
“Dé stem van Zemst”
Met onze slogan “Dé stem van Zemst” willen we onze 
luisterbereidheid en betrokkenheid onderstrepen. 
Onze partij hoorde de voorbije legislatuur van heel 
wat inwoners dat ze vergeefs aanklopten bij het 
gemeentebestuur. Vlam wil duidelijk maken dat zij 
niet doof is voor de verzuchtingen van de Zemstenaars 
en hun alternatieven ernstig neemt. Wanneer kiezers 
massaal hun stem geven aan Vlam, kunnen we met onze 
lokale partij eindelijk deel uitmaken van het College 
van Burgemeester en Schepenen en nog meer voor de 
Zemstse bevolking realiseren. 

Intussen zijn ook onze twee laatste affiches met 
de thema’s Landelijkheid en Leefbaarheid in het 
straatbeeld verschenen. De volledige toelichting over ons 
programma met betrekking tot deze punten is te lezen 
in deze publicatie. Beluister zeker ook de boodschap 
die de mensen op de affiches brengen op onze Vlam 
facebookpagina of onze website www.vlamzemst.be. 
Verder in dit nummer kan u al onze kandidaten op de 
Vlam-lijst terugvinden. 

Alvast veel leesplezier!
Greta Lauwers 
Lijsttrekker (voor de 5de maal)

Beste lezer,
Mocht u Vlam nog niet kennen dan stel ik u ons graag voor. Wij zijn de énige lokale partij van Zemst en bestaan 
25 jaar. We zijn uitgegroeid tot de derde grootste partij in Zemst en tot één van de langst bestaande puur lokale 
partijen in Vlaanderen. We zijn ontstaan uit een groep Zemstenaren die eerder nooit aan politiek hadden gedaan 
maar na studiewerk van ongeveer twee jaar zich aan een eerste deelname aan gemeenteraadsverkiezingen 
waagde. Op 14 oktober trekken we opnieuw met een volledige lijst vol enthousiaste kandidaten naar de 
kiezers van Zemst. Kandidaten van allerlei pluimage. Hoog en minder hoog opgeleide mannen en vrouwen 
komende uit de verschillende deelgemeenten van Zemst. Maar allen kandidaten met een hart voor mens en 
dier, de wil om Zemst landelijk te houden en de open ruimte maximaal te bewaren. En last but not least de wil 
om regel- en wetgeving voor elke Zemstenaar op eenzelfde maar rechtvaardige manier toe te passen.
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Vlam staat voor Veiligheid, Leefbaarheid 
met Aandacht voor Mensen!

LAUWERS 
Greta

Lijsttrekker, Lijst 7

Veiligheid en Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen 1



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

Kiara, Robbe en Aiko

Open ruimte bewaren
Vlam ijvert al decennia om de open ruimte maximaal te 
bewaren in plaats van grotere gebieden te verkavelen. 
De hogere overheid kondigde een betonstop aan tegen 
2040. Er werd de laatste 15 jaar gigantisch veel verkaveld. 
Wanneer dit tempo wordt gehandhaafd (en 
het ziet er zo naar uit!) dan is Zemst tegen 
2040 al lang geen gemeente meer maar een 
stad! In Vlaanderen verdwijnt dagelijks wel 6 
ha open ruimte!! Vlam wil hierin verandering 
brengen, ook al kunnen we dit enkel in onze 
gemeente.

Geen brede rooilijnen
Wij gaan al van bij het ontstaan van Vlam in tegen 
het ontwerpen van veel te brede rooilijnen met 
onteigeningsplannen tot gevolg. Brede rooilijnen 
leiden tot brede straten waarbij systematisch goed 
onderhouden voortuinen onnodig verdwijnen. In 
een landelijke gemeente mogen best smalle straten 
blijven want brede straten nodigen bovendien uit tot 
sluipverkeer en hard rijden.

Bijenvriendelijke maatregelen
De schaarse open ruimte zou beter moeten benut 
worden om de bedreigde bijenpopulatie opnieuw 
mogelijkheden te geven. Open ruimte en bermen 
zouden moeten bezaaid worden met bijenvriendelijke 

bloemen. De gemeente kan imkers aanmoedigen 
bijenkasten te plaatsen in open ruimten. De 
gemeente kan eveneens initiatieven nemen om 
de imkerij weer meer leven in te blazen door 
info-momenten te organiseren en er voldoende 
publiciteit rond te maken. Zemst kan trachten de 
imkerij te promoten via de scholen. 

Laat ons een 
bloem en wat 
gras dat nog 
groen is

Open ruimte en landelijkheid
“Samen gaan we ervoor om het landelijk karakter van Zemst 
als groene long in haar omgeving te behouden!”

Meer aandacht voor landbouw
Landbouw hoort thuis in een landelijke gemeente. 
Landelijkheid betekent ook aandacht hebben voor 
de landbouwers. Mede dankzij landbouw blijft onze 
gemeente net landelijk. Mooie gewassen op de velden 
en het oogsten ervan alsook runderen, paarden 
en schapen in de wei maken dat het fijn fietsen of 
wandelen is langsheen onze wegen. Voor kinderen is 
het een leerrijke ervaring langsheen dergelijke wegen 
en draagt bovendien bij tot hun ontwikkeling. Toch moet 
er aandacht zijn voor het uitoefenen van dit beroep. Hoe 
langer hoe meer zijn de wegen minder aangepast om 
de grotere landbouwvoertuigen en machines nog toe te 
laten hun gronden te bereiken om ze te bewerken of er 
hun dieren naartoe te brengen.

Beter onderhoud van grachten
Bij landelijkheid horen open grachten en lokale 
waterlopen. De grachten dienen veel beter 
onderhouden te worden om het hemelwater dat erin 
terecht komt vlotter te kunnen laten wegstromen. 
Slecht onderhouden grachten nodigen bovendien uit tot 
zwerfvuil en ongedierte.

Nog steeds gevaar voor overstroming van de Zenne
De Zenne blijft nog altijd een heikel punt op bepaalde 
plekken onder andere in Weerde. Bij hevige regenval is 
de Zenne hier al meermaals uit haar oevers getreden 
maar een verhoging van de dijken laat op zich wachten 
sinds vele jaren.

Meer bos
Wie landelijkheid zegt denkt meteen ook aan bossen. 
Zemst heeft haast geen bossen meer waar kinderen 
nog kunnen spelen. Door de juiste bomen en struiken 
aan te planten wordt bovendien de luchtkwaliteit 
verbeterd. De ligging tussen drukkere steden, een 
autostrade die Zemst doormidden snijdt, drukke 
gewestwegen en luchtverkeer zorgen voor de 
nodige last en luchtvervuiling. Het is duidelijk dat er 
dringend bos moet bijkomen, zeker langsheen drukke 
verkeersassen.

De Zenne in Weerde

Programmapunt Vlam
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“Trek de stop niet 
uit het zwembad!”

Ronny

Meer burgerparticipatie
Vlam staat voor een transparant beleid waarin 
leefbaarheid een van de centrale begrippen is. Zo 
willen we de burgers dichter bij het gemeentebeleid 
betrekken. 

We ijverden voor online streaming van de openbare 
zittingen van de gemeenteraad zodat iedereen, 
ook van thuis uit, kan volgen hoe beslissingen tot 
stand komen. De huidige meerderheid was hier 
uiteraard nooit voorstander van.

We pleiten ook voor een digitaal 
platform waar bewoners ideeën 
kunnen posten én feedback 
krijgen om de betrokkenheid te 
vergroten. 

Daarnaast stellen we periodieke consultatieronden 
voor waarbij het gemeentebestuur naar deelkernen 
gaat en de mensen de mogelijkheid geeft ideeën 
naar voor te brengen en bekommernissen te uiten.

Meer parkeerplaatsen voor lokale handelaars
Lokale economie moet dringend de nodige 
ondersteuning krijgen op het vlak van 
parkeergelegenheid. In onze gemeente werden 
de laatste jaren actief grote winkelketens 
aangetrokken waardoor er niet alleen extra 
mobiliteitsproblemen gecreëerd werden, maar ook 
heel wat kleinhandel niet heeft kunnen overleven. 
Parking werd voor de lokale handelaars alsmaar 
geringer. Wanneer klanten niet in de onmiddellijke 
buurt van een winkel kunnen parkeren dan rijden 

ze verder. De gemeente heeft 
nooit wat ondernomen om dit 
probleem te verhelpen. Vlam 
formuleerde voorstellen om 
het parkeren te bevorderen 
voor de lokale middenstand. 
We lieten op de gemeenteraad 

onder andere een punt stemmen om tijdelijk 
parkeren (maximum 2 uur) in het centrum van 
elke deelgemeente mogelijk te maken. Zo kunnen 
klanten vlot van de ene winkel naar de andere 
gaan. Helaas werd ons voorstel door de huidige 
meerderheid weggestemd.

Meer burgerparticipatie 
kan leefbaarheid ten 
goede komen    

Leefbaarheid
“Samen gaan we voor een warm Zemst waar het aangenaam 
leven, leren, werken en ontspannen is!”

Alternatief voor de belbus
               Vlam wil een gemeentelijk alternatief 

voor de belbus.  De belbus werd vooral 
gebruikt door senioren die geen auto hebben en 
voor wie fietsen niet meer kan én bovendien veel te 
ver van openbaar vervoer wonen. Er kan een dienst 
georganiseerd worden met vrijwilligers zodat iedereen 
hierop beroep kan doen en waarbij de vergoeding 
bepaald wordt volgens inkomen.

Betere ondersteuning voor scholen
Alle onderwijs in onze gemeente kan beter 
ondersteund worden door bijvoorbeeld busvervoer 
te organiseren voor schoolactiviteiten van alle 
scholen in Zemst. Parkeergelegenheid in de 
onmiddellijke omgeving van de school is een must, 
maar de veiligheid van fietsers en voetganger moet 
gegarandeerd blijven. In het gemeentelijk onderwijs 
kan de communicatie tussen school en ouders veel 
beter. Facebook en website dienen optimaal gebruikt 
te worden. Alleen papiertjes meegeven met de 
kinderen is echt niet meer van deze tijd.

Oplossing voor zwembad
Qua infrastructuur moet er dringend een oplossing 
komen voor het zwembad in Hofstade dat met sluiten 
bedreigd is volgens een rapport van een expert. Een 
nieuwbouw of renovatie zal een grote investering 
met zich brengen, maar zal verantwoord zijn. Immers 
honderden schoolkinderen, een aantal zwemclubs 
en heel wat inwoners van onze gemeente die gaan 
zwemmen of revalideren na een ongeval zijn hiermee 
gebaat. Voor Vlam is het noodzakelijk dat er minsten 
nog twee deskundigen van verschillende bedrijven 
een bijkomend rapport opmaken om te zien of de visie 
van de eerste expert wel de beste en juiste is en of er 
daadwerkelijk al dan niet kan gerenoveerd worden. 
Vlam vindt dat de Zemstse bevolking zich zo wie zo 
moet kunnen uitspreken over het al dan niet investeren 
in een zwembad.

Nevenbestemming voor kerken
Kerken moeten een nevenbestemming krijgen waarbij 
het nodige respect dient bewaard te blijven. In vele 
steden en gemeenten zijn mooie voorbeelden van 
nevenbestemmingen maar in Zemst wil het huidige 
bestuur er geen werk van maken. Een nevenbestemming 
is geen ontwijding of herbestemming!

Meer inzetten op dierenwelzijn
Op het vlak van dierenwelzijn is er nog heel wat werk 
aan de winkel, wat zich niet beperkt tot een dierenasiel 
voor honden en katten. Zo moet er controle komen op 
huisdieren om te zien of ze wettelijk in orde zijn. Er 
moet strenger opgetreden worden tegen eigenaars die 
hun dieren mishandelen en verwaarlozen. Vanuit de 
gemeente kan er gesensibiliseerd worden om mensen 
te behoeden een huisdier bij broodfokkers te kopen. 
Een gemeente kan hiervoor perfect initiatief nemen 
om de nodige handtekeningen te verzamelen om 
wetsvoorstellen in te dienen.

Bestrijding van zwerfvuil
Zwerfvuil blijft toenemen. De gemeente kan nog meer 
inzetten om dit te bestrijden. Aan de hand van camera’s 
kan de sluikstorter beter opgespoord en beboet 
worden. Propere straten en grachten maken het leven 
aangenamer en leefbaarder.

Programmapunt Vlam
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VANDERVORST Carla

HUYGELS Benjamin

Ik ben 48 en gehuwd met Koen Temmerman, een rasechte Eppegemnaar. 
Samen wonen we in de Kleempoelstraat te Zemst. Ik ben afkomstig uit 
Zemst-Bos en verhuisde op mijn zesde naar Zemst “city”. Mijn vrije tijd 
breng ik het liefste door met mijn dieren. Ik engageer me graag voor 
initiatieven ten voordele van het goede doel.

Beroepshalve ben ik sinds 2001 manager van een bloeiende nv, die 
diensten verleent aan jonge en startende ondernemingen. Ik voel 
me dan ook sterk betrokken bij de lokale economie en bij jonge 
ondernemers.

Sinds 2 jaar zetel ik in de gemeenteraad. Twee jaar die me ten volle 
overtuigd hebben dat er een nieuwe wind door Zemst moet waaien. 
Dierenwelzijn ligt mij nauw aan het hart, maar ook het welzijn van 
mensen met een beperking en zwaar zieken laten mij niet onberoerd. 
Open ruimte is voor mij een must! Voor dit alles wil ik samen met Vlam 
blijven ijveren in onze gemeente want vaak denk ik met weemoed terug 
aan het gezellige dorpsgevoel van weleer.

Kleempoelstraat 19 – 1980 Zemst / GSM 0473 22 37 53

Een transparant beleid; waar inspraak en overleg vanzelfsprekend zijn, 
waar beslissingen onderbouwd en helder gecommuniceerd worden, is 
voor mij vanzelfsprekend. Ik streef voor een leefbaar Zemst waar het 
aangenaam wonen is, waar open ruimte effectief gevrijwaard wordt, 
waar verkeersveiligheid aangepakt wordt en waar duurzaamheid geen 
loos begrip is.

Professioneel hou ik me bezig met duurzaamheidsadvies, project 
management en circulaire economie binnen de bouw- en vastgoedsector. 
Na de werkuren studeer ik nog een master in management bij, ga ik ga 
graag op reis en hou ik ervan om andere talen te spreken en nieuwe 
inzichten te ontdekken.

Kortom, met het nodige enthousiasme en kennis kom ik op voor Vlam 
Zemst. Een stem voor Vlam is een stem voor Zemst!

Vaartdijk 5 – 1981 Hofstade / Gsm 0495 14 35 90

Lijst 7

1

2

LAUWERS Greta

FRANSOO Geert

Ik ben opgegroeid in Zemst en nam verantwoordelijkheid op in Chiro 
Tijl, jeugdclub en volleybal Tramalant. Sinds 1980 woon ik samen met 
mijn echtgenoot Michel Teughels in Weerde.

In 1994 richtte ik mee Vlam Zemst op. In 2000 ruilde ik mijn professionele 
carrière als Human Resources Manager in voor mijn politieke mandaten 
als gemeente- en politieraadslid. Door mijn diepgaande dossierkennis 
en dossier gerelateerde wetgeving heb ik in die 24 jaar al heel wat 
mensen kunnen helpen.

Naast mijn politieke bezigheden vang ik al 38 jaar zwerfkatten op die 
ik na medische verzorging sociaal maak, laat steriel maken en chippen. 
Nadien zoek ik een geschikt adoptiegezin. Ik hou van avontuurlijk 
reizen, skiën en fietsen alsook supporteren voor volleybal en basketbal.

Sociale zaken, gelijke kansen voor elke Zemstenaar, dierenwelzijn, 
stedenbouw en ruimtelijke ordening en een leefbaar Zemst zijn enkele 
van mijn stokpaardjes.

Vredelaan 39 – 1982 Weerde / Tel. 015 61 52 09

Ik ben Geert Fransoo, 34 jaar en getrouwd met Elke. Samen wonen we 
al 10 jaar in Elewijt. We hebben 3 fantastische kinderen, een zoontje en 
2 dochtertjes.

Bent u van Elewijt en hebt u kinderen in de school De Regenboog 
dan hebt u mij mogelijks al aan het werk gezien op één of andere 
schoolactiviteit. Ik maak deel uit van het ouderraad in de school De 
Regenboog alsook van de scholenraad binnen Zemst voor wat betreft 
de gemeentescholen. Engagement en leergierigheid zitten mij in het 
bloed waardoor ik me actief ben gaan engageren in de lokale politieke 
partij Vlam.

Door mijn opleiding technisch bouw heb ik een sterke interesse in 
stedenbouw en openbare werken, maar door mijn huidige job als 
leerkracht is onderwijs het thema dat mij het nauwst aan het hart 
ligt. De kennis die ik heb vergaard, wil ik graag ten dienste stellen 
van onderwijs en scholen binnen onze gemeente. Kinderen zijn onze 
toekomst, dus ook de toekomst van Zemst.

Tervuursesteenweg 796 – 1982 Elewijt / Gsm 0472 83 95 75

Kandidaten Vlam 
Gemeenteraadsverkiezingen 
14 oktober 2018
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VAN HAUDT Pascale BRUNET Christophe

COLLIN Yves ILJUKOVICA Natalja

VERLOO Chris DECOSTER Robin

Ik ben 59 jaar en woon al 29 jaar in Eppegem. De lokale partij Vlam 
Zemst volg ik al geruime tijd en koesterde de ambitie om mij bij deze 
groep gemotiveerde mensen aan te sluiten. Vlam vertegenwoordigt 
wat voor mij van groot belang is namelijk respect voor de mooie natuur, 
bescherming van de zwakkeren in onze maatschappij, de veiligheid 
waar nog veel aan verbeterd kan worden en de opvang van verloren of 
gekwetste dieren.

Voor al deze punten wil ik me graag inzetten om er het beste van te 
maken.

Houtemsestraat 44 – 1980 Eppegem / Gsm 0485 55 58 85

Ik ben 40, werk in de luchtvaartsector en woon bijna 14 jaar in Eppegem. Ik 
hou van het landelijk karakter van onze regio. De keuze om mij aan te sluiten 
bij de lokale partij Vlam ligt voor de hand. Het is een team vrijwilligers met 
het hart op de juiste plek en voor wie de mensen op de eerste plaats komen. 
Kortom een partij met een ideologie en waarden waar ik me helemaal kan in 
vinden. Verder is het voor mij cruciaal dat er duurzame mobiliteitsoplossingen 
komen waarbij het verkeer efficiënt wordt aangepakt. De wandel- en 
fietsroutes zijn gegeerd in onze streek en de zwakke weggebruikers moeten 
daar dan ook op een veilige manier gebruik kunnen van maken.

Graag wil ik meewerken aan een leefomgeving waar iedereen zich kan 
ontplooien en rust vinden. Een Zemst waar de belangen van de mensen 
op de eerste plaats komen daar wil ik mij samen met het Vlam-team 
voor inzetten!

Stijn Streuvelslaan 22 – 1980 Eppegem

Ik ben 51 jaar, gehuwd met Lucette en samen hebben we 1 zoon Amy. 
We wonen in Weerde en ben een geboren en getogen Zemstenaar. Ik 
groeide op in Eppegem en bracht een belangrijk deel van mijn jeugd 
door in Zemst o.a. in Chiro Tijl en jeugdclub Tramalant. Ik speelde 17 jaar 
voetbal in Zemst en 1 jaar in Hofstade. Bijkomend beoefende ik destijds 
verdedigingssporten in de oude melkerij bij Ingrid Berghmans en Robert 
Van de Walle en in de budohal te Elewijt namelijk Franse boks (Savate).
Beroepshalve ben ik fotograaf en ben dus dagelijks in contact met 
mensen waaronder heel wat Zemstenaren. Ik heb dus echt voeling wat er 
leeft onder de bevolking. Politiek moet er zijn om een goed bestuur voor 
iedereen te garanderen. Samen met Vlam Zemst wil ik graag meewerken 
aan een integer beleid voor alle Zemstenaren.

Voor mij is een groene gemeente die rust uitstraalt erg belangrijk en 
welgekomen na een drukke en stressvolle dagtaak.

Paul van Ostaijenstraat 23 – 1982 Weerde / Gsm 0477 97 07 59

Ik ben Natalja, 46 jaar, tolk van opleiding en werk in een commerciële 
binnendienst voor auto-industrie. Samen met mijn man Lieven en 3 
kinderen, zoon en twee dochters (tweeling van 4) wonen wij al enkele 
jaren in Eppegem.

Ik woon al 13 jaar in België en nu ik voor het eerst mijn stemrecht mag 
uitoefenen heb ik mij verdiept in politieke programma’s van diverse 
partijen.

De sociale aspecten die Vlam vertegenwoordigt spreken mij enorm aan.
Een partij die kansen geeft, en open staat voor mensen die steun kunnen 
gebruiken, is voor mij de juiste keuze. Net als elke ouder wil ik eraan 
werken dat onze gemeente veiliger, groener en kindvriendelijker wordt.

Jagers-te-Voetlaan 10 – 1980 Eppegem / Gsm 0485 49 35 09

Ik werd 72 jaar geleden geboren in Antwerpen en zakte 39 jaar geleden 
met mijn zoon Kenneth Thoonen af naar Zemst. Ik ben de fiere oma 
van de 8-jarige Louise en de 5-jarige tweeling Charlotte en Claire. Na 
mijn carrière in de elektriciteitssector woonde ik enkele jaren in Egypte. 
Vrienden met een dipje kunnen altijd bij mij terecht voor een luisterend 
oor en helpende hand. Ik heb een hekel aan onrecht en nog meer aan 
leugens of halve waarheden. Ik hou van een net, landelijk Zemst en erger 
me mateloos aan blikjes, sigarettendoosjes en -peuken, papiertjes e.d. 
op de openbare weg of in mijn voortuin… Voor mij is meer inspraak van 
de burgers zowel in kleine als in grote dossiers een must. 

Ik sta al 24 jaar volledig achter het programma van Vlam en heb de 
laatste 6 jaar met veel overtuiging die steun in de praktijk gebracht.

Kleine Baan 14 – 1980 Zemst / Tel. 015 61 43 48

Ik ben Robin, 30 jaar, en werkzaam als kinesitherapeut in een 
groepspraktijk. Ongeveer 5 jaar vertoefde ik in het Mechelse maar 
woon nu opnieuw in Elewijt waar mijn roots liggen. Sinds 2000 ben 
ik muzikant bij de Koninklijke Harmonie Sint Hubertus Elewijt. Mijn 
vertrouwde thuisomgeving heb ik zien veranderen van open ruimte 
naar volgebouwde gebieden.

Ik sta met volle overtuiging op de Vlam-lijst want ik kan me volledig 
terugvinden in het programma en de toekomstvisie van Vlam. 
Bovendien is Vlam de énige lokale partij, die de belangen van elke 
Zemstenaar verdedigt en ijvert voor een veilige en leefbare gemeente.

Graag wil ik mee ijveren voor het behoud van open ruimte en meer 
aandacht voor al het verenigingsleven.

Beukenhaagstraat 8 – 1982 Elewijt / Gsm 0494 89 23 27

8
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VAN LOO Nicky MALOMGRÉ Inge

VAN BEERSEL Jurgen BESSEMS Luc

VAN INTHOUDT Ann VERCAMMEN Ru

Ik ben Nicky, 42 jaar en woon samen met Eric en dochtertje Jill sinds 
2001 in Hofstade. Ik werk reeds 20 jaar in een telecombedrijf, waar ik 
mijn vrouwtje stond in een groep van dertig mannen. In mijn vrije tijd 
ben ik al 32 jaar actief als muzikant.

Ik kan mij helemaal vinden in de missie en doelstellingen van Vlam. 
Rechtvaardigheid en correcte informatie vind ik heel belangrijk. 

Graag wil ik samen met Vlam werken aan een leefbaar Zemst, waarin 
iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en geen plaats is voor 
individualisme of prestigeprojecten.

Zemstsesteenweg 83 – 1981 Hofstade / Tel. 015 344 144

Sinds mijn tienerjaren woon ik in Elewijt. Ik ben getrouwd met 
Thierry, een IT-consultant, en run een dierenartsenpraktijk voor 
gezelschapsdieren in Elewijt.

Weloverwogen snelle beslissingen en duidelijke communicatie 
behoren tot de dagelijkse orde, terwijl besluitloosheid en ontduiken 
van verantwoordelijkheden niet in mijn woordenboek staan.

De positieve ingesteldheid van de Vlam-ploeg voor een veiliger en beter 
leven in Zemst spreekt mij dan ook sterk aan, net als de open geest en 
dito communicatie van Vlam.

Ik zetel sinds 2007 in de gemeenteraad en wil dit mandaat graag 
verlengen zodat ik mij ook nog de volgende zes jaar voor u kan inzetten.

Tervuursesteenweg 435 – 1982 Elewijt / Tel. 015 62 09 92

Na 41 jaar rond te lopen in onze melkweg, besef ik hoe nietig we allemaal 
zijn. Geen fatalisme wel louter wetenschappelijke feiten. Toch zoek ik 
steeds het positieve, datgene waarvoor je met een glimlach opstaat. 
Een belangrijk event dat daar ver bovenuit springt, is m’n zoon Maxim, 
ondertussen 13jaar een onafscheidelijk deel van me.

M’n carrière die voornamelijk toespitst op management, wordt naast het 
strategische, steeds overvloedig ingekleurd door het ‘people’-aspect. 
Werken met mensen geeft me immers energie, het doet me bruisen en 
stimuleert het creatieve. Ik hoop dat deze dingen een positieve bijdrage 
mag en kan leveren bij Vlam.

Zijn er dingen aan mezelf die ik liever anders zou zien en verbeteren? 
Wellicht meer dan waarschijnlijk en ongelooflijk veel, maar die moet je 
zelf ontdekken.

Beukenhaagstraat 2 – 1982 Elewijt / Gsm 0477 29 32 46

Ik ben 53 en geboren en getogen in Elewijt alwaar ik alle rangen van de 
scouts heb doorlopen. 

Sinds 1992 heb ik mijn huisartsenpraktijk in Hofstade. Beroepshalve kom 
ik dan ook dagelijks te weten wat er leeft onder de mensen. De jeugd 
met zijn specifieke problemen, de werkende mensen en werklozen met 
hun vrees voor de toekomst alsook ouderen en hun onveiligheidsgevoel. 
Aandacht voor jeugd, hulpbehoevenden en senioren vind ik bijzonder 
belangrijk.

Reeds 12 jaar ervaar ik dat Vlam over de partijgrenzen heen aandacht 
heeft voor menselijke waarden en geen loze beloftes doet.

Tervuursesteenweg 360 – 1981 Hofstade / Tel. 015 62 02 22

Ik ben 53 jaar, woon in Hofstade en ben gehuwd met Dirk Van Hoof 
(beter gekend als “de Stoof”). 25 jaar geleden stond ik mee aan de 
wieg van Vlam en was meteen één van de vrouwelijke kandidaten.

Beroepshalve ben ik opticien en baat ik al 33 jaar een brillenwinkel 
uit in Vilvoorde. Mijn oprechte, sociale en rechtvaardige ingesteldheid 
worden door mijn klanten erg gewaardeerd. 

In mijn vrije tijd ga ik veel wandelen of varen op binnenwateren. Ik hou 
van een aangename leefomgeving waarin mens en natuur hand in hand 
gaan.

Ik neem voor de vijfde maal deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en 
ben erg gemotiveerd om samen met Vlam onze gemeente te besturen

Korte Bakkestraat 5 – 1981 Hofstade / Gsm 0479 92 97 26

Ik ben 56 jaar, afkomstig uit Zemst. Ben gehuwd met Ann Herpoelaert 
en samen wonen we al vele jaren in Eppegem. Onze kinderen Bart en 
Karen hebben intussen het nest verlaten om hun eigen leven verder uit 
te bouwen. Ik werk bij Dupont Plastics in Mechelen waar ik naast mijn 
dagtaak ook vertrouwenspersoon ben.

In mijn jeugd was ik jarenlang lid en leider bij Chiro Tijl te Zemst. Ik 
speelde er eveneens volleybal en trainde de volleybalploeg De 
Trammekes. Mijn hobby’s zijn ecologisch tuinieren, fietsen, zelf likeur 
en zeep maken. Ben tevens ook lid van het BIN (buurtinformatie 
netwerk).

Veiligheid, menselijkheid en respect voor het milieu zijn voor mij 
ontzettend belangrijk. Al deze waarden vind ik terug bij Vlam Zemst.

Eetveldstraat 64 – 1980 Eppegem / Tel. 015 33 96 14
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GOOVAERTS Marie-Louise GOETHALS Annie

GOOVAERTS Mark OP DE BEECK Rudi

VAN PÉ Barbara TIMMERMANS Joeri

Ik ben 63 jaar, gehuwd met Jan Huyghe en moeder van Ben.

Na een volledige loopbaan bij eenzelfde werkgever geniet ik nu van 
mijn welverdiend pensioen. Toch wil ik nog vrije tijd besteden aan een 
medewerking binnen Vlam Zemst.

Binnen Vlam is immers een grote en diepgaande dossierkennis en open 
geest terug te vinden en dat blijft me aanspreken. Het is dan ook met 
veel overtuiging dat ik voor de derde maal op de kandidatenlijst sta om 
samen met Vlam zetelwinst te boeken. 

De Zemstenaar verdient een bestuur met Vlam mee aan het roer!

Jaak Lemmenslaan 43 – 1980 Zemst / Tel. 015 61 09 20

Jaren heb ik mijn eigen kapsalon gehad in Weerde, waar ik nog steeds 
woon, en kwam op die manier met erg veel mensen in contact. Vaak 
werd ik in vertrouwen genomen en heb ik kunnen vaststellen dat er in 
Zemst met 2 maten en 2 gewichten gewogen wordt.

Zowel mijn echtgenoot Freddy als ikzelf hebben meer dan 10 jaar ons 
ingezet voor de dierenbescherming van Zemst. Ik nam er de taak van 
penningmeester voor mijn rekening.

Het is dank zij Vlam dat het dierenasiel in Eppegem uiteindelijk kon 
gebouwd worden. Ik heb vanaf het eerste moment kunnen ervaren dat 
er bij Vlam niet geroepen wordt, maar wel gehandeld en dat kwam de 
dieren vooral honderden zwerfkatten ten goede. Nu ik op rust ben heb 
ik meer vrije tijd die ik graag wil besteden aan en voor Vlam Zemst.

Gildestraat 36 – 1982 Weerde

Ik ben 46 en woon samen met Tamara en mijn 2 schatten van dochters 
Kiara en Aiko in Weerde. Ik neem voor de derde maal deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Ik bracht het grootste deel van mijn jeugd door in de Chiro van Weerde 
en werd er hoofdleider. Nog steeds ben ik actief als bestuurslid van de 
overbekende Bierfeesten te Weerde. Hierdoor heb ik nog behoorlijk 
voeling met wat er bij jongeren leeft. Dagdagelijkse zaken zijn voor mij 
belangrijker dan prestigeprojecten.

Ik wil alle jongeren en jonge ouders oproepen om voor Vlam te stemmen 
want het is niet de enige lokale partij, maar voor mij ook de enige partij 
met een realistische kijk op de toekomst van onze gemeente.

Ketelstraat 10 – 1982 Weerde / Gsm 0477 40 93 11

Ik ben 52 jaar oud en reeds 28 jaar woonachtig in Hofstade. 
Ik ben gehuwd met Sonja Van Lint en samen hebben we een zoon Jeroen.

Ik heb een opleiding houtbewerking gevolgd en ben al vele jaren 
werkzaam op een logistieke dienst.

Mijn grote hobby is vissen en ben dan ook lid van meerdere visclubs 
waaronder de visclub Ons Genoegen te Hofstade. Ik ben tevens ook lid 
van de Landelijke Gilde in Hofstade.

Samen met Vlam wil ik mij inzetten voor een veilige en leefbare gemeente.

Zemstsesteenweg 47 – 1981 Hofstade / Gsm 0474 95 07 48

Barbara Van Pé is 40 jaar en werkt als cabineverantwoordelijke bij een 
luchtvaartmaatschappij.

Samen met haar partner Edwin Van Roy en hun 2 dochtertjes woont 
ze in Elewijt. “Als trotse mama vind ik het belangrijk dat mijn kinderen 
kunnen opgroeien in een groene gemeente, die veilig en leefbaar 
is met kwalitatief onderwijs voorop. Goed onderwijs is immers een 
basiselement voor een goede toekomst later”. 

Samen met het ambitieuze Vlam-team wil ze zich inzetten voor iedereen 
in Zemst en met speciale aandacht voor kinderwelzijn.

Tervuursesteenweg 657 – 1982 Elewijt

Ik woon in Elewijt en ben trotse vader van 2 dochtertjes, die in Elewijt 
naar school gaan.

Omdat bij Vlam met ieders mening rekening gehouden wordt en er een 
open sfeer heerst, wil ik graag met deze groep gemotiveerde mensen 
mij mee inzetten voor onze gemeente en voor de toekomst van onze 
kinderen.

Menselijkheid en eerlijkheid draag ik hoog in ’t vaandel en dat vind ik 
terug bij Vlam. Het lag dan ook voor de hand dat ik opteerde om mij bij 
Vlam aan te sluiten.

Vekestraat 24 – 1982 Elewijt
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DE MAEGHT Christophe BIESEMANS Marc

CUYPERS Myriam VERVOORT Rozita

MAMPAEY Kristel

Ik ben 42 jaar en papa van 2 kindjes. Ikheb Vlam leren kennen meer 
dan 10 jaar geleden. Onze Hoogstraat verkeerde al decennialang in een 
heel slechte staat. Onze huizen barstten. Vlam was de enige partij die 
oor had naar onze problemen en er ook daadwerkelijk iets aan deed.

Graag wil ik dan ook samen met Vlam verandering brengen in het 
gemeentelijk beleid van Zemst want ik wens niemand toe wat de 
bewoners van de Hoogstraat jaren hebben moeten dulden. Ik wil mee 
ijveren voor een betere aanpak van problemen in onze gemeente 
waarbij communicatie en nakomen van beloften erg belangrijk zijn.

Vlam is de derde grootste partij in Zemst en verdient het om nog meer 
te groeien.

Hoogstraat 102 – 1980 Zemst / Gsm 0471 66 73 93

Ik ben 51 en woon al vele jaren in Hofstade samen met mijn gezin.

Al geruime tijd volg ik de lokale politiek en volg ik de lokale partij Vlam. 
Vlam staat voor Veiligheid, Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen. 
Het is vooral het eerste woord in deze naam dat mijn aandacht geniet. 

Voor mij is veiligheid een belangrijk onderwerp waar ik me dan ook met 
de Vlam-ploeg wil voor inzetten.

Zandstraat 8 – 1981 Hofstade / Gsm 0494 19 52 23

Myriam woont aan de Humbeeksebaan in Zemst-Laar. 

Ze is actief in de Laarse parochiewerking, waar ze de uitbating van 
de parochiezaal in goede banen leidt. Myriam hecht veel belang aan 
menselijke warmte en persoonlijke contacten. Ze staat voor de derde 
keer op de Vlam- lijst.

Humbeeksebaan 199 – 1980 Zemst-Laar / Tel. 015 61 56 71

Ik ben 61, op brugpensioen en een echte Elewijtenaar. Ben gehuwd met 
Roger Janssens, mama van Ramona en Kevin. Fiere oma van Kasper en 
Gloria. Mijn vrije tijd wil ik besteden om samen met Vlam ’t leven in 
Zemst nog aangenamer te maken. Vlam staat immers voor Veiligheid, 
Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen.

Ik wil vooral ijveren voor :
• Meer veilige en goed onderhouden fiets- en voetpaden
• Veiligere schoolomgevingen
• Kordater optreden tegen criminaliteit en overlast
• Een beter betaalbaar woonbeleid
• Het detecteren van vereenzaming bij senioren om hen trachten uit 

hun isolement te halen
• Mobiliteit voor senioren
• Behoud van landelijk karakter

Lange Ravestraat 76 – 1982 Elewijt / Gsm 0496 32 17 12

Mijn naam is Kristel, 35 jaar en woon met mijn lieve vriend, zoon en 
mijn moeder al enkele jaren in het mooie Weerde.

Van opleiding ben ik sociaal verpleegkundige en ben werkzaam als 
zelfstandig thuisverpleegkundige in en rond de regio Mechelen.

Ik heb een grote passie voor ouderenzorg. Samen met Vlam wil ik de 
belangen van de senioren binnen Zemst behartigen.

Kerselarenweg 7 – 1982 Weerde / Gsm 0472 50 55 08 

24

23

27

25

26

Als u voor Vlam Zemst stemt dan stemt u voor :
 
• Betaalbaar wonen
• Veiligheid
• Leefbaarheid voor mens en dier
• Behoud v/h landelijke karakter en de open ruimte
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Kandidaten Vlam Zemst
Lijst 7

1 LAUWERS Greta • 15 BESSEMS Luc •
2 FRANSOO Geert • 16 VERCAMMEN Ru •
3 VANDERVORST Carla • 17 GOOVAERTS Marie-Louise •
4 HUYGELS Benjamin • 18 GOOVAERTS Mark •
5 VAN HAUDT Pascale • 19 VAN PÉ Barbara •
6 COLLIN Yves • 20 GOETHALS Annie •
7 VERLOO Chris • 21 OP DE BEECK Rudi •
8 BRUNET Christophe • 22 TIMMERMANS Joeri •
9 ILJUKOVICA Natalja • 23 DE MAEGHT Christophe •
10 DECOSTER Robin • 24 CUYPERS Myriam •
11 VAN LOO Nicky • 25 MAMPAEY Kristel •
12 VAN BEERSEL Jurgen • 26 BIESEMANS Marc •
13 VAN INTHOUDT Ann • 27 VERVOORT Rozita •
14 MALOMGRÉ Inge •

Stemmen op meerdere Vlamkandidaten is perfect geldig!


