Waar komen onze
werkingsmiddelen
vandaan?

In tegenstelling tot alle traditionele politieke partijen
die voor meer dan 85 % gefinancierd worden door
vadertje Staat (dus uw en ons belastinggeld), ontvangt
Vlam als lokale onafhankelijke partij niet één eurocent
van de overheid. Wij staan dus zelf in voor onze
werkingsmiddelen.

Wilt u meer weten?

Indien u ons beter wilt leren kennen of meer wil
vernemen over onze werking, neem dan zeker contact
met één van onze mandatarissen of een bestuurslid.
Wij staan u graag te woord.

Vlam organiseert jaarlijks een aantal activiteiten zoals
een Valentijnsontbijt aan huis (telkens de zondag voor
14 februari), een drankstand op de Pinksterjaarmarkt in
Zemst ter hoogte van de ingang van het gemeentehuis
(kant Stationslaan) en een intussen goed gekend
Bruegelfestijn (telkens het derde weekend van juni) in
d’Oude School te Weerde.

Denk mee en bouw mee aan de toekomst van Zemst.
Heeft u een voorstel of idee rond onze thema’s uit ons
programma? Laat het ons dan beslist weten via één van
onze mandatarissen of via info@vlamzemst.be.

Het derde weekend van september richten we een
knabbel en babbel hondenwandeling in waarbij
de opbrengst steeds naar een goed doel gaat. Zo
steunden we reeds Horse Fun, Villa Samson en BCG
(Belgisch Centrum voor Geleidehonden).
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We hopen alvast u spoedig te leren kennen.

		

www.vlamzemst.be
Volg ons op Facebook

Vlam Zemst, de enige lokale
politieke partij!
Al 25 jaar belangeloos tot
uw dienst.

Wat vinden wij belangrijk?

Een greepje uit onze realisaties

Wij dragen een eerlijk en integer bestuur met respect
voor de Zemstenaar en zijn dieren hoog in het vaandel.
Inwoners moeten een maximale dienstverlening krijgen,
maar wetgeving is er om toegepast te worden, zonder
uitzonderingen. Wij houden vast aan het principe dat elke
verkozene een voorbeeldfunctie heeft. Handelen met
voorkennis met het oog op zelfverrijking, handelen uit
eigenbelang of tegen de deontologie kan voor ons nooit.

• Vernieuwen van een deel van de Hoogstraat Zemst
na decennia van trillingen en schade aan woningen.
• Voortdurende strijd om open ruimten te vrijwaren
tegen het oprukkende beton onder meer aan
de Eikbosweg Eppegem, de binnengebieden
Grensstraat-Vaartdijk Hofstade,
Molenveld Elewijt, …

Wie zijn wij?

Onze thema’s blijven:

Vlam, wat staat voor Veiligheid, Leefbaarheid met
Aandacht voor Mensen, is een lokale en niet-gekleurde
politieke partij in Zemst. Een lokale partij houdt, los van
alle ideologieën en politieke dogma’s, de vinger aan de
pols door te zeggen wat ze doet en te doen wat ze zegt.
Ze kan ook meer focussen op de plaatselijke noden
en verzuchtingen van de inwoners, zonder rekening te
moeten houden met een sturing van bovenaf.
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Vlam Zemst is een groep geëngageerde Zemstenaren
die zich al meer dan 25 jaar belangeloos inzetten
voor een correct beleid voor iedereen in Zemst!
Wij tellen vier verkozenen in de gemeenteraad,
een vertegenwoordiger in het OCMW en één in de
politieraad. We zijn uitgegroeid tot de derde grootste
partij in Zemst!

Betaalbaar wonen
Veiligheid
Leefbaarheid voor mens en dier
Behoud v/h landelijke karakter en de open ruimte

Naast deze 4 speerpunten uit ons programma spitsen
wij ons ook toe op lokale economie, het aanpakken
en vernieuwen van alle straten in slechte staat, reële
inspraak van de burgers met terugkoppeling op hun
ideeën, livestream van de gemeenteraadszittingen,
personeel, enzovoort.

Onze doelstelling op 14 oktober 2018
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Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 14
oktober 2018, wil Vlam Zemst opnieuw zetelwinst
boeken. We willen bovendien ook deel uitmaken van het
College van Burgemeester en Schepenen zodat we ons
programma maximaal kunnen realiseren gedurende de
volgende zes jaar. We bieden een programma aan waarin
elke Zemstenaar, die wil leven in een gemoedelijk en
warm Zemst, zich kan terugvinden.

Ons integrale
programma vindt
u terug op onze
website
www.vlamzemst.be

• Smallere rooilijnen dan gepland in o.a. de
Tervuursesteenweg Elewijt, (Kleine) Heidestraat
Weerde.
• Aanpassing van de parkeervakken ter hoogte van het
gemeentehuis alsook aanpassingen van loketten en
deurbellen voor mindervaliden.
• Aanpassingswerken aan kruispunten voor meer
veiligheid voor de zwakke weggebruikers (o.a. aan
Damstraat-Brusselsesteenweg Zemst).
• Invoeren van het MEGA-project (anti-verslavings- en
weerbaarheidsproject) in zeven scholen van Zemst.
• Het plaatsen van ANPR camera’s (voor
kentekenplaatherkenning).
• Doorstart van het dierenasiel te Eppegem met
verdere opvolging van een correcte uitbating.

