
Vlam schreef mee geschiedenis 
Het mag gezegd dat deze verkiezingen voor een totale 
ommekeer zorgden in het Zemstse politieke landschap. 
Voor het eerst een vrouwelijke burgemeester, die de 
avond van de verkiezingen onmiddellijk Vlam de hand 
reikte om samen met n-va, sp.a en Groen de volgende 
6 jaar onze gemeente te besturen. Dankzij de 9.423 
kiezers (57,16 %) werd deze regenboogcoalitie mogelijk. 
Het is niet gebruikelijk om een coalitie met 4 partijen 
aan te gaan wanneer het kan met 2. Toch koos Veerle 
Geerinckx (burgemeester) voor echte verandering 
en werd een samenstelling van de huidige 4 partijen 
mogelijk. Dit is meteen ook de start van een nieuw 
hoofdstuk in onze gemeentepolitiek. Vlam schreef dus 
mee Zemstse politieke geschiedenis. 

Anders gaan besturen
Samen met onze coalitiepartners wil Vlam anders 
gaan besturen. Transparant, participatief, efficiënt 
en vooral een eerlijke respectvolle behandeling voor 
elke burger. Deze meerderheidscoalitie wil oppositie 
in de gemeenteraad niet langer beschouwen als 
noodzakelijk kwaad, maar wil ook hen betrekken bij het 
tot stand komen van projecten. In de voorbije 24 jaar 
werden heel veel goed onderbouwde en uitgewerkte 

Vlam-voorstellen door de toenmalige meerderheden 
van de tafel geveegd. Nadien brachten diezelfde 
meerderheden onze punten zelf op de agenda van 
de gemeenteraad om alzo de “pluimen op hun hoed” 
trachten te zetten. Een voorbeeld hiervan zijn de ANPR-
camera’s die het mogelijk maken veiligheid te vergroten 
en daders van misdaden, beter te kunnen opsporen. 
Vlam bracht zowel op de gemeenteraad als politieraad 
de aanschaf van deze camera’s op de agenda. Het werd 
door de meerderheid weggestemd en enige tijd later 
door diezelfde meerderheid (nu zitten de meesten 
daarvan in oppositie) weer op agenda gezet. Vlam wil 
mee bewijzen dat meerderheid en oppositie perfect 
constructief kunnen samenwerken aan de toekomst 
van Zemst. Cd&v, die 42 jaar deel uitmaakte van de 
meerderheid en nu in oppositie belandde, moet hier 
duidelijk nog aan wennen.

U beste Zemstenaar, moet altijd kunnen weten wat we 
doen en heeft recht om uw ideeën en voorstellen op 
een constructieve manier kenbaar te maken aan het 
bestuur. Als ze passen in een algemeen belang zullen ze 
zeker ernstig onderzocht worden.

Rozita Vervoort
Voorzitster
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Beste Zemstenaar,

De tijd gaat snel, de verkiezingen van oktober 2018 liggen reeds een aantal maanden achter de rug. 
Maar liefst 2.283 kiezers gaven hun stem aan Vlam, waardoor we onze 4 zetels in de gemeenteraad 
behouden en de 3de grootste partij blijven in Zemst. We willen via deze weg alvast al onze kiezers 
nogmaals danken voor hun vertrouwen en steun. Het nieuwe bestuur trad aan op 3 januari 2019 en 
realiseerde in enkele maanden tijd al meerdere zaken. Verder in dit nummer leest u meer hierover.
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Heel wat ambities werden vooropgesteld die uiteindelijk 
niet konden waargemaakt worden. Zo kon onder 
andere geen woonbehoefte worden aangetoond, was 
de bijkomende verkeersafwikkeling een probleem 
en bovendien was er helemaal geen draagvlak bij 
de buurtbewoners. Deze dienden 79 gefundeerde 
bezwaren in. Bijkomend wordt sinds kort meer ingezet op 
kwaliteitsvolle kernversterking waarbij openbaar vervoer 
en allerlei voorzieningen op wandelafstand erg belangrijk 
zijn. Voor dit nieuwe bestuur dan ook voldoende redenen 
om dit uitvoeringsplan stop te zetten. Daarnaast werd 
heel recent beslist om een beleidsplan op te maken voor 
alle open ruimtes in Zemst. Daarin wordt ook het gebied 
rond de Heirweg geïntegreerd. Het is intussen geen 
geheim meer dat Vlam al jaren ijvert voor het behoud van 

de nog resterende open ruimten in Zemst .

Buurtbewoners worden gehoord
De buurtbewoners werden op 2 mei jongstleden uitge-
nodigd op een infomoment en kregen uitgebreide info 
over de stopzetting van dit RUP, maar kregen meteen ook 
de kans om hun ideeën, voorstellen en visie op dit gebied 
te formuleren op zowel korte als langere termijn. Het was 
mooi te zien welk een dynamiek er vanuit de aanwezigen 
naar voor kwam. Met hun inbreng zal zeker rekening 
gehouden worden. Dergelijke participatiemomenten zijn 
dan ook nieuw in het Zemstse beleid. Deze coalitie werkt!

Greta Lauwers
Schepen Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Op 26 april 2019 werd er in Opwijk door 25 gemeenten 
van de regio Zenneland het charter “Gezonde 
Gemeente” getekend. Als schepen van Welzijn werd ik 
afgevaardigd vanuit Zemst. Door het ondertekenen van 
het charter bekrachtigen deze gemeenten hun intentie 
om tijdens de komende legislatuur in te zetten op de 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Dit alles wordt 
ondersteund door Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) 
Zenneland waartoe onze gemeente behoort. 

Als huisarts is het voor mij een evidentie dat er bij het 
opstellen van de meerjarenplannen, gezondheidspromotie 
en ziektepreventie een belangrijke plaats moeten krijgen 
in de toekomstige beleidsplannen. Gezondheid is immers 
de basis van een mooi en gelukkig leven. De coördinator 
van Logo Zenneland verwoordde het mooi: “Een Gezonde 

Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die 
iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert 
om gezond te leven. Dus een gezonde woon-, speel-, werk- 
en zorgomgeving, waarin gezondheidsverschillen vrijwel 
onbestaande zijn.”

Gezonde Gemeente is een initiatief van het Vlaams 
Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s met 
als betrokken partners de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams 
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs 
(VAD). Dit alles wordt gesteund 
door de Vlaamse overheid.

Luc Bessems 
Schepen van Welzijn
Voorzitter BCSD  
(Bijzonder Comité van Sociale Diensten)

Onze Vlam-verkozenen 
en afgevaardigden 

Stopzetting 
RUP Heirweg 
te Elewijt

Zemst maakt van gezondheid 
een prioriteit!

LAUWERS Greta

BESSEMS Luc

FRANSOO Geert
Afgevaardigde in Het Huis van het Kind

VERCAMMEN Ru
Lid milieuadviesraad

VERVOORT 
Rozita

Lid BCSD (bijzonder comité 
voor sociale diensten)

VANDERVORST 
Carla

Gemeente- en politieraadslid

MALOMGRÉ 
Inge

Gemeenteraadslid

1ste Schepen 

Bevoegd voor ruimtelijke ordening & stedenbouw, woonbeleid, 
dierenwelzijn, kerkfabrieken & erediensten, begraafplaatsen, personeel 
en patrimonium 

Politieraadslid

6de Schepen 

Bevoegd voor sociale zaken, integratie, gelijke kansen, armoede, welzijn 
& gezondheid 

Voorzitter van het BCSD (bijzonder comité voor sociale diensten)

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
Heirweg had tot doel een gemengd woonproject 
te ontwikkelen met 32 wooneenheden op de 
voormalige campingsite Baarbeek-Berkenhof.
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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?
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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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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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Jouw persoonsgegevens worden strikt 
vertrouwelijk behandeld volgens de 
Europese Verordening 2016/679 rond 
de bescherming van persoonsgegevens. 

Meer informatie: 
www.vlamzemst.be/privacyverklaring
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Het is algemeen geweten dat de kerkgebouwen niet veel 
meer gebruikt worden. In de vorige legislatuur heeft Vlam 
al mee een aanzet gegeven om dit bespreekbaar te stellen 
met het doel een intensiever gebruik te bekomen. Vlam 
en sp.a namen in de vorige bestuursperiode het initiatief 
om een werkgroep samen te stellen bestaande uit een 
afvaardiging van alle politieke fracties en andere actoren. 
Helaas er was onvoldoende politieke wil aanwezig om dit 
een kans te geven en het dossier belandde in de ijskast.
Alle kerken in Zemst zijn mooi gerestaureerd en worden 
nog gebruikt voor kerkelijke diensten zoals dopen, eerste 
en plechtige communies, huwelijken en uitvaartdiensten. 
Het zou zonde zijn deze gebouwen die mee beeldvormend 
zijn voor onze dorpskernen, niet optimaal te kunnen 
gebruiken. Voor Vlam is het een evidentie dat dit moet 
gebeuren met het nodige respect, want dat is de basis om 
tot resultaten te komen. 

Er zijn alvast op korte termijn heel wat nevenbestemmingen 
mogelijk zonder grote aanpassingswerken. Denken we 
maar aan studeren in stilte tijdens de examenperioden, 

inrichtingen van kleinere vergaderzaaltjes, tentoonstellingen, 
lezingen, poëzievoordrachten, concerten van fanfare en 
harmonie (gebeurt reeds langer) enz.

Als schepen van kerkfabrieken en erediensten heb ik 
al heel wat studiedagen en infosessies bijgewoond 
en prachtige realisaties gezien van neven- en 
herbestemmingen, die op basis van noden en in 
samenspraak werden gerealiseerd. In tegenstelling 
tot wat de vorige legislatuur werd beweerd staat 
men vanuit de kerkbesturen wel open om nieuwe 
nevenbestemmingen te bespreken. Ik heb er dan ook 
goede hoop op dat weldra de eerste kunnen gerealiseerd 
worden. Wordt uiteraard vervolgd.

Greta Lauwers
Schepen kerkfabrieken & erediensten

In Eppegem werden begin maart bomen voor 
een nieuw speelbos geplant. Na de aanleg van 
de fietssnelweg door Zemst ging heel wat groen 
verloren. Om dat te compenseren werd nu een 
speelbos aangeplant vlak naast de fietssnelweg.

De fietssnelweg Mechelen-Vilvoorde op de Zennedijk 
is een belangrijke fietsverbinding. Vlam zag liever 
deze fietssnelweg aangelegd naast de spoorwegberm 
omdat zo 4 gevaarlijke oversteekpunten konden 
vermeden worden, maar helaas vorige legislatuur (toen 
zat Vlam nog in de oppositie) werd er anders beslist. 
Zemstenaars kunnen via die groene as naar Vilvoorde, 
en op termijn naar Mechelen en zelfs Antwerpen en 
Brussel. Een vier meter brede groene strook moest 
daarvoor wel verhard worden en doorkruist bovendien 
ook een groenzone. Om dat te compenseren, kocht de 
gemeente enkele terreinen in o.a. Eppegem aan om 
deze ecologisch in te richten. 

Natuur en buurt 
tevreden
Op één van deze terreinen, 
naast de Spoorwegstraat 
in Eppegem, werden 530 
boompjes aangeplant door 
buurtbewoners, leden van 
de Chiro van Eppegem 
wiens lokalen vlakbij 
liggen. Ook onze eerste 
Schepen plantte mee. 
Chiro en buurt werden ook 
betrokken bij de opmaak 
van het inrichtingsplan. 

Wanneer de bomen zullen volgroeid zijn, vind je er 
een speelveld, een rij hoogstammige lindes, een 
fruitboomgaard, waterpartijen, een amfitheater, 
speelheuvels, klimbalken en een speelbos. De 
inrichting is er op gericht de natuur te ondersteunen. 
Er wordt bv. ook een bloemenweide met insectenhotel 
aangelegd en hiermee wordt een verkiezingsbelofte 
van Vlam waargemaakt nl. meer inzetten om de 
bijenpopulatie te verhogen. Het filmpje waarop 
kinderen deze bezorgdheid uitspraken is nog steeds 
te bekijken op onze website www.vlamzemst.be en op 
de Vlam-facebookpagina.

Een tweede terrein, in de omgeving van de Heidestraat 
in Zemst, komt later aan de beurt.

Ru Vercammen
Lid milieuadviesraad

Op één van onze thema-affiches tijdens onze verkiezings-
campagne stond te lezen “Trek de stop niet uit het zwembad”. 
Hiermee bond Vlam de kat de bel aan. 
Amper 4 maanden na de eedaflegging van de verkozenen, zorgde de 
nieuwe coalitie (n-va, Vlam, Groen en sp.a) dat de Zemstenaar opnieuw 
kan zwemmen binnen een aanvaardbare afstand buiten Zemst. Met 
Kapelle o/d Bos en Vilvoorde werden afspraken gemaakt dat de Zemstse 
bevolking er terecht kan tegen lokaal inwonerstarief. Op eenvoudig 
vertoon van je identiteitskaart betaal je als Zemstenaar het verminderd 
tarief. De gemeente Zemst past het verschil bij. De schoolkinderen 
kunnen terecht in Mechelen waar intussen de nodige vergunningen 
bekomen werden om bijkomende kleedkamers te voorzien. Aan een 
definitieve zwemoplossing wordt intussen verder gewerkt.

Zemstse 
kerken en de 
toekomst

Zwemmen voor Zemstenaren 
en Zemstse schoolkinderen

“Trek de stop niet 
uit het zwembad!”

Leefbaarheid

Ronny

Karin Schelfout uit Zemst zetelde een 5-tal jaar in de gemeenteraad als Vlam-verkozene. Helaas nam 
ze bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen geen deel meer, maar ze maakt wel nog deel uit van 
het bestuur. 

Bij de recentste Vlam-nieuwjaarsreceptie werd Karin in de bloemetjes gezet. Het Vlam-bestuur dankt 
haar van harte voor de bewezen inzet.

Bedankt Karin!

Nieuw speelbos in Eppegem

Tijd voor 
een andere 

kijk op 
Zemst
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Ruimtelijke planning heeft zich de voorbije decennia 
in Zemst voornamelijk afgespeeld op het niveau 
van de bebouwde ruimte zoals dorpskernen, 
harde bestemmingen zoals wonen, recreatie, 
gemeenschapsvoorzieningen, industrie… 

Tijd voor een andere kijk op Zemst
Tijd dus om onze gemeente vanuit een andere invalshoek 
te bekijken want Zemst bezit heel wat mogelijkheden 
om dingen te doen vanuit de nog resterende open 
ruimte. Als verbindingsgemeente tussen Mechelen 
en Vilvoorde heeft Zemst beslist een uitdaging om de 
open ruimtecorridor niet alleen te bewaken maar ook 
te versterken. De opmaak van het strategisch project 
‘Open Ruimte In Zemst’ is dus bedoeld om een open 
ruimte-visie voor onze gemeente op te maken. Bij de 
opmaak van deze visie zal er een ruime participatie en 
communicatie georganiseerd worden.

Bevolking kan meewerken
Dit project zal gepaard gaan met inspraak en 
medewerking van de bevolking. Participatie is 
belangrijk want het is intussen al gebleken dat er heel 
wat zinvolle, nuttige en constructieve medewerking 
vanuit de bevolking kan komen.

Greta Lauwers
Schepen Ruimtelijke Ordening

Voor de vijfde editie van de knabbel en babbel 
(honden)wandeling trekken we naar Eppegem, 
een deelgemeente van Zemst. “Eppegoem” zoals 
de geboren en getogen Eppegemenaar dialect 
gesproken wel eens zegt. Een dorp om fier op te 
zijn volgens mijn echtgenoot, die er geboren en 
getogen is. Helaas heerste ook hier de laatste 
decennia een echte bouwwoede. 

Gelukkig hebben we nog mooie plekjes, natuur en 
trage wegen gevonden die een wandeling meer dan de 
moeite waard maken. Wie weet passeren we wel langs 
pareltjes zoals o.a. het kasteel van Impel. En wie kent 
er het Kattenhuis? Trouwens ons start- en eindpunt is 
al zo’n parel van Eppegem namelijk de schuur van de 
Schranshoeve of ’t Schrans in de volksmond. 

Na ondertussen zes goede doelen blij gemaakt te 
hebben tekenen we ook deze editie present om de 

opbrengst te schenken aan één of meerdere goede 
doelen. En geloof me vrij, keuze te over. Dewelke 
verneem je binnenkort maar één ding is alvast zeker 
het zal in het teken staan van aandacht voor mensen 
en/of dieren. Vorig jaar verdronk de wandeling in het 
water maar toch trotseerden sommigen de weergoden 
en trokken prompt hun wandelschoenen aan. Anderen 
kwamen dan genieten van de lekkere pannenkoeken 
à la Myriam Cuypers of kwamen er gewoon eentje op 
drinken. Ja ook dat is mogelijk die dag! 

Noteer alvast zondag 22 september 2019 in je agenda, 
met of zonder hond, met of zonder stapschoenen, mét 
dorst en honger. Wij rekenen op jou om er samen met 
ons opnieuw een geslaagde editie van te maken.

Carla Vandervorst
Gemeente- en politieraadslid

Zin om eens lekker te eten en een glaasje te drinken 
en bovendien niet veel te betalen, dan is ons 
Bruegelrestaurant een echte aanrader. Dit ongeëvenaard 
jaarlijks gelegenheidsrestaurant biedt een uitgebreid 
koud, warm en dessertbuffet à volonté aan. Ook 
vegetariërs vinden hun gading. De meeste gerechten 
zijn huisgemaakt met verse kwaliteitsproducten van bij 
de lokale handelaars. Voor 24 euro per persoon eet u 
heerlijke Vlaamse klassiekers, verfijnde boerenkost, 
zomerse en lichte gerechten. Kinderen van 6 tot 12 jaar 
betalen 12,50 euro. Drank is niet in de prijs inbegrepen, 
vooraf inschrijven niet nodig. Je kan ook steeds op ons 
zomers terras een lekkere cocktail of een streekbiertje 
komen drinken.

 - Buffet à volonté - 

Ajuinsoep, paté met huisgemaakte ajuinconfituur, 
bruegelkop, boerensalami, met de hand gesneden 

beenham, pekelharing, haringsla, gerookte 
forelfilet, gevulde eitjes, pastasla, uitgebreide 

saladbar, sauzen, broodassortiment, balletjes met 
krieken, kippenboutjes, zalm in papillot, gebakken 
aardappeltjes met rozemarijn, gegrild op de BBQ: 
pensen, spareribs, spek en gefileerde bakharing, 
kazen, grootmoeders rijstpap, taarten, bavarois, 

tiramisu, fruitsla.

Steunkaarten met daaraan een tombola gekoppeld, 
zijn te koop bij alle raads- en bestuursleden van Vlam. 
Kostprijs van de steunkaart is 2,50 euro/stuk. Wat je 
voor de steunkaarten betaalde, wordt bovendien in 
mindering gebracht aan de kassa. We hopen u massaal 
te mogen begroeten.

Michel Teughels
Penningmeester

In april jongstleden werd de aanleg van het voorziene 
speelpleintje gestart in Waenrodehof te Eppegem. Onder 
een stralende ochtendzon kon de hele buurt mee komen 
struiken en boompjes planten samen met een delegatie 
van het College van Burgemeester en Schepenen en 
medewerkers van de groendienst. Van klein tot groot 
was er interesse. Een mooi samenhorigheidsgevoel en 
dito resultaat. Kinderen vinden het zo wie zo geweldig 
te kunnen zeggen dat zij hebben meegewerkt aan “hun” 
speelpleintje.

Eerste stap naar 
behoud open 
ruimte in Zemst

Vlam knabbelt 
en babbelt voor 
de vijfde maal!

Bruegelfestijn, fijn voor de lijn!

Aanleg 
speelpleintje 
Waenrodehof 
Eppegem

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

Kiara, Robbe en Aiko

Landelijkheid 

Recent werd de aanzet gegeven om de niet-bebouwde ruimte in Zemst beter in kaart te brengen en 
belangrijke gebieden met elkaar trachten te verbinden waar mogelijk. Denk daarbij aan belangrijke 
beekvalleien (blauwe aders doorheen onze gemeente de Zenne, de Barebeek), landbouwgebieden, 
bossen, natuurgebieden (VEN, Habitatrichtlijnen). 

Op zaterdag 15 (van 17u tot 21u) en zondag 16 juni (van 11u30 tot 15u) organiseert Vlam in 
d’Oude School te Weerde de dertiende editie van haar ongeëvenaard Bruegelfestijn.

www.vlamzemst.be www.vlamzemst.be6 7



BRUEGEL
         FESTIJN

13de

Heerlijke Vlaamse klassiekers,
verfijnde boerenkost,

zomerse en lichte gerechten

Uitgebreid koud, warm &
dessertbuffet à volonté

Zomerterras
met cocktailbar

d’Oude School Weerde 
zaterdag 15 juni van 17 tot 21 u

zondag 16 juni van 11.30 tot 15 u

Huisgemaakt met verse
kwaliteitsproducten

V.
U

.:
 G

re
ta

 L
au

w
er

s 
- V

re
de

la
an

 3
9,

 W
ee

rd
e


