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Beste Zemstenaar,

2022 heeft plaats gemaakt voor 2023 en gelukkig 
maar want niettegenstaande we het coronaspook 
vorig jaar stilletjes aan hebben kunnen buiten jagen, 
was het voor velen van ons toch opnieuw een moeilijk 
jaar. Ons leven werd niet alleen overschaduwd door de 
oorlog in Oekraïne maar daarbovenop werden we ook 
nog geconfronteerd met superhoge energieprijzen. 
Niet alleen de bedrijven kregen hogere rekeningen 
gepresenteerd, maar ook de gewone burger zag 
zijn voorschotfacturen stijgen en werd gedwongen 
bewuster om te gaan met zijn maandelijks inkomen. 
We hopen en rekenen er allen op dat in 2023 de 
energiemarkt zich opnieuw zal herstellen.

Voor onze Vlammandatarissen was 2022 een 
superdruk jaar. Er werd verder gewerkt aan dossiers 
zoals o.a. betaalbaar wonen en het behoud van het 
landelijk karakter van onze gemeente. De subsidie voor 
het steriliseren van huiskatten werd goedgekeurd, de 
aanpassingen aan het begraafplaatsreglement kunnen 
weldra voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter 
goedkeuring en een samenwerkingsovereenkomst 
met twee andere partners werd bekrachtigd voor 
de bouw van een nieuw zwembad. Ook werd de 
verkeersleefbaarheid in onder andere Eppegem en 
Zemst-Laar verbeterd na inspraak van de bevolking.

Noteer al zeker 29 januari 2023 in jouw agenda, 
want op die dag ben je van harte welkom op de 
nieuwjaarsreceptie van Vlam. Ook ons gekend 
Valentijnsontbijt en het Bruegelrestaurant staan terug 
op onze activiteitenkalender, meer hierover vind je 
verder in deze nieuwjaarseditie.

De hele bestuursploeg van Vlam wenst jullie alvast 
het allerbeste voor het nieuwe jaar. Geluk in grote 
en kleine dingen en bovenal liefde, vriendschap en 
verdraagzaamheid voor elkaar.

Rozita Vervoort
Voorzitster

Elewijt
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Vlam wenst u Vlam wenst u 
een mooi en een mooi en 

gezond 2023!gezond 2023!

Verras je 
geliefde of als 
origineel bedankje!

Kijk snel verder in dit nummer en 
kies een heerlijk vers ontbijt.
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Iedereen die in Laar woont of er regelmatig langskomt 
weet dat de Humbeeksebaan onveilig is. Heel wat 
autobestuurders rijden er vaak veel te snel. Daardoor 
is het levensgevaarlijk om deze Humbeeksebaan 
over te steken als zwakke weggebruiker. Aquafin 
voert weldra rioleringswerken uit. De gemeente 
maakt van deze gelegenheid gebruik om verkeers-
problematieken in de buurt aan te pakken.

Ieders mening werd gevraagd
Via een infomarkt in de kerk van Laar, die plaats vond 
op 27 september 2022, kregen de mensen van Zemst-
Laar een uitgebreide toelichting over wat de plannen 
zijn voor meer veiligheid en beter uitgeruste wegen in 
het centrum van Laar. Zo werden er verkeersingrepen 
voorgesteld om het centrum en de schoolomgeving 
(Spiltstraat) veiliger te maken. De Larenaren konden 
tevens hun ideeën of suggesties geven. Zo waren de 
meeste aanwezigen het eens dat de snelheidsverlaging 
op de Humbeeksebaan van 50km/u naar 30km/u 
een goede zaak zou zijn. De oversteekplaats van de 
Lareveenstraat naar de Spiltstraat wordt aangepakt 
en veiliger gemaakt. Aan de voorkant van de kerk 
verdwijnen enkele parkeerplaatsen, maar de 
gemeente belooft na te gaan waar er in de 
onmiddellijke buurt een alternatief kan 
worden voorzien.

Veiligere schoolomgeving
De parking tegenover de Gemeentelijke 
basisschool De Pimpernel wordt beter 
ingericht. Eveneens in de buurt van de 
school kocht de gemeente intussen de 
woning gelegen Spiltstraat 265 aan om er 
het fietspad te kunnen doortrekken en de 
zichtbaarheid te vergroten.

Vlam staat voor Veiligheid, Leefbaarheid met Aandacht 
voor Mensen. Met Vlam in het bestuur is al heel wat 
verwezenlijkt rond verkeersveiligheid.

Myriam Cuypers
Bestuurslid

Bedankt Inge!

Centrum Zemst-Laar wordt 
verkeersveiliger

Nieuwjaarsreceptie, 
iedereen welkom

Zondag 29 januari 
11u30-14u
Parochiecentrum Zemst-Laar
Kom mee klinken op het nieuwe jaar!

De nieuwjaarsreceptie is een mooie gelegenheid om 
samen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit 
te kijken naar 2023. Het is tevens het ideale moment 
om elkaar persoonlijk een mooi en positief jaar toe te 
wensen. Tevens kan je wat bijpraten en kennismaken 
met onze mandatarissen en bestuursleden. Daarom 
nodigt Vlam iedereen graag uit om een toast uit te 
brengen op het nieuwe jaar.

Onze feestelijke nieuwjaarsreceptie met de nodige 
hapjes en drankjes heeft plaats op zondag 29 januari 
van 11u30 tot 14u in het Parochiecentrum te Zemst-
Laar, Humbeeksebaan 188. Parkeren kan je in de 
onmiddellijke omgeving. Iedereen is van harte welkom!

Om organisatorische redenen vragen wij om jouw 
aanwezigheid te bevestigen uiterlijk 22 januari aan 
Chris Verloo via chris.verloo@hotmail.com of op het 
nummer 015 61 43 48.

“Met Vlam
in het bestuur 
wordt de daad 
bij het woord 

gevoegd”

www.vlamzemst.be2



Omdat er in onze regio niet alleen een sterke 
behoefte is aan een nieuw overdekt zwembad voor 
het school- en recreatief zwemmen (alsook de 
zwem- en triatlonclubs niet te vergeten) was de 
bouw van een nieuw overdekt zwembad voor Vlam 
één van de belangrijkste verkiezingsthema’s bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Het 
Zemstse gemeentebestuur, waarvan Vlam met vier 
zetels in de meerderheid deel uitmaakt, voorzag dan 
ook bij het begin van de nieuwe legislatuur in het 
meerjarenplan 2020-2025 een bedrag van 1 miljoen 
euro voor de bouw van een nieuw overdekt zwembad.

Samenwerking met partners
Er werd onderhandeld met verschillende partners en 
uiteindelijk besloot de gemeente Zemst om samen met 
Sport Vlaanderen en de gemeente Boortmeerbeek een 
haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren met betrekking 
tot de bouw van een overdekt olympisch zwembad van 
50 m in het Sport Vlaanderendomein van Hofstade. 
Elke partner betaalde een derde van de studiekost. Een 
studiebureau moest de haalbaarheid, de financiële 
impact en de mogelijke samenwerkingsverbanden in 
kaart brengen, alsook de berekening maken hoeveel 
een klein zwembad in eigen beheer zou kosten. Al vlug 
werd duidelijk dat dit project financieel interessanter 
wordt voor de Zemstenaar wanneer we met meerdere 
partners samenwerken. 

Aandacht voor erfgoedwaarde
Naast de bouw van het nieuwe zwembad worden ook 
de aanwezige erfgoedgebouwen en het historisch 
openluchtzwembad gerestaureerd. Voor alle 
duidelijkheid dient gezegd dat Sport Vlaanderen 
deze kosten volledig draagt. Velen onder ons hebben 
ongetwijfeld nog nostalgische herinneringen aan het 
destijds druk bezochte openluchtzwembad in de Plage 
van Hofstade, want zo was het domein vroeger gekend.
De resultaten van de haalbaarheidsstudie 
werden op donderdag 6 oktober 2022 
door Sport Vlaanderen toegelicht 
aan de gemeenteraadsleden van  

Boortmeerbeek en Zemst. Op de gemeenteraad van 29 
november 2022 werd de samenwerkingsovereenkomst 
met de drie partners met betrekking tot de bouw 
van een zwembadcomplex op het Sport Vlaanderen 
domein van Hofstade goedgekeurd.
De procentuele verdeling van de bijdragen van de 
partners is deel van de samenwerkingsovereenkomst 
en zal bepaald worden in onderling overleg en in 
functie van de vraag naar uren beschikbaarheid van de 
respectievelijke partners.

Rozita Vervoort
Gemeente- en politieraadslid

Vlam houdt verkiezingsbelofte, 
zwembad komt er

www.vlamzemst.be 3



Helaas zijn er nog steeds heel wat kattenbaasjes die 
hun huiskat niet laten steriel maken niettegenstaande 
dit in Vlaanderen wettelijk verplicht is sinds 2014. 
Hierdoor worden er jaarlijks nog heel wat kittens (jonge 
katjes) geboren, die uiteindelijk niet echt gewenst 
zijn. Deze ongewenste wezentjes worden dan vaak 
weggegeven of ergens gedropt. Hierdoor zijn deze 
dieren dikwijls gedoemd om een zwerfkattenleven te 
gaan leiden. Wie een kat krijgt is niet altijd voldoende 
op de hoogte wat er allemaal komt bij kijken om het 
dier een correct leven en de nodige verzorging te 
geven. Het houden van een dier kost geld. Bovendien 
moet elke kat die van eigenaar verandert in orde zijn 
met de wetgeving. Dit wil zeggen dat de poes moet 
steriel gemaakt zijn, gechipt en geregistreerd worden.

Zwerfkatten lijden een triest bestaan
De kat is een huisdier wat wil zeggen dat ze een 
plaatsje in huis verdient waar het warm is en de nodige 
verzorging krijgt ook medisch indien nodig. Zwerfkatten 
daarentegen zijn onder andere gedoemd op zoek te 
gaan naar eten en krabben vaak vuilniszakken stuk om 
voedsel te zoeken. Vaak worden ook tuinen overhoop 
gehaald doordat ze er hun behoeften gaan in doen. 
Er werd de afgelopen jaren al heel wat tijd, moeite en  

geld besteed aan het steriel maken van zwerfkatten 
door heel wat organisaties en vrijwilligers die het 
meestal zonder financiële steun moeten redden. Zij 
verdienen dan ook een dikke pluim! Voor zwerfkatten 
die door het dierenopvangcentrum van Zemst worden 
gevangen, betaalt de gemeente de sterilisatiekosten. 
Wanneer er echter niet strenger wordt opgetreden 
versus die baasjes die hun verantwoordelijkheid niet 
nemen, dan blijft het probleem bestaan met groot 
dierenleed tot gevolg.

Eerst sensibiliseren, dan handhaven
Katten vermenigvuldigen zich heel snel. Het steriel 
maken van alle katten is dan ook super belangrijk om 
zwerfkatten te voorkomen. Om kattenbaasjes ertoe 
aan te zetten zich in orde te stellen met de wetgeving, 
opteert de gemeente Zemst om tijdelijk een financiële 
tegemoetkoming te voorzien in het kader van een 
sensibiliseringsactie. Wie zijn/haar kat voor 1 maart 
2023 laat steriel maken bij een dierenarts van Zemst, 
kan een gemeentelijke tegemoetkoming krijgen. Dit 
geldt slechts voor 1 kat per gezin. Wie het financieel 
minder breed heeft krijgt een hogere tegemoetkoming. 
De details en voorwaarden zijn terug te vinden op www.
zemst.be, in het decembernummer van Zemst Info of 
op het algemeen telefoonnummer van de gemeente 
Zemst 015 61 88 90.

Greta Lauwers
Schepen van Dierenwelzijn

Zwerfkatten-
problematiek wordt 
verder aangepakt

“Dank aan 
alle kattenbaasjes 

die hun dier(en) reeds 
lieten steriel 

maken”

Wij zijn 
ongewenst

www.vlamzemst.be4



Meer leefbaarheid in centrum 
Eppegem

Stijn Streuvelslaan herleeft
De Stijn Streuvelslaan, die historisch vrij smal is, kreeg 
dagelijks heel wat verkeer te verwerken waaronder 
ook veel vrachtwagens. De snelheid werd vaak niet 
gerespecteerd waardoor bewoners van deze straat 
letterlijk in hun zetel of bed daverden. Ongevallen 
en schade aan geparkeerde wagens waren dan ook 
wekelijkse kost. Om nog te zwijgen van de regelmatige 
verkeersagressie die dergelijke situaties meebrengen. 
Door het invoeren van het eenrichtingsverkeer 
(komende vanaf de Brusselsesteenweg) is het echt 
verbeterd. De bewoners kunnen weer herademen.

Eénrichtingsverkeer in meerdere straten en 
schoolomgeving
Naast de Stijn Streuvelslaan werd er eveneens ook 
éénrichtingsverkeer ingevoerd in onder andere de 
Cardijnstraat, de Schranslaan en het Martelarenplein. 
Ook daar zijn doorsnee de bewoners tevreden. 
De Schranslaan heeft een heel slecht wegdek en 
moet volledig worden vernieuwd. Op de infoavond 
vernamen we dat die straat gepland staat om 
aangepakt te worden binnen afzienbare tijd. Intussen 
werd een proefopstelling ingericht om deze straat als 
fietsstraat te gebruiken. Deze proefopstelling werd 
intussen al bijgestuurd en zal na verloop van tijd 
opnieuw geëvalueerd worden. Dit bestuur luistert 
echt maximaal naar zijn inwoners en handelt in het 
algemeen belang. Ook in de schoolomgeving werden 
maatregelen genomen om het veiliger te maken voor 
de schoolgaande kinderen.

Colruyt krijgt in- en uitrit via Brusselsesteenweg
Tot heden moeten de bezoekers van de Colruyt nog 
steeds de parking verlaten via de Kreupelstraat. Hier 
komt verandering in zo heeft AWV (Agentschap voor 
Wegen en Verkeer) beloofd. In de toekomst zal men via  
de Brusselsesteenweg de Colruyt kunnen verlaten met 
de wagen. Dit zal een ontzettende verbetering beteken-
en voor de bewoners van de Kreupelstraat, Warande-
weg en Beekstraat. Deze straten zijn woonstraten en 

niet geschikt om veel 
verkeer aan te kunnen.

Verharding weg, groen 
in de plaats
Ter hoogte van het kruis-
punt met de Grimbergse-
steenweg werd verharding 
weggehaald en in de plaats 
een boom geplant. Dit fleurt het 
centrum langsheen de drukke 
Brusselsesteenweg echt wel op. Eerder werden op 
deze Brusselsesteenweg te Eppegem ook al verkrotte 
gebouwen gesloopt en met groen ingezaaid.

Christophe Brunet
Bestuurslid

Meerdere straten in het centrum van 
Eppegem kreunden de laatste jaren meer en 
meer onder de toenemende verkeersdrukte. 
In straten waar lintbebouwing aanwezig is, 
hebben bewoners niet altijd een garage of 
oprit om er hun wagen te stallen. Bijgevolg 
staan er dan ook heel wat voertuigen in 
de straten geparkeerd, maar deze straten 
zijn niet altijd breed genoeg om naast 
geparkeerde voertuigen ook nog dubbel 
richtingsverkeer toe te laten.

“Dit bestuur
luistert echt 

maximaal  
naar zijn  

inwoners”

www.vlamzemst.be 5



Na de terroristische aanslagen in Zaventem en 
Maalbeek kregen de politiezones de opdracht hun 
beveiligingsnormen aan te passen. Daarenboven kwam 
er ook de noodzaak om aanpassingen uit te voeren die 
verband houden met het welzijn op het werk en met de 
Europese normen van toezicht CPT (Europees Comité 
ter Preventie van Foltering). Het startschot voor onze 
politiezone om een haalbaarheidsstudie te bestellen. 
Daaruit kwam in 2021 de beslissing om het huidige 
commissariaat in Steenokkerzeel te verbouwen. Anno 
2022 werd er een architect aangesteld. Ondertussen 
is het ontwerp van de architect zo goed als klaar en 
werd dit project in de politieraad op de agenda gezet 
naar aanleiding van de begroting 2023.

Duurzame technologieën
De verbouwing van het huidige gebouw zal gepaard gaan 
met een aanbouw om te komen tot één geheel met oog 
voor duurzaamheid en energetische mogelijkheden. 
Voor energie zal men zo werken via +/- 20 boringen 
van minimaal 150m diepte namelijk de aanleg van 
een BEO-veld (hernieuwbare thermische energie). De 
vrijgekomen energie door de boringen wordt naar een 
warmtepomp gestuurd voor verwarming en afkoeling 
van de gebouwen. Dit zal leiden tot een autonome 
werking van het gebouw zelf. Ook het integreren van 
zonnepanelen past in het verhaal. De buitenaanleg 
wordt mee geïntegreerd in het bouwplaatje met o.a. 
een volledige afsluiting, hondenverblijven, carport en 
laadpalen.

Werken op flexplekken
Toekomstgerichte vormen van werken zullen aan bod 
komen. Er worden compacte werkplekken, die door 
verschillende personen gebruikt kunnen worden en 
waar iedere medewerker kan inloggen, gecreëerd 
en er komt een centrale ontmoetingsplaats voor het 
korps. Dit flexplekverhaal verhaal start binnenkort 
reeds. Tijdens de werken zullen alle politiediensten 

dienen ondergebracht te worden in andere lokalen in 
Kampenhout en Steenokkerzeel. De nieuwe lokalen 
zullen gevuld worden met kantoormaterialen via een 
samenwerking met de firma NNOF (Nearly New Offices)  
uit Vilvoorde. Dit bedrijf ontwikkelt en produceert 
kantoormeubilair op basis van bestaande grondstoffen 
die door de klant worden aangereikt dus op milieu- en 
budgetvriendelijke wijze, innovatief en flexibel.

Crisis verhoogt prijskaartje
Het prijskaartje is mede door indexatie 25% gestegen 
t.o.v. begin 2022. Het totaal te budgetteren prijskaartje 
komt op 11 243 500 euro all-in. De financiering van 
het project verloopt via een lening zodat de gemeente-
besturen via dotatie niet onmiddellijk belast zullen 
worden.

Anno 2023 start er voor onze 
dynamische politiezone 
Kastze een nieuw 
verhaal. De Vlam-fractie 
wenst hen hierbij alvast 
veel succes toe en 
kijkt mee uit naar de 
opening van het nieuwe 
commissariaat binnen 
pakweg twee jaar.

Carla Vandervorst
Gemeente- en politieraadslid

Toekomstgericht 
commissariaat 
Kastze

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

Meer informatie: 
www.vlamzemst.be/privacyverklaring

Lidkaarten 2023 • Hoe kan je lid worden of verleng je het lidmaatschap?
1. Via onze website of bezorg onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld aan iemand van Vlam.
2. Maak een overschrijving van 12 euro op het rekeningnummer van Vlam Zemst: BE48 7310 5140 5527  
 (opgelet: nieuw bankrekeningnummer) met vermelding “Lidkaart”. 
3. Jouw lidkaart wordt je dan snel bezorgd.

Naam: ____________________________________________ Voornaam:  _______________________________________

Straat:  ___________________________________________ Nr:  _____________  Bus:  ____________________________

Deelgemeente:  ________________________________ Tel:  ________________________________________________

 Ik zal 12 euro via een overschrijving betalen  Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

www.vlamzemst.be6



Na twee verloren coronajaren pakt Vlam de draad 
weer op met haar befaamd Valentijnsontbijt. Op 
zondag 12 februari verwent Vlam de Zemstenaren met 
een heerlijk vers Valentijnsontbijt en dit reeds voor de 
twaalfde maal! Je hoeft er niet eens de deur voor uit 
want onze ontbijtkoeriers leveren de ontbijtpakketten 
thuis tussen 8u en 11u. Je kan het ontbijtpakket ook 
zelf afhalen in één van onze ophaalpunten. Bij afhaling 
wordt een extra attentie voorzien. Romantische zielen 
maar ook mensen die zichzelf of iemand anders eens 
willen verwennen, hebben de keuze uit een standaard, 
een luxe (met bubbels) of een kinderontbijt. Aan de 
samenstelling van deze pakketten is niets veranderd. 
Maar daar de prijzen van de voedingsmiddelen 15 
à 20% gestegen zijn, hebben we de prijzen van de 
ontbijtpakketten wel iets aangepast.
Benieuwd naar het assortiment of wil je reeds 
bestellen? Meer info vind je hieronder.

Valentijnsontbijt 
op 12 februari

 Twee pistolets  Paté

 Een sandwich  Smeerkaas

 Een croissant  Choco

 Een hardgekookt eitje  Confituur

 Boter  Yoghurt

 Hesp  Fruitsap

 Kaas  Een stuk fruit

 Een kleine verrassing

 Een flesje bubbels  Paté

 Twee pistolets  Peperkoek

 Een sandwich  Smeerkaas

 Een croissant  Choco

 Een hardgekookt eitje  Confituur

 Boter  Yoghurt

 Hesp  Fruitsap

 Kaas  Een stuk fruit

 Camembert  Een kleine verrassing

€ 14

 Twee sandwiches  Een donut

 Boter  Cornflakes

 Choco  Fruityoghurt

 Confituur  Chocomelk

 Een stuk fruit  Smeerkaas

 Een kleine verrassing

€ 19

HOE BESTELLEN
Inschrijven voor 3 februari 2023 via onze 
website www.vlamzemst.be of gebruik het 
inschrijvingsformulier achteraan en bezorg 
dit aan één van volgende personen: 

Carla Vandervorst
Kleempoelstraat 19, Zemst - tel. 0473 223 753
Greta Lauwers
Vredelaan 39, Weerde - tel. 015 61 52 09
Marie-Louise Goovaerts
J. Lemmenslaan 43, Zemst - tel. 015 61 09 20
Myriam Cuypers
Humbeeksebaan 199, Zemst-Laar - tel. 015 61 56 71
Nicky Van Loo
Zemstsesteenweg 83, Hofstade  - tel. 0497 514 028
Rozita Vervoort
Lange Ravestraat 76, Elewijt - tel. 0496 321 712
Ru Vercammen
Eetveldstraat 64, Eppegem - tel. 0475 486 037

Of geef uw bestelling telefonisch door aan één van 
bovenvermelde personen.

Betalen voor 3 februari 2023
Stort het gepaste bedrag op rekening 
BE48 7310 5140 5527 van Vlam Zemst met 
vermelding ‘Valentijn + jouw naam’. 
Of betaal het gepaste bedrag cash aan één van 
bovenvermelde personen.

Extra: wij geven een leuke attentie bij afhaling!

€ 9

STANDAARDONTBIJT

KINDERONTBIJT

LUXEONTBIJT

www.vlamzemst.be 7



Inschrijvingsformulier 
Valentijnsontbijt 12 februari
Naam

  Wenst het ontbijt geleverd op onderstaand adres in Zemst:

Straat en huisnummer:

Deelgemeente:

Telefoon:

    Tussen:   8u en 9u  9u en 10u  10u en 11u 

  Wenst het ontbijt zelf af te halen tussen 9u en 11u in:

   Beukenhaagstraat 8, Elewijt 

   Eetveldstraat 64, Eppegem 

   Zemstsesteenweg 83, Hofstade

   Dorpsstraat 5, Weerde

   J. Lemmenslaan 43, Zemst

STANDAARDONTBIJT

Aantal:                  x 14 euro

KINDERONTBIJT

Aantal:                  x 9 euro

LUXEONTBIJT

Aantal:                  x 19 euro

Totaal:      euro

  Ik betaal cash   Ik stort het bedrag op rekening
      BE48 7310 5140 5527 van Vlam Zemst
      

Bestellen en betalen vóór 3 februari 2023. Uw bestelling is pas geldig na ontvangst van uw betaling.

www.vlamzemst.be
info@vlamzemst.be 8 Volg ons ook op Facebook


