Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zennevallei waarbij de nieuwe voetgangers- en fietsbrug in de 
uitvoering ter sprake komt; 

2009: Gewenste Ruimtelijke Structuur Zemst, waarbij de Fiets- en Wandelbrug opnieuw is 
opgenomen; 

2016: Herziening Ruimtelijk Structuurplan; waarin de Fiets- en Wandelbrug een hoofdverbinding is 
tussen het Zeekanaal en de Leuvensevaart. De verbinding tussen Weerde en Muizen via de spoorlijn 
Weerde-Hofstade-Muizen en haar voordelen  worden hier onderstreept; 

Zover lijkt Zemst het nut van deze autoloze vebinding sterk genegen te zijn. Doch, buiten  één studieopdracht 
aan een studiebureau, zijn alle verdere practische initiatieven weggebleven.  Reden: “Zemst kan deze hoge 
kost niet alleen dragen, hiervoor zijn bovenlokale middelen vereist” (zeer begrijpelijk!). Echter, de laatste 
paar jaren waren die middelen  effectief WEL beschikbaar:  

9 augustus 2017: Vlaams Minister van Mobilitiet Ben Weyts  “wil niet meer met het subsisdiegeld 
zitten”, “er zal nu geen excuus meer zijn om fietsinvesteringen uit te stellen”.  Het Schepencollege 
Zemst neemt echter geen enkel initiatief ter zake om de 100% subsidiëring van de Vlaamse Minister te 
benutten. Er werd zelfs geen dossier voor opgesteld en ingediend. 

Juli 2015 en  maart 2018: EFRO (Europese Subsidies voor Regionale Ontwikkeling), subsidieert voor 
100% projecten zoals de gevraagde Fiets- en Wandelbrug E19. Ook hier neemt het Schepencollege 
Zemst geen enkel initiatief. 

In de feiten echter werden er voor deze “100% subsidies” nergens  aanvraagdossiers ingediend, laat staan 
opgesteld. Zo zal het natuurlijk nooit lukken… al maakt men nog honderd struktuur- en uitvoeringsplannen. 
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Ook hier vraagt de Zemstenaar zich af: Zal deze nieuwe coalitie (NV-A, GROEN, VLAM, sp.a) werkelijk het 
verschil maken , of wordt het nogmaals “meer van hetzelfde”?  

 

Geachte (nieuwe) Burgemeester Geerinckx, nieuwe schepenen en nieuw gemeenteraad te Zemst (vanaf 
01/01/2019): 

Wij vragen u vriendelijk doch met klem, in het kader van  het beleidsprogramma 2019-2024 dat voorligt, of de 
nieuwe coalitie NV-A, GROEN, VLAM, sp.a  effectief het verschil zal maken t.o.v. de voorgaande lakse en 
gedoog-besturen, en hoe ze dat in de feiten zal waarmaken; meer in het bijzonder voor wat betreft : 

1. De Kompasnota   

a. Deze moet aangepast worden aan de initiële opzet waarmee ze werd opgesteld. Er is bijgevolg 
geen plaats om een hele reeks trage wegen de rode klever “afschaffen” te geven.  Dit afschaffen 
moet  een uitzonderlijke situatie blijven  waarbij een verplaatsing geen soulaas biedt. Het weinig 
gebruik van een buurtweg kan geen reden zijn voor afschaffing, omdat de doorgang in kwasie alle 
gevallen ofwef  belemmerd wordt, ofwel niet onderhouden werd. Landschaps- en natuurbeleving 
op een vermaasd autovrij netwerk moet daarbij de drijfveer zijn. 

b. Wij vragen alvast  voor de hierboven aangehaalde NeckhalsBuurtweg (die nog steeds frequent 
gebruikt wordt), de WillemsBuurtweg de LinterpoortenVoetweg en de wegen die op figuur van  
pagina 9 staan, een daadkrachtig optreden van Zemst als wegbeheerder.  Officiëuze mondelinge 
en schriftelijke onderhandse afspraakjes met het bestuur van Zemst moeten duidelijk 
gecommuniceerd worden als een spijtige vergissing van de betrokken bestuurder waarbij Zemst in 
geen enkel opzicht hieraan gebonden is. 

2. De Fiets- en Wandelbrug E19 

a. We vragen een alerter en meer daadkrachtig bestuur die gebruik maakt van alle mogelijke 
financiële subsidies die leiden tot de realisatie van deze zeer belangrijke autovrije passage (die 
tevens in het provinciaal BFF (Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk) als Recreatieve passage 
tussen Weerde en Muizen voorgesteld en  ingepland is, en waarvoor de verantwoordelijke Député 
Dehaene reeds €150.000 opzij gezet heeft). 

We vragen van u  in de eerstkomende maanden van de nieuwe coalitie NV-A, GROEN, VLAM, sp.a, een 
duidelijk gemeenschappelijk antwoord over de vragen hierboven.  Uw antwoord zal  op de beide sociale media 
https://www.facebook.com/FietsEnWandelbrugE19/ en https://www.facebook.com/WandelwegenZemst/   
kenbaar gemaakt worden.  Meer van hetzelfde? Of zal het nieuw bestuur  een tastbaar en afdoend verschil 
maken  met de vorige besturen? 

Met onze  vriendelijke groeten, 

(getekend)  Het bestuur van Trage Wegen Zemst, voorzitter Véronique Baudrez, ere-voorzitter Theo 
Slachmuylders, lid Willem Minten 
(getekend)  De bruggenbouwers, lid Willem Minten 
 
Antwoordadres: 
W. Minten, Vredelaan 54, 1982 Weerde 


