
Beste lezer,

2020 heeft op een bizarre manier zijn deuren gesloten. 
De eindejaarsfeesten zagen er compleet anders uit 
dan normaal door de coronamaatregelen. We misten 
de omhelzingen, de gezelligheid met de familie en 
de vrijheid om te gaan en staan waar we wilden. 
Eenzaamheid neemt vaak toe tijdens de feestdagen en 
dat is in 2020 alleen maar erger geworden. 

We hopen in 2021 Covid-19 te kunnen laten uitdoven. 
We kijken ernaar uit om met onze geliefden en 
vrienden terug op restaurant te kunnen gaan, een 
frisse pint in onze stamcafeetjes te mogen drinken, 
een sportwedstrijd opnieuw fysiek bij te wonen, te 
shoppen op onze vertrouwde manier, de wereld te 
ontdekken, … Kortom, we rekenen erop dat we min of 
meer onze vrijheid terugkrijgen en gaan beseffen dat 
de gewone dingen in het leven eigenlijk heel speciaal 
zijn.

Niettegenstaande het coronatijdperk werkte de ganse 
Vlam-ploeg stevig verder aan heel wat dossiers. 
Zo werd het project ORIZ (Open Ruimte In Zemst) 
gestart om onze open ruimte in kaart te brengen 
met het doel deze te bewaren in ons landelijk Zemst. 
De omgevingsstudie ging van start om naast het 
woonzorgcentrum ook alle zorgvragen, waar onze 

inwoners mee te maken hebben, in kaart te brengen 
en te bekijken hoe het gemeentebestuur daaraan 
eventueel kan tegemoetkomen. Het participatietraject 
loopt om samen met de Zemstse bevolking mogelijke 
nevenbestemmingen te definiëren voor onze mooi 
gerestaureerde kerken. Een samenwerkingsakkoord 
werd afgesloten met 2 andere partners om de studie 
naar een nieuw zwembad te onderzoeken. Dierenwelzijn 
werd hoog op de politieke agenda geplaatst en Zemst 
behaalde het label van diervriendelijke gemeente. 
Leegstand werd en wordt nog verder volop aangepakt 
om meer woongelegenheden proberen te creëren 
zonder open ruimte aan te snijden. De afbraak 
van verkrotte gemeentelijke gebouwen, die sinds 
decennialang het straatbeeld ontsierden, werd intussen 
grotendeels gefinaliseerd. De begraafplaatsen worden 
opnieuw veel beter onderhouden en een herinrichting 
ervan alsook een aangepast begraafplaatsreglement 
komen eraan. 

In naam van alle Vlam-mandatarissen en het voltallig 
Vlambestuur wens ik jullie alvast een jaar vol vreugde 
en zonneschijn, waarin verdriet en zorgen twee 
vreemden zijn. Een jaar waarin vrienden komen en 
nooit gaan, waarin geen plaats is voor een traan.

Rozita Vervoort
Voorzitster
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Inge Malomgré neemt na vele jaren inzet afscheid 
van het actieve politieke leven. Wegens familiale 
omstandigheden heeft zij in oktober 2020 haar ontslag 
genomen als gemeenteraadslid en lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. We zijn haar bijzonder dankbaar 
voor de energie en toewijding waarmee ze opkwam voor 
het welzijn van dieren en mensen in Zemst. Inge blijft wel 
lid van de Raad van Bestuur van Vlam en zal mee blijven 
ijveren voor een veiliger en leefbaar Zemst met aandacht 
voor mens en dier. Vlam dankt haar alleszins voor de 
bijna 14 jaren inzet als gemeenteraadslid!

Rozita Vervoort zet Inge’s mandaat van gemeente-
raadslid en lid van de raad voor maatschappelijk welzijn 
verder. Zij legde op de gemeenteraadszitting van 22 
oktober 2020 haar eed af. 

Luc Bessems is omwille van persoonlijke redenen, 
tijdelijk niet in de mogelijkheid zijn schepenambt en rol 
als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst (BCSD) te vervullen. Rozita Vervoort vervangt 
voor deze decretale verhindering Luc vanaf 19 november 
2020. Luc blijft wel in de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn zetelen.

Sinds begin 2019 zetelt Rozita ook als afgevaardigde 
voor Vlam in het BCSD. Omdat Rozita het schepenambt 
tijdelijk overneemt van Luc moet zij als lid van het BCSD 
vervangen worden. Liliane De Vos uit Eppegem heeft de 
eed afgelegd op 19 november 2020, zie foto hieronder. 
Zij gaat dit ongetwijfeld met hart en ziel doen.

Bedankt Inge Malomgré dat ik vier jaar jouw collega 
mocht zijn binnen de gemeenteraad. Jij gidste me in 2016 
na mijn eedaflegging als gemeenteraadslid doorheen de 
scenario’s van de gemeenteraad. Uiteraard een makkie 
voor jou want jij had op dat moment al tien jaar op de 
teller staan als gemeenteraadslid en kende het reilen en 
zeilen met je ogen dicht. Bovendien is je mensenkennis op 
scherp afgesteld. 

Als geen ander weet ik dat je dit afscheid weloverwogen 
hebt genomen en dat je niet over één nacht ijs bent gegaan. 
Dit omdat jij jouw kiezers en jouw partij niet zomaar in de 
kou wil laten staan. Na veertien jaar gemeenteraadslid 
zijnde laat je dit ook niet zomaar los. Jouw groot hart voor 
mens en dier, jouw pit en gevatheid vaak geaccentueerd 
met een vleugje humor typeren jou. Deze positieve 
kenmerken heb jij dan ook ten volle benut bij de inzet voor 
de partij, bij de uitvoering van je mandaat en in je dagelijks 
leven als dierenarts. 

Veel succes collega en van harte dank voor de aangename 
samenwerking in de afgelopen jaren!

Carla Vandervorst
Gemeenteraadslid

Geboren en getogen in Vilvoorde woon ik al 30 jaar in Eppegem. Nu mijn 
beroepsactiviteit ten einde is kan ik mij volop inzetten voor andere passies. 
Sociale inzet staat bovenaan het lijstje.

Het forum dat Vlam biedt zonder een link met een traditionele politieke partij 
ligt mij wel en de aanpak voor rechtvaardige oplossingen met gezond verstand 
is wat onze samenleving nodig heeft. In het bijzonder comité voor de sociale 
dienst (BCSD) wil ik mijn bijdrage leveren om op een doordachte manier de 
middelen toe te kennen aan de personen die de steun nodig hebben. Zeker 
in deze ongewone tijd vind ik het super dat in ons land een lokaal vangnet 
bestaat wanneer iemand het moeilijk heeft. Ondersteuning bieden is nu 
levensnoodzakelijk. Niet alleen middelen inzetten, maar ook met sociale 
begeleiding helpen om iemand terug op eigen kracht te laten meedraaien in 
onze gemeenschap, daar gaan we voor.

Liliane De Vos
Lid BCSD

Mandatenwissel

Nieuwe Vlam-afgevaardigde in het BCSD

Bedankt Inge!

Carla Inge
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Open ruimte maximaal bewaren 
Na heel wat voorbereidend werk met de verschillende 
enthousiaste diensten en bevoegde schepenen 
werd een oproep gelanceerd naar 
bureaus, die dit project deskundig 
zouden kunnen begeleiden. Een 
8-tal bureaus dienden een offerte 
in en na grondig afwegen door 
een jury van deskundigen, werd 
1 bureau weerhouden. Meerdere 
vergaderingen en een lange fietstocht 
met de betrokken medewerkers, het 
studiebureau en de bevoegde schepenen vonden 
intussen plaats. Na deze fietstocht doorheen Zemst 
waren we het allen eens “de resterende open ruimte 
in onze gemeente moeten we maximaal bewaren”! 

Landbouw, natuur en milieu
Om maximaal onze landelijke open ruimte te kunnen 
bewaren is de medewerking van heel wat partners 
nodig. Landbouwers, natuurverenigingen en een 
gepast beleid van het gemeentebestuur zullen maken 
dat de Zemstenaren en het nageslacht kunnen blijven 
genieten van onze landelijke gemeente met uiteraard 
de cruciale open ruimten. Wat is een landelijke 
gemeente zonder een lokale landbouwer waar je 
bovendien lokale producten kan kopen? Zonder 
het moois van fauna en flora of zonder de nodige 
aandacht voor het milieu? Dit alles is gewoon een 
evidentie zelf.

Rustperiode ingelast voor verkavelingen in 
buitengebied
Zowel de Vlaamse overheid als de provincie Vlaams-
Brabant steken een tandje bij om de betonstop eindelijk 
vorm te geven en de toenemende wateroverlast een 
halt toe te roepen. Er wordt aan de gemeenten gevraagd 
om hetzelfde te doen. Dit houdt in dat het niet langer 
wenselijk is om te laten verkavelen in buitengebieden of 
op plaatsen waar geen voorzieningen zijn zoals bakker, 
beenhouwer, kruidenier, apotheek, openbaar vervoer, 
... Al heel lang horen we spreken over versterken van 
kernen en niet langer verkavelen in buitengebied. In 
verkiezingsprogramma’s kwam dit onderwerp steeds 
aan bod, maar er gebeurde bitter weinig tot niets in 
de praktijk. 

Geen woorden maar daden
Men kan inderdaad geen omelet bakken zonder 
de eieren te breken. Daarom werd meteen ook 

werk gemaakt van een Bijzonder 
Gewenste Ontwikkeling (BGO) voor de 
buitengebieden in afwachting dat het 
project ORIZ gefinaliseerd zal zijn. Op 
deze manier kunnen momenteel geen 
gigantische verkavelingen ontwikkeld 
worden buiten de kernen. Dit wil 
echter niet zeggen dat er niet mag 
gebouwd worden. Er mag nog steeds 

1 woonentiteit per kadasternummer gebouwd worden.

Greta Lauwers
Schepen van stedenbouw en ruimtelijke ordening

Vlam houdt verkiezingsbelofte
Omdat er de laatste decennia gigantisch veel open ruimte verdwenen is door een ongecoördineerde 
verkavelingswoede (zeker ook in Zemst) besloot Vlam Zemst er een verkiezingsthema van te 
maken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De kiezer gaf ons de kans om mee onze 
mooie gemeente Zemst te besturen. We maakten dan ook meteen werk van onze belofte en een 
beleidsplan ‘Open Ruimte In Zemst’ (ORIZ) wordt intussen opgemaakt.

“De resterende 
open ruimte in onze 
gemeente moeten 

we maximaal 
bewaren!”

Bedankt Inge!

“Bewaar de open 
ruimte voor alle 
kinderen en de 
natuur.”

Kiara, Robbe en Aiko

Landelijkheid 
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Regen 
BAH! 
of 
regen 
JOEPIE! 

Grondwaterreserves
De laatste jaren horen we vooral in de zomermaanden, 
dat er te weinig regen valt en de grondwaterreserves 
op het alarmpeil komen. We worden dan verplicht 
om zuinig om te springen met ons water met als 
gevolg een verbod op het wassen van onze auto’s, 
het vullen van zwembaden, geen water oppompen 
uit waterlopen enz. Als er dan na de droge maanden 
terug regen valt, denken we dat het probleem is 
opgelost. Niet dus!

Het grondwater is nog lang niet aangevuld. Als we 10 
jaar teruggaan en de hoeveelheid regen die er gevallen 
is samentellen, dan heeft het één jaar niet geregend 
(850 liter per vierkante meter per jaar)! Eén van de 
oorzaken is dat we met zijn allen 
meer water verbruiken dan vroeger, 
en dat de bevolking toeneemt. Ook 
de klimaatsverandering speelt een 
rol en zeker ook de industrie. Vooral 
de vlees- en textielindustrie zijn grote 
waterverbruikers. Bijvoorbeeld voor 
één kilo rundsvlees is er 15.500 liter 
water nodig en voor één jeansbroek 
8.000 liter.

Wat kunnen wij doen?
Iedereen kan zelf een steentje bijdragen
om de grondwaterreserves aan te vullen! 

Hierbij enkele voorbeelden:

• Minder verharding rond onze woning aan te leggen
• Meer regenwater op te vangen
• Het hele jaar door spaarzaam te zijn met water
• Het spoelwater van groenten te gebruiken voor de 

planten
• Minder vlees te eten
• Letten op lekkende kranen (tot 100 liter per dag) en 

lekkende wc’s (600 liter per dag)
• Waterzuinige was- en vaatwasmachines aankopen
• Regenwater gebruiken in de tuin, om auto te 

wassen en voor het toilet.

Nemen we met zijn allen niet te veel 
een douche of bad? Zich dagelijks 
wassen kan perfect met zeep en 
minder water. Samen kunnen we 
er dus voor zorgen dat er in de 
zomermaanden nog water uit onze 
kraan blijft komen.

Ru Vercammen
Lid milieuadviesraad

Het water uit onze kraan komt enerzijds van oppervlaktewater uit rivieren, bronnen en meren 
en anderzijds van grondwater dat in de ondergrond zit. We spreken dan van ondiep en diep 
grondwater. Het ondiepe grondwater wordt elke keer als het regent aangevuld. Een vierde 
daarvan dringt door in de grond en vult het diepe grondwaterreservoir aan. Het is een feit dat 
het ondiepe grondwater niet goed herstelt van de droge periodes van de afgelopen jaren. 

“Water uit onze 
kraan is een 

waardevol product 
waar we spaarzaam 
mee moeten zijn!”

www.vlamzemst.be4



Kompasnota van trage wegen
De Kompasnota Trage Wegen Zemst is de visie rond 
trage wegen in Zemst met daaraan gekoppeld een 
actie- en prioriteitenlijst. Door het nieuwe decreet van 
gemeentewegen moet deze Kompasnota herbekeken 
en aangepast worden. Ook is het is de bedoeling dat 
het trage wegennetwerk wordt vervolledigd. Samen 
met de provincie Vlaams-Brabant, adviesraden 
en de gemeentelijke diensten wil het huidige 
gemeentebestuur de Zemstenaar nog meer kunnen 
laten genieten van ons landelijk Zemst. Het is dan ook 
de bedoeling dat wandelingen langsheen de Zemstse 
trage wegen door nog meer Zemstenaren ontdekt 
worden.

Wandellussen
Er zijn in de gemeente Zemst 14 wandellussen die 
VVV Toerisme Zemst samen met Trage Wegen Zemst 
uitstippelde. Deze zijn in totaal 98 km lang waarvan 
62% via meer dan 120 verschillende trage wegen 
lopen. Alle routes staan tot in de puntjes uitgelegd 
op de website www.zemst.be/wandeleninzemst. 
Elke wandelweg heeft een eigen naam. Er is met 
iedereen rekening gehouden op vlak van afstanden. 
De wandelingen gaan van 3,5 km tot 9,2 km. Je 
vindt er beslist ééntje die beantwoordt aan jouw 
wensen. “Ikzelf heb er al verschillende gedaan en 
ze zijn stuk voor stuk pareltjes. Mijn plan is 
om ze zeker allemaal te bewandelen.” 
Onlangs werden de wandellussen 
nog voorzien met de plaatjes 
voor de wandelknooppunten 
zodat je naar hartenlust jouw 
wandeling kunt verlengen of 
verkorten. Wie minder van 
wandelen houdt maar de 
voorkeur aan fietsen geeft, kan 
langsheen de vele aangeduide 
fietsroutes genieten van 
Zemst. Zowel de wandel- als 
fietsroutes brengen je naar alle 
hoeken van Zemst.

Respecteer de natuur en landbouw
Uiteraard zijn er heel wat honden, die graag mee 
wandelen. Aan de baasjes wordt wel gevraagd om 
hun lieve viervoeter aan de leiband te houden en 
geen hondenpoep achter te laten. Het spreekt verder 
voor zich dat niemand zwerfvuil achterlaat. Zowel 
hondenpoep als zwerfvuil kunnen erg schadelijk zijn 
voor hoevedieren in de weiden.

Virtueel wandelen
Woon je nog niet lang in Zemst, dan wil ik jou graag 
via deze weg uitnodigen eens virtueel te wandelen 
doorheen de Vlam-website www.vlamzemst.be en/
of de Vlam facebookpagina. Zo kan je onze lokale 
partij beter leren kennen en vaststellen welk een 
aangename dynamische ploeg wij zijn. Wil je meer 
weten? Neem dan zeker contact met één van onze 
verkozenen of bestuursleden.

Pascale Van Haudt
Ondervoorzitster

Bijna 100 km 
wandelwegen in 
Zemst
Op 17 en 18 oktober jongsleden organiseerde Trage Wegen Zemst een heel weekend wandelplezier 
in het kader van de Dag van de Trage Weg. Dit prachtige initiatief ontging menig Zemstenaar niet. 
Met een aanbod van 7 wandelroutes binnen Zemst, konden vele wandelaars hun hartje luchten 
(letterlijk en figuurlijk). Het was een schot in de roos, zeker in deze moeilijke coronatijden. Tijdens dat 
weekend ontdekten veel Zemstenaren hoe mooi onze gemeente is. Door de ontdekking van meerdere 
trage wegen, kwamen zij op plaatsjes waar ze het bestaan niet van kenden en waar het zeker leuk 
vertoeven is. Een echt rustpunt in ons hectisch bestaan. 

www.vlamzemst.be 5



De coronacrisis en de maatregelen, die werden 
genomen om deze te bestrijden, hebben een grote 
impact op ons leven. Heel wat overheidsinstellingen en 
ook het OCMW van Zemst heeft haar dienstverlening 
grondig moeten aanpassen. Fysieke contacten met 
de cliënten verdwijnen en er wordt veel ingezet op 
contacten via telefoon, video-call en mail tijdens 
de lockdown. Huisbezoeken mogen enkel als het 
strikt noodzakelijk is. Veel mensen zijn nog niet of 
onvoldoende vertrouwd met digitale toepassingen, zijn 
ook vaak niet zo eenvoudig bereikbaar via telefoon en 
vooral het menselijke contact met de maatschappelijk 
assistent valt volledig weg. Dit is niet alleen zwaar 
voor de cliënten, maar ook voor de maatschappelijk 
werkers.

Er wordt ook extra aandacht geschonken aan 
bejaarden. De verantwoordelijke van De Link (werking 
binnen de sociale dienst, waarbij aandacht wordt 
gegeven aan alleenstaande ouderen) belt tijdens de 
lockdown regelmatig alle 80-plussers op, voornamelijk 
om te checken hoe het met hen gaat en om te horen of 
ze extra hulp nodig hebben.

De Federale en Vlaamse regering maakten budgetten 
vrij om OCMW’s te ondersteunen om noodzakelijke 
hulpverlening toe te kennen aan de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen, die getroffen zijn door de crisis. 
Deze budgetten werden onder andere aangewend 
voor voedselhulp en hulp bij financiële problemen, 
die voortkomen uit verlies van inkomsten door 

corona. Ook schoolfacturen (o.a. voor 
aanschaf laptop voor afstandsonderwijs) 
en energiefacturen werden met deze 
premie deels betaald. Het spreekt voor 
zich dat er eerst grondig werd en wordt 
nagekeken of de financiële problemen 
daadwerkelijk een gevolg zijn van 
inkomstenverlies door Covid-19.

We stellen een enorme inzet van alle 
personeelsleden van het OCMW vast. 
Hoe moeilijk de opdrachten ook mogen 
zijn, steeds wordt er naar een oplossing 
gezocht en gevonden. Daar kunnen we 
als bestuur alleen maar erg dankbaar 
voor zijn.

Rozita Vervoort
Voorzitter BCSD

Binnenkijken bij het OCMW van 
Zemst in tijden van corona
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Lidkaarten 2014
Hoe kan u lid worden of verlengt u het lidmaatschap?

1. Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld aan iemand van Vlam.
2. Maak een overschrijving van 10 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487   BIC GEBABEBB.
3. Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.

Naam:

Straat:

Deelgemeente:

Voornaam:

Nr: Bus:

Tel:

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?
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Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?
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mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
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Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.
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(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?

Geen rust meer voor de omwonenden
Sinds enige tijd rijden er heel wat vrachtwagens op en af 
doorheen de Waversebaan. Van ‘s morgens vroeg staan de 
motoren warm te draaien alvorens er vrachtwagens kunnen 
vertrekken. Dit lawaai genereert heel wat overlast voor de 
buren in de verre omgeving. Van slapen is er dan niet veel 
sprake meer. 

Vlam bracht dossier op de gemeenteraad 
van 18 mei 2017.
Vlam waakt over de veiligheid en leefbaarheid van de Zem-
stenaren. We brachten dit dossier op de gemeenteraad. Zoals 
eerder in deze publicatie gezegd is de burgemeester bevoegd 
voor stedenbouw en ruimtelijke ordening dus ook voor het 
afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. 

Vlam argumenteerde dat de Waversebaan zich helemaal niet 
leent als ontsluitingsweg voor een transportbedrijf. Een der-
gelijk bedrijf hoort thuis in een industriezone en niet in een 

woongebied. Zoals het woord het zegt dient een bufferzone 
om een buffer te vormen. In dit geval tussen de drukke E19 
en de achtertuinen van de omwonenden. 

Vlam bekwam de stemming zodat een onderzoek dient gestart 
te worden.

Transportbedrijf neemt het niet zo nauw
In 2013 en 2014 parkeerde hetzelfde transportbedrijf zijn tal-
rijke voertuigen voortdurend op de Schumanlaan te Elewijt. 
De immense vrachtwagens stonden bijna altijd (ook tijdens 
het weekend) deels op het fietspad waardoor er een erg ge-
vaarlijke situatie gecreëerd werd voor de fietsers. De Zemstse 
burgemeester was perfect op de hoogte. Hij reed er nota bene 
dagelijks voorbij! Toch liet hij begaan. Ook toen bracht Vlam 
deze gevaarlijke situatie op de gemeenteraad van 14 maart 
2014 en eiste dat de verkeerswetgeving werd toegepast. Vanaf 
dat moment konden fietsers er weer veilig fietsen.

Dirk Van Hoof
Bestuurslid

Vrachtwagens in groen buffergebied te Elewijt

Op de Waversebaan te Elewijt werd recent een heel stuk 
open ruimte vrij hoog opgehoogd in groene bufferzone. 
Deze zone zou moeten plaatsmaken voor een groot 
aantal vrachtwagens van een transportbedrijf. Voordien 
was dit bedrijf buiten Zemst gehuisvest. 

Aan een snel tempo werd grond afgegraven van de 
weiden, zwarte folie gelegd en dan met steenslag op 
sommige plekken veel hoger dan het oorspronkelijk 
niveau dichtgelegd.

Dit alles zonder de nodige vergunningen. Het College 
van Burgemeester en Schepenen is nochtans op de 
hoogte maar laat maar begaan.

www.vlamzemst.be

Ikzelf ben ongeveer anderhalf jaar 
lid van de partij en het valt mij op 
dat de leden van Vlam in de eerste 
plaats een geweldig leuke groep 
mensen is. Het zijn allemaal 
mensen die elkaar al jaren kennen 
en door dik en dun steunen. Ze 
kennen elkaar dan wel al jaren, 
maar ze staan ook hartelijk open 
voor de vele nieuwkomers die de 
partij in de laatste jaren mocht 
verwelkomen.

Vlam koestert gemeenschap-
pelijk doel
De leden van Vlam zijn bij elkaar 
gekomen met een gemeenschap-
pelijk doel: het verbeteren van 
onze gemeente die ons allemaal 
toch nauw aan het hart ligt. Dit 
deden ze vanaf het prille begin, 
ondertussen al bijna 20 jaar 
geleden, door dingen die fout 
lopen aan te kaarten, de rechten 
van de individuele Zemstenaar te 
verdedigen en door constructief 

het bestuur van de gemeente te 
beïnvloeden. Die doelstelling is 
niet veranderd en zal ook deze 
legislatuur en al de komende niet 
veranderen. 
Het is jammer dat vorig jaar 
geopteerd werd om niet voor een 
verandering binnen het gemeen-
tebestuur te kiezen, maar het zij 
zo. ‘The duty of an opposition is 
to oppose’ is een bekend citaat 
van Churchill senior, dat door de 
mandatarissen en leden van onze 
partij sterk gevolgd wordt.  Ook 
vanuit de oppositie zullen we de 
belangen van onze kiezers en de 
Zemstenaar met het nodige vuur 
en sterke dossierkennis blijven 
verdedigen, vaak tot spijt van 
andere partijen.

Tot slot rest mij enkel nog het 
voorrecht om iedereen, in naam 
van Vlam een spetterend, gezond 
en gelukkig 2014 te wensen!

Sanne Verlinden, 
Gemeenteraadslid

Nieuwe wegen...

Na een 20-tal maanden “ongemak”, 
met talloze vertragingen en dito 
verklaringen hiervoor, zijn de 
wegenwerken eindelijk voltooid. 
Het sluipverkeer sijpelt weg, de 
modderlaarzen worden opgeborgen, 
de auto’s vinden hun weg terug naar 
eigen oprit en de handelaars maken 
de balans. 
De vernieuwde Tervuursesteenweg 
oogt strakker en ruimer. Nochtans 
lonken de open grachten naar hun 
eerste slachtoffers en zwerfvuil. 
Gevaarlijk dicht en niet afgeschermd 

van zowel fietspad als rijbaan, is de 
kans bijzonder reëel om door een 
kleine onoplettendheid, uitwijkma-
neuver of bij winterweer in de diepe 
grachten terecht te komen. 
Ter verfraaiing zijn er her en der ook 
boompjes gepland. Bomen horen 
thuis in tuinen en bossen, niet langs 
een gewestweg. Ze belemmeren het 
zicht en hypothekeren de veilig-
heid. Nieuwe wegen, … benieuwd 
of het college van Burgemeester en 
Schepenen ze dit jaar zal vinden.

Een nieuw jaar is begonnen, 365 dagen staan klaar om 
diverse uitdagingen aan te gaan en nieuwe wegen te 
bewandelen. Wat de Tervuursesteenweg betreft, kunnen 
we dit gerust letterlijk nemen. 

Inge Malomgré, 
Gemeenteraadslid
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Lidkaarten 2014
Hoe kan u lid worden of verlengt u het lidmaatschap?

1. Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld aan iemand van Vlam.
2. Maak een overschrijving van 10 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487   BIC GEBABEBB.
3. Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.

Naam:

Straat:

Deelgemeente:

Voornaam:

Nr: Bus:

Tel:

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?
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2. Maak een overschrijving van 10 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487   BIC GEBABEBB.
3. Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.
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Straat:

Deelgemeente:

Voornaam:

Nr: Bus:

Tel:

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?
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Hoe kan u lid worden of verlengt u het lidmaatschap?

1. Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld aan iemand van Vlam.
2. Maak een overschrijving van 10 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487   BIC GEBABEBB.
3. Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.

Naam:

Straat:

Deelgemeente:

Voornaam:

Nr: Bus:

Tel:

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
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De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?
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door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 
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Wilt u Vlam beter leren kennen?

Geen rust meer voor de omwonenden
Sinds enige tijd rijden er heel wat vrachtwagens op en af 
doorheen de Waversebaan. Van ‘s morgens vroeg staan de 
motoren warm te draaien alvorens er vrachtwagens kunnen 
vertrekken. Dit lawaai genereert heel wat overlast voor de 
buren in de verre omgeving. Van slapen is er dan niet veel 
sprake meer. 

Vlam bracht dossier op de gemeenteraad 
van 18 mei 2017.
Vlam waakt over de veiligheid en leefbaarheid van de Zem-
stenaren. We brachten dit dossier op de gemeenteraad. Zoals 
eerder in deze publicatie gezegd is de burgemeester bevoegd 
voor stedenbouw en ruimtelijke ordening dus ook voor het 
afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. 

Vlam argumenteerde dat de Waversebaan zich helemaal niet 
leent als ontsluitingsweg voor een transportbedrijf. Een der-
gelijk bedrijf hoort thuis in een industriezone en niet in een 

woongebied. Zoals het woord het zegt dient een bufferzone 
om een buffer te vormen. In dit geval tussen de drukke E19 
en de achtertuinen van de omwonenden. 

Vlam bekwam de stemming zodat een onderzoek dient gestart 
te worden.

Transportbedrijf neemt het niet zo nauw
In 2013 en 2014 parkeerde hetzelfde transportbedrijf zijn tal-
rijke voertuigen voortdurend op de Schumanlaan te Elewijt. 
De immense vrachtwagens stonden bijna altijd (ook tijdens 
het weekend) deels op het fietspad waardoor er een erg ge-
vaarlijke situatie gecreëerd werd voor de fietsers. De Zemstse 
burgemeester was perfect op de hoogte. Hij reed er nota bene 
dagelijks voorbij! Toch liet hij begaan. Ook toen bracht Vlam 
deze gevaarlijke situatie op de gemeenteraad van 14 maart 
2014 en eiste dat de verkeerswetgeving werd toegepast. Vanaf 
dat moment konden fietsers er weer veilig fietsen.

Dirk Van Hoof
Bestuurslid

Vrachtwagens in groen buffergebied te Elewijt

Op de Waversebaan te Elewijt werd recent een heel stuk 
open ruimte vrij hoog opgehoogd in groene bufferzone. 
Deze zone zou moeten plaatsmaken voor een groot 
aantal vrachtwagens van een transportbedrijf. Voordien 
was dit bedrijf buiten Zemst gehuisvest. 

Aan een snel tempo werd grond afgegraven van de 
weiden, zwarte folie gelegd en dan met steenslag op 
sommige plekken veel hoger dan het oorspronkelijk 
niveau dichtgelegd.

Dit alles zonder de nodige vergunningen. Het College 
van Burgemeester en Schepenen is nochtans op de 
hoogte maar laat maar begaan.

www.vlamzemst.be

Ikzelf ben ongeveer anderhalf jaar 
lid van de partij en het valt mij op 
dat de leden van Vlam in de eerste 
plaats een geweldig leuke groep 
mensen is. Het zijn allemaal 
mensen die elkaar al jaren kennen 
en door dik en dun steunen. Ze 
kennen elkaar dan wel al jaren, 
maar ze staan ook hartelijk open 
voor de vele nieuwkomers die de 
partij in de laatste jaren mocht 
verwelkomen.

Vlam koestert gemeenschap-
pelijk doel
De leden van Vlam zijn bij elkaar 
gekomen met een gemeenschap-
pelijk doel: het verbeteren van 
onze gemeente die ons allemaal 
toch nauw aan het hart ligt. Dit 
deden ze vanaf het prille begin, 
ondertussen al bijna 20 jaar 
geleden, door dingen die fout 
lopen aan te kaarten, de rechten 
van de individuele Zemstenaar te 
verdedigen en door constructief 

het bestuur van de gemeente te 
beïnvloeden. Die doelstelling is 
niet veranderd en zal ook deze 
legislatuur en al de komende niet 
veranderen. 
Het is jammer dat vorig jaar 
geopteerd werd om niet voor een 
verandering binnen het gemeen-
tebestuur te kiezen, maar het zij 
zo. ‘The duty of an opposition is 
to oppose’ is een bekend citaat 
van Churchill senior, dat door de 
mandatarissen en leden van onze 
partij sterk gevolgd wordt.  Ook 
vanuit de oppositie zullen we de 
belangen van onze kiezers en de 
Zemstenaar met het nodige vuur 
en sterke dossierkennis blijven 
verdedigen, vaak tot spijt van 
andere partijen.

Tot slot rest mij enkel nog het 
voorrecht om iedereen, in naam 
van Vlam een spetterend, gezond 
en gelukkig 2014 te wensen!

Sanne Verlinden, 
Gemeenteraadslid

Nieuwe wegen...

Na een 20-tal maanden “ongemak”, 
met talloze vertragingen en dito 
verklaringen hiervoor, zijn de 
wegenwerken eindelijk voltooid. 
Het sluipverkeer sijpelt weg, de 
modderlaarzen worden opgeborgen, 
de auto’s vinden hun weg terug naar 
eigen oprit en de handelaars maken 
de balans. 
De vernieuwde Tervuursesteenweg 
oogt strakker en ruimer. Nochtans 
lonken de open grachten naar hun 
eerste slachtoffers en zwerfvuil. 
Gevaarlijk dicht en niet afgeschermd 

van zowel fietspad als rijbaan, is de 
kans bijzonder reëel om door een 
kleine onoplettendheid, uitwijkma-
neuver of bij winterweer in de diepe 
grachten terecht te komen. 
Ter verfraaiing zijn er her en der ook 
boompjes gepland. Bomen horen 
thuis in tuinen en bossen, niet langs 
een gewestweg. Ze belemmeren het 
zicht en hypothekeren de veilig-
heid. Nieuwe wegen, … benieuwd 
of het college van Burgemeester en 
Schepenen ze dit jaar zal vinden.

Een nieuw jaar is begonnen, 365 dagen staan klaar om 
diverse uitdagingen aan te gaan en nieuwe wegen te 
bewandelen. Wat de Tervuursesteenweg betreft, kunnen 
we dit gerust letterlijk nemen. 

Inge Malomgré, 
Gemeenteraadslid

4

Jouw persoonsgegevens worden strikt 
vertrouwelijk behandeld volgens de 
Europese Verordening 2016/679 rond 
de bescherming van persoonsgegevens. 

Meer informatie: 
www.vlamzemst.be/privacyverklaring

Lidkaarten 2021 • Hoe kan je lid worden of verleng je het lidmaatschap?
1. Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld aan iemand van Vlam.
2. Maak een overschrijving van 12 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487  BIC GEBABEBB. 
3. Jouw lidkaart wordt je dan snel bezorgd.
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Lidkaarten 2014
Hoe kan u lid worden of verlengt u het lidmaatschap?

1. Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld aan iemand van Vlam.
2. Maak een overschrijving van 10 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487   BIC GEBABEBB.
3. Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.

Naam:

Straat:

Deelgemeente:

Voornaam:

Nr: Bus:

Tel:

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?
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Wilt u Vlam beter leren kennen?

Geen rust meer voor de omwonenden
Sinds enige tijd rijden er heel wat vrachtwagens op en af 
doorheen de Waversebaan. Van ‘s morgens vroeg staan de 
motoren warm te draaien alvorens er vrachtwagens kunnen 
vertrekken. Dit lawaai genereert heel wat overlast voor de 
buren in de verre omgeving. Van slapen is er dan niet veel 
sprake meer. 

Vlam bracht dossier op de gemeenteraad 
van 18 mei 2017.
Vlam waakt over de veiligheid en leefbaarheid van de Zem-
stenaren. We brachten dit dossier op de gemeenteraad. Zoals 
eerder in deze publicatie gezegd is de burgemeester bevoegd 
voor stedenbouw en ruimtelijke ordening dus ook voor het 
afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. 

Vlam argumenteerde dat de Waversebaan zich helemaal niet 
leent als ontsluitingsweg voor een transportbedrijf. Een der-
gelijk bedrijf hoort thuis in een industriezone en niet in een 

woongebied. Zoals het woord het zegt dient een bufferzone 
om een buffer te vormen. In dit geval tussen de drukke E19 
en de achtertuinen van de omwonenden. 

Vlam bekwam de stemming zodat een onderzoek dient gestart 
te worden.

Transportbedrijf neemt het niet zo nauw
In 2013 en 2014 parkeerde hetzelfde transportbedrijf zijn tal-
rijke voertuigen voortdurend op de Schumanlaan te Elewijt. 
De immense vrachtwagens stonden bijna altijd (ook tijdens 
het weekend) deels op het fietspad waardoor er een erg ge-
vaarlijke situatie gecreëerd werd voor de fietsers. De Zemstse 
burgemeester was perfect op de hoogte. Hij reed er nota bene 
dagelijks voorbij! Toch liet hij begaan. Ook toen bracht Vlam 
deze gevaarlijke situatie op de gemeenteraad van 14 maart 
2014 en eiste dat de verkeerswetgeving werd toegepast. Vanaf 
dat moment konden fietsers er weer veilig fietsen.

Dirk Van Hoof
Bestuurslid

Vrachtwagens in groen buffergebied te Elewijt

Op de Waversebaan te Elewijt werd recent een heel stuk 
open ruimte vrij hoog opgehoogd in groene bufferzone. 
Deze zone zou moeten plaatsmaken voor een groot 
aantal vrachtwagens van een transportbedrijf. Voordien 
was dit bedrijf buiten Zemst gehuisvest. 

Aan een snel tempo werd grond afgegraven van de 
weiden, zwarte folie gelegd en dan met steenslag op 
sommige plekken veel hoger dan het oorspronkelijk 
niveau dichtgelegd.

Dit alles zonder de nodige vergunningen. Het College 
van Burgemeester en Schepenen is nochtans op de 
hoogte maar laat maar begaan.

www.vlamzemst.be

Ikzelf ben ongeveer anderhalf jaar 
lid van de partij en het valt mij op 
dat de leden van Vlam in de eerste 
plaats een geweldig leuke groep 
mensen is. Het zijn allemaal 
mensen die elkaar al jaren kennen 
en door dik en dun steunen. Ze 
kennen elkaar dan wel al jaren, 
maar ze staan ook hartelijk open 
voor de vele nieuwkomers die de 
partij in de laatste jaren mocht 
verwelkomen.

Vlam koestert gemeenschap-
pelijk doel
De leden van Vlam zijn bij elkaar 
gekomen met een gemeenschap-
pelijk doel: het verbeteren van 
onze gemeente die ons allemaal 
toch nauw aan het hart ligt. Dit 
deden ze vanaf het prille begin, 
ondertussen al bijna 20 jaar 
geleden, door dingen die fout 
lopen aan te kaarten, de rechten 
van de individuele Zemstenaar te 
verdedigen en door constructief 

het bestuur van de gemeente te 
beïnvloeden. Die doelstelling is 
niet veranderd en zal ook deze 
legislatuur en al de komende niet 
veranderen. 
Het is jammer dat vorig jaar 
geopteerd werd om niet voor een 
verandering binnen het gemeen-
tebestuur te kiezen, maar het zij 
zo. ‘The duty of an opposition is 
to oppose’ is een bekend citaat 
van Churchill senior, dat door de 
mandatarissen en leden van onze 
partij sterk gevolgd wordt.  Ook 
vanuit de oppositie zullen we de 
belangen van onze kiezers en de 
Zemstenaar met het nodige vuur 
en sterke dossierkennis blijven 
verdedigen, vaak tot spijt van 
andere partijen.

Tot slot rest mij enkel nog het 
voorrecht om iedereen, in naam 
van Vlam een spetterend, gezond 
en gelukkig 2014 te wensen!

Sanne Verlinden, 
Gemeenteraadslid

Nieuwe wegen...

Na een 20-tal maanden “ongemak”, 
met talloze vertragingen en dito 
verklaringen hiervoor, zijn de 
wegenwerken eindelijk voltooid. 
Het sluipverkeer sijpelt weg, de 
modderlaarzen worden opgeborgen, 
de auto’s vinden hun weg terug naar 
eigen oprit en de handelaars maken 
de balans. 
De vernieuwde Tervuursesteenweg 
oogt strakker en ruimer. Nochtans 
lonken de open grachten naar hun 
eerste slachtoffers en zwerfvuil. 
Gevaarlijk dicht en niet afgeschermd 

van zowel fietspad als rijbaan, is de 
kans bijzonder reëel om door een 
kleine onoplettendheid, uitwijkma-
neuver of bij winterweer in de diepe 
grachten terecht te komen. 
Ter verfraaiing zijn er her en der ook 
boompjes gepland. Bomen horen 
thuis in tuinen en bossen, niet langs 
een gewestweg. Ze belemmeren het 
zicht en hypothekeren de veilig-
heid. Nieuwe wegen, … benieuwd 
of het college van Burgemeester en 
Schepenen ze dit jaar zal vinden.

Een nieuw jaar is begonnen, 365 dagen staan klaar om 
diverse uitdagingen aan te gaan en nieuwe wegen te 
bewandelen. Wat de Tervuursesteenweg betreft, kunnen 
we dit gerust letterlijk nemen. 

Inge Malomgré, 
Gemeenteraadslid
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De gemeente Zemst behaalde het nieuwe label van 
diervriendelijke gemeente dat uitgereikt werd door 
de provincie Vlaams-Brabant. Er werd eveneens een 
gemeentelijke medewerker deels vrijgemaakt om 
volop mee te werken aan het verder uitbouwen van een 
diervriendelijke gemeente. Bijkomend verschijnen er 
maandelijks interessante artikels in het gemeentelijk 
informatieblad ‘Zemst Info’ met als bedoeling de bevolking 
te sensibiliseren. Heel wat nuttige tips en info maken 
mogelijk dat baasjes nog beter voor dieren kunnen zorgen.

Nog een weg te gaan
Toch blijft er nog heel wat werk aan de winkel. Verwaarlozing 
of mishandeling moeten nog veel beter kunnen aangepakt 
worden. Ook de controle op het steriel maken van katten 
moet drastisch kunnen verhogen anders blijft het dweilen 
met de kraan open op het vlak van zwerfkatten. Om in dit 
alles verbetering te brengen is een optimale samenwerking 
met verschillende actoren noodzakelijk. Momenteel wordt 
ook nagegaan hoe weidedieren en pluimvee in nood in 
onze gemeente, snel kunnen worden opgevangen.

Gelukkig is er vandaag heel wat meer aandacht op hogere 
niveaus zowel bij Vlaanderen als bij de provincie Vlaams-
Brabant. Tijdens een studiedag van dierenwelzijn in Brussel 
deelde minister Weyts tijdens zijn toespraak mee, dat hij 
dierenwelzijn op de politieke agenda van Europa wil krijgen. 

Mooie ambitie, die ik persoonlijk alleen maar kan  
toejuichen. Hopelijk houden deze overheden 
rekening met praktijkinformatie van ervarings-
deskundigen uit het veld. Alleen dan zal er 
vooruitgang kunnen geboekt worden.
Hoop doet leven!

Greta Lauwers
Schepen van dierenwelzijn

Voor vele lezers is het goed geweten dat Vlam 
Zemst al 26 jaar ijvert voor meer dierenwelzijn in 
onze gemeente. Er werden sinds ons aantreden in de 
meerderheid (januari 2019) al heel wat drastische 
maatregelen genomen om het welzijn van dieren 
te verbeteren. Zo wordt de verkoop van dieren niet 
langer toegelaten op markten op ons grondgebied. 
Heel wat felicitaties van erg veel dierenvrienden 
en dierenrechtenorganisaties stroomden binnen, 
ook van buiten onze gemeente. Zelfs Ring-TV en de 
krant besteedden er aandacht aan.
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Lidkaarten 2014
Hoe kan u lid worden of verlengt u het lidmaatschap?

1. Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld aan iemand van Vlam.
2. Maak een overschrijving van 10 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487   BIC GEBABEBB.
3. Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.

Naam:

Straat:

Deelgemeente:

Voornaam:

Nr: Bus:

Tel:

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?
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2. Maak een overschrijving van 10 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487   BIC GEBABEBB.
3. Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.

Naam:

Straat:

Deelgemeente:

Voornaam:

Nr: Bus:

Tel:

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?

Geen rust meer voor de omwonenden
Sinds enige tijd rijden er heel wat vrachtwagens op en af 
doorheen de Waversebaan. Van ‘s morgens vroeg staan de 
motoren warm te draaien alvorens er vrachtwagens kunnen 
vertrekken. Dit lawaai genereert heel wat overlast voor de 
buren in de verre omgeving. Van slapen is er dan niet veel 
sprake meer. 

Vlam bracht dossier op de gemeenteraad 
van 18 mei 2017.
Vlam waakt over de veiligheid en leefbaarheid van de Zem-
stenaren. We brachten dit dossier op de gemeenteraad. Zoals 
eerder in deze publicatie gezegd is de burgemeester bevoegd 
voor stedenbouw en ruimtelijke ordening dus ook voor het 
afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. 

Vlam argumenteerde dat de Waversebaan zich helemaal niet 
leent als ontsluitingsweg voor een transportbedrijf. Een der-
gelijk bedrijf hoort thuis in een industriezone en niet in een 

woongebied. Zoals het woord het zegt dient een bufferzone 
om een buffer te vormen. In dit geval tussen de drukke E19 
en de achtertuinen van de omwonenden. 

Vlam bekwam de stemming zodat een onderzoek dient gestart 
te worden.

Transportbedrijf neemt het niet zo nauw
In 2013 en 2014 parkeerde hetzelfde transportbedrijf zijn tal-
rijke voertuigen voortdurend op de Schumanlaan te Elewijt. 
De immense vrachtwagens stonden bijna altijd (ook tijdens 
het weekend) deels op het fietspad waardoor er een erg ge-
vaarlijke situatie gecreëerd werd voor de fietsers. De Zemstse 
burgemeester was perfect op de hoogte. Hij reed er nota bene 
dagelijks voorbij! Toch liet hij begaan. Ook toen bracht Vlam 
deze gevaarlijke situatie op de gemeenteraad van 14 maart 
2014 en eiste dat de verkeerswetgeving werd toegepast. Vanaf 
dat moment konden fietsers er weer veilig fietsen.

Dirk Van Hoof
Bestuurslid

Vrachtwagens in groen buffergebied te Elewijt

Op de Waversebaan te Elewijt werd recent een heel stuk 
open ruimte vrij hoog opgehoogd in groene bufferzone. 
Deze zone zou moeten plaatsmaken voor een groot 
aantal vrachtwagens van een transportbedrijf. Voordien 
was dit bedrijf buiten Zemst gehuisvest. 

Aan een snel tempo werd grond afgegraven van de 
weiden, zwarte folie gelegd en dan met steenslag op 
sommige plekken veel hoger dan het oorspronkelijk 
niveau dichtgelegd.

Dit alles zonder de nodige vergunningen. Het College 
van Burgemeester en Schepenen is nochtans op de 
hoogte maar laat maar begaan.

www.vlamzemst.be

Ikzelf ben ongeveer anderhalf jaar 
lid van de partij en het valt mij op 
dat de leden van Vlam in de eerste 
plaats een geweldig leuke groep 
mensen is. Het zijn allemaal 
mensen die elkaar al jaren kennen 
en door dik en dun steunen. Ze 
kennen elkaar dan wel al jaren, 
maar ze staan ook hartelijk open 
voor de vele nieuwkomers die de 
partij in de laatste jaren mocht 
verwelkomen.

Vlam koestert gemeenschap-
pelijk doel
De leden van Vlam zijn bij elkaar 
gekomen met een gemeenschap-
pelijk doel: het verbeteren van 
onze gemeente die ons allemaal 
toch nauw aan het hart ligt. Dit 
deden ze vanaf het prille begin, 
ondertussen al bijna 20 jaar 
geleden, door dingen die fout 
lopen aan te kaarten, de rechten 
van de individuele Zemstenaar te 
verdedigen en door constructief 

het bestuur van de gemeente te 
beïnvloeden. Die doelstelling is 
niet veranderd en zal ook deze 
legislatuur en al de komende niet 
veranderen. 
Het is jammer dat vorig jaar 
geopteerd werd om niet voor een 
verandering binnen het gemeen-
tebestuur te kiezen, maar het zij 
zo. ‘The duty of an opposition is 
to oppose’ is een bekend citaat 
van Churchill senior, dat door de 
mandatarissen en leden van onze 
partij sterk gevolgd wordt.  Ook 
vanuit de oppositie zullen we de 
belangen van onze kiezers en de 
Zemstenaar met het nodige vuur 
en sterke dossierkennis blijven 
verdedigen, vaak tot spijt van 
andere partijen.

Tot slot rest mij enkel nog het 
voorrecht om iedereen, in naam 
van Vlam een spetterend, gezond 
en gelukkig 2014 te wensen!

Sanne Verlinden, 
Gemeenteraadslid

Nieuwe wegen...

Na een 20-tal maanden “ongemak”, 
met talloze vertragingen en dito 
verklaringen hiervoor, zijn de 
wegenwerken eindelijk voltooid. 
Het sluipverkeer sijpelt weg, de 
modderlaarzen worden opgeborgen, 
de auto’s vinden hun weg terug naar 
eigen oprit en de handelaars maken 
de balans. 
De vernieuwde Tervuursesteenweg 
oogt strakker en ruimer. Nochtans 
lonken de open grachten naar hun 
eerste slachtoffers en zwerfvuil. 
Gevaarlijk dicht en niet afgeschermd 

van zowel fietspad als rijbaan, is de 
kans bijzonder reëel om door een 
kleine onoplettendheid, uitwijkma-
neuver of bij winterweer in de diepe 
grachten terecht te komen. 
Ter verfraaiing zijn er her en der ook 
boompjes gepland. Bomen horen 
thuis in tuinen en bossen, niet langs 
een gewestweg. Ze belemmeren het 
zicht en hypothekeren de veilig-
heid. Nieuwe wegen, … benieuwd 
of het college van Burgemeester en 
Schepenen ze dit jaar zal vinden.

Een nieuw jaar is begonnen, 365 dagen staan klaar om 
diverse uitdagingen aan te gaan en nieuwe wegen te 
bewandelen. Wat de Tervuursesteenweg betreft, kunnen 
we dit gerust letterlijk nemen. 

Inge Malomgré, 
Gemeenteraadslid

4

“Dierenverwaarlozing 
of- mishandeling moeten 

nog veel beter worden 
aangepakt!”

Dierenwelzijnsbeleid 
volledig op 

kruissnelheid in 
Zemst
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Gezondheid staat nu centraal in vele gezinnen, de 
impact van het coronavirus hakt stevig in op onze 
families en vrienden, niet alleen door ziekte maar 
ook door de invloed op onze leefwereld. Ook het 
verenigingsleven is zwaar getroffen door deze crisis. 
Het organiseren van vele jaarlijkse activiteiten is plots 
niet meer mogelijk. 

Zo verwende Vlam jaarlijks de Zemstenaren met een 
heerlijk vers Valentijnsontbijt. Vorig jaar werden er ruim 
500 ontbijtpakketten aan huis geleverd door onze koeriers! 
Normaal zou op zondag 14 februari 2021 de 12de editie van 
ons Valentijnsontbijt doorgaan. Gezien de huidige situatie 
willen we vanuit Vlam echter geen risico nemen om dit virus 
kansen te geven zich opnieuw te gaan verspreiden. Daarom 
beslisten we om dit jaar het Valentijnsontbijt niet te laten 
doorgaan. Met spijt in het hart, maar noodzakelijk want we 
zijn met de gezondheid van iedereen begaan!

Financiële weerslag
Natuurlijk heeft de afgelasting van 
onze Vlam-events een weerslag op onze 
financiële werking. Door het organiseren 
van Vlam-events zoals het Valentijnsontbijt 
en het Bruegelfestijn komt er normaal het 
nodige geld in het laatje. Hiermee kunnen 
we dan weer aan de slag om onze werking te 
financieren. Als lokale onafhankelijke politieke partij 
moet Vlam immers zelf haar inkomsten vergaren. De 
traditionele partijen worden nog steeds voor meer dan 
80% gefinancierd door vadertje Staat, dus met jouw en mijn 
belastinggeld. Via het systeem van partijdotaties en toelagen 
vloeit zo’n 39 miljoen euro per jaar naar de Vlaamse ‘gevestigde’ 
politieke partijen die in het parlement zetelen. Recent kwam de 
indexatie van deze partijdotaties  nogmaals in opspraak.

Michel Teughels
Penningmeester

Valentijnsontbijt afgelast

De laatste jaren werden de kerken in onze verschillende 
deelgemeenten mooi gerenoveerd waardoor de 
erfgoedwaarde nog meer in het oog springt. Het is echter 
een feit dat de laatste jaren de kerken minder intens gebruikt 
worden. Daarom gaat het gemeentebestuur samen met 
het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken en de Zemstse 
inwoners op zoek naar geschikte nevenbestemmingen 
teneinde deze gebouwen optimaler te kunnen benutten. 
Dit traject wordt begeleid door de vzw Parcum, die 
gespecialiseerd is om lokale gemeentebesturen en 
kerkbesturen te helpen bij o.a. het opmaken van een 
kerkenbeleidsplan en het in kaart brengen van religieus 
erfgoed. Het spreekt voor zich dat respect voor ieders 
overtuiging, mede een basis vormt om dit project te laten 
slagen. 

Onze kerken verbergen een schat aan erfgoed
In januari 2020 ging een team met een afvaardiging van het 
college van burgemeester en schepenen, gemeentepersoneel 
en de vzw Parcum in elke kerk langs. Dit team werd door 
een vriendelijke medewerker van de lokale kerkfabriek 
rondgeleid van de kelder tot in de klokkentoren. 

Het was meteen voor iedereen duidelijk dat al het moois 
aan erfgoedwaarde en geschiedenis, die in de kerken 
terug te vinden is, niet mag verloren gaan. Er moet 
nagedacht worden hoe het nog aanwezige erfgoed en 
de rijke geschiedenis van onze kerken opnieuw kan 
getoond worden aan de mensen. Dit alles biedt zoveel 
mogelijkheden.

Ook jouw voorstel is belangrijk
In maart 2020 ging de eerste participatieronde door in de 
kerk van Elewijt. Het mag zeker gezegd dat de opkomst 
en constructieve debatten tot een waar succes leidde. 
Door corona konden de volgende participatieronden in de 
kerken van de andere deelgemeenten niet doorgaan. Na 
een eerste Covid-19 golf kwam er al spoedig een tweede 
en bleef het onduidelijk wanneer een volgende fysische 
bijeenkomst weer zou kunnen. Daarom werd nagedacht 
over een alternatieve manier om dit project toch te laten 
verder gaan.

Houten kerkbrievenbussen naast de kerkdeuren
Het is vele mensen al opgevallen dat er houten kerken 
met een kerstboom en verlichting aan de kerkdeuren 
staan in elke deelgemeente. In deze ‘kerkbrievenbussen’ 
kan iedereen zijn/haar idee voor een zinvolle neven-
bestemming of ingevuld enquêteformulier kwijt. De 
enquêteformulieren zijn terug te vinden in Zemst Info 
van januari 2021, in het weekblad Kerk en Leven van eind 
december 2020 of op de website van de gemeente Zemst 
www.zemst.be/kerkenbeleidsplan. Uiteraard kan de 
enquête ook online ingevuld worden tot half februari 2021.

Bekijk zeker ook het filmpje op onze Vlam-facebookpagina.

Greta Lauwers
Schepen van kerken, erediensten en begraafplaatsen

Nevenbestemmingen voor onze 6 kerken

Volg ons ook op Facebook
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