
Onze campagne “Dé stem van Zemst” 
is gestart!
Onze campagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 14 oktober is gestart! Met 
de 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. 

Net zoals in onze publicatie van juni 2018 vindt u ook 
in dit nummer een greep uit onze kandidaten alsook 

ons programma van de twee eerste 
thema-affiches “Betaalbaar wonen” en 
“Veiligheid”. Deze affiches zijn u recent 
wellicht niet ontgaan in het straatbeeld. 
Zemstenaren brengen u een duidelijke 
boodschap via deze posters maar hun 
boodschap is ook te beluisteren op 

onze Vlam-facebook pagina en onze nieuwe website  
www.vlamzemst.be. 

De twee andere speerpunten 
komen aan bod in het 
volgende nummer.

Alvast veel leesplezier!

Greta Lauwers
Lijsttrekker 
(voor de 5de maal)

Vlam staat voor Veiligheid, 
Leefbaarheid met Aandacht 
voor Mensen!

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 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. Intussen zijn 
we uitgegroeid tot de derde grootste partij in Zemst. 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.VU
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“Wij willen 
in ons dorp 
blijven wonen.”

Lies en Wouter

Betaalbaar wonen

Gemeentelijke bouwgronden moeten worden 
voorbehouden voor mensen die hier al jarenlang wonen 
of gewoond hebben. Deze mensen alsook hun ouders en 
vaak ook grootouders hebben immers de gemeentekas 
mee gespekt. De gemeente kan stedenbouwkundige 
regelgeving (verordeningen) zodanig opmaken 
dat er op voornoemde gronden enkel alternatieve 
woonvormen kunnen gebouwd worden zoals co-
housing, zorgwoningen, kangoeroewoningen 
of modulaire woningen (zoals skilpod 
woningen). Deze laatste zijn woningen die 
in een productie-atelier gebouwd worden en 
dan naar de plek van bestemming worden 
gebracht. Deze huizen kunnen tijdelijk 
gehuurd worden en na gebruik terugkeren 
naar de producent. Het spreekt voor zich dat het in de 
bestaande omgeving moet passen. De gemeente kan 
zelf alternatieve woningen laten bouwen en ze verhuren 
aan betaalbare prijzen aan Zemstenaren. Het is een feit 
dat een woning gebouwd door een projectontwikkelaar, 
heel wat duurder is dan een woning gebouwd in eigen 
(gemeente)beheer. Bij deze werkwijze kan eventueel 
geopteerd worden voor een PPS formule (Publiek, 
Private Samenwerking).

Senioren langer in eigen vertrouwde omgeving
Senioren moeten langer in hun eigen vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen als ze dit willen. 
Bestaande premies en zorgdiensten moeten automa-
tisch bekend gemaakt worden aan hulpbehoevenden.

Gemeente moet helpen met groepsaankopen te 
organiseren
Bijkomend kan het renoveren van gemeentewoningen 
maar ook van private woningen, extra wooneenheden 
creëren zonder dat er open ruimte of binnengebieden 
moeten worden aangesneden. In bepaalde gevallen 
kan ook afbreken van oude vervallen woningen en 
weer opbouwen van een alternatieve woonvorm tot 
goede oplossingen leiden. De gemeente kan dergelijke 
projecten nog beter ondersteunen. Vandaag worden er 
enkel kleine premies uitgereikt voor bepaalde gevallen 
van renovatie. De gemeente kan nog meer doen door 
onder andere groepsaankopen te organiseren van allerlei 
bouwmaterialen en energiezuinige toepassingen. Dit 
draagt ongetwijfeld bij tot het betaalbaarder maken van 
een eigen woning voor de beoogde doelgroepen binnen 
Zemst. Ook hier moet duidelijke regelgeving opgesteld 
worden om misbruik te voorkomen.

Geen hoogbouw in onze landelijk Zemst
Het huidige bestuur schermt steeds dat de druk van 
de buursteden Mechelen en Vilvoorde zo hoog is dat 
Zemst moet blijven bijbouwen. De druk zal er blijven 
ook wanneer Zemst helemaal zal volgebouwd zijn! En 
dan? Bouwen met extra woonlagen? Vlam is van mening 
dat dit nog vlugger tot een stadsgevoel en dito uitzicht 
zal leiden! Extra bouwlagen leidt tot zon- en lichtverlies 

van de onmiddellijke buren wat vaak uitmondt 
in burenruzies. 
De hogere overheid kondigde zelf reeds aan dat 
er een betonstop moet komen om nog verdere 
overstromingen en open ruimten verlies tegen 
te gaan! Alleen moet volgens Vlam de gemeente 
Zemst niet wachten tot 2040! In onze gemeente 

is de bevolkingsdichtheid al van begin jaren 2000 een 
stuk hoger dan het gemiddelde binnen Vlaanderen voor 
een vergelijkbare verbindingsgemeente!

Providentia woningen in slechte staat
De bestaande sociale woningbouw (Providentia) 
is dringend aan renovatie toe en vaak te groot. In 
woningen met meerdere slaapkamers wonen nu 
vaak alleenstaanden waarvan de kinderen al lang het 
huis uit zijn. In vele woningen en appartementen in 
Providentia-wijken staat schimmel op de muren, komen 
muursteentjes of plinten los en staat er zelfs water in 
putten waar nutsleidingen of nutskranen zich bevinden! 

Verluchting in badkamers is dicht geschilderd en dus 
allerminst veilig. In meerdere van deze woningen sluiten 
ramen en deuren onvoldoende! Door de bestaande 
sociale woningen te renoveren en beter af te stemmen 
op de doelgroep kunnen meer mensen aan een 
betaalbare woning worden geholpen. Vandaag staan 
ook meerdere woningen/appartementen leeg en toch 
bouwt Providentia nieuwe in onze gemeente. Hierdoor 
wordt open ruimte aangesneden om wegenis aan te 
leggen en vervolgens vol te bouwen.

Betaalbaar 
wonen
Vlam wil een consequent woningbeleid gericht op 
betaalbaar wonen, met specifieke aandacht voor 
jonge mensen, hulpbehoevenden, senioren en 
alleenstaanden met duidelijke regels om misbruiken 
te voorkomen. 

Betaalbaar 
wonen zonder 
open ruimte 
aan te snijden

In onze gemeente is nog heel wat te doen op het 
vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit in het 
algemeen. Deze twee zaken zijn immers nauw met 
elkaar verbonden. Mensen blijven sensibiliseren 
om meer de fiets te gebruiken of te voet te gaan 
blijft belangrijk maar het fietsgebruik moet dan 
ook op een aanvaardbaar veilige manier kunnen. 
Ook de voetgangers moeten zich op een veilige 
manier kunnen begeven in onze straten en op 
de Zemstse wegen. Er dient dan ook 
een grondig uitgewerkt gemeentelijk 
mobiliteitsplan opgesteld te worden 
waarbij inspraak van Zemstenaren 
belangrijk is. Zij zijn de gebruikers 
van de Zemstse wegen en kunnen dan 
ook uit ervaring knelpunten beter duiden. Dit 
mobiliteitsplan moet aansluiten op fietswegen 
op provinciaal niveau. Een mobiliteitsplan dient 
uiteraard ook afgestemd te worden met de 
buurgemeenten. Veel sluipverkeer komt immers 
van buurgemeenten. Ook moet nog meer ingezet 
worden op snelheidscontroles want die gebeuren 
vandaag te weinig. 

Veilige oversteekplaatsen nodig!
Er moet echt een totaalvisie op korte en 
middellange termijn ontwikkeld worden op het 
vlak van verkeersafwikkeling in onze gemeente. 

Een visie die vooreerst vertaald wordt in een 
masterplan dat uiteindelijk ook daadwerkelijk 
in realisaties wordt omgezet. Vandaag bestaat 
er een te beknopt mobiliteitsplan en een 
degelijke uitvoering ervan blijft uit.  Bovendien 
moeten contradicties weggewerkt worden. 
Men kan als gemeente niet zeggen dat men 
veiligere oversteekplaatsen wil voor de 
zwakke weggebruikers als men daarin niet wil 

investeren wegens “te duur”. Vlam 
blijft voorstander om de fietsautostrade 
niet langsheen de Zenne maar naast 
de spoorwegberm te laten lopen. Op 
deze manier worden alle gevaarlijke 
oversteekplaatsen Brusselsesteenweg 

Eppegem, Damstraat Weerde, Stationslaan en 
Heidestraat Zemst vermeden. In het fietsactieplan 
van de gemeente Zemst staat bovendien dat de 
fietsroutes ononderbroken moeten doorlopen 
van in Vilvoorde tot Mechelen. Intussen wil Vlam 
het pad langs elke zijde van de Zenne benutten 
zodat het ene kan dienen voor voetgangers en 
joggers en het andere voor fietsverkeer. Het zou 
ook veiliger fietsen zijn wat nu niet kan gezegd 
worden gezien de toch wel smalle fietsautostrade 
langsheen 1 zijde van de Zenne gebruikt wordt 
door zowel fietsers, voetgangers als joggers. Voor 
Vlam mag veiligheid geen prijs kennen.

Voor Vlam mag 
veiligheid geen 
prijs kennen

Veiligheid
Voor Vlam blijft veiligheid een heel belangrijk thema. 
We ijveren al jaren voor veiligheid op allerlei vlakken 
o.a. verkeersveiligheid, terugdringen van criminaliteit 
a.h.v. slimme camera’s, sensibiliseren en weerbaar 
maken van jongeren in de lagere school tegen 
verslavingsproblematieken (MEGA-project), …

“Wij willen 
fietsen 
op veilige 
fietspaden.”

Marie en Lennert

Veiligheid
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Vrachtwagens teisteren nog steeds onze 
woonstraten
Nog steeds worden onze wegen geteisterd 
door veel vrachtwagens die niet eens in de 
dorpskernen moeten zijn. Spoorwegbruggen in 
Damstraat en Vredelaan en Gulderij worden nog 
steeds stuk gereden omdat de vrachtwagens 
vaak te hoog zijn en niet onder de bruggen door 
kunnen. Dergelijk zwaar verkeer is niet alleen 
gevaarlijk maar rijdt ook de gemeentewegen stuk. 
Vlam ijvert al decennia dat de in Zemst gevestigde 
transportbedrijven zouden terecht kunnen op de 
Hoge Buizen op uiteraard veilig afgespannen en 
bewaakte terreinen. Op die manier wordt het 
vrachtvervoer met een heel groot percentage 
automatisch teruggedrongen. 

Vlam richtte ooit burgerwacht op
Vlam richtte eind jaren ’90 reeds burgerwachten op 
in een aantal woonwijken nadat vooral in nieuwe 
woonwijken (verkavelingen) een grote plaag van 
wooninbraken en dito diefstallen gebeurden. 
Gsm was toen nog geen alledaags iets. Via de 
gemeenteraad bekwam Vlam dat er paaltjes 
werden gezet om vluchtwegen te blokkeren. In 
Weerde en Elewijt staan die paaltjes er nog en 
in Weerde getuigt een waarschuwingsbord van 
destijds nog steeds dat dieven niet gewenst zijn. 
Vandaag bestaan de burgerwachten niet meer 
maar werden er buurtinformatie netwerken of 
kortom BIN’s in ’t leven geroepen. Deze zijn 

uitgegroeid toe een goedwerkend instrument. 
Toch kan dit netwerk nog geoptimaliseerd worden 
en zelfs voor andere doeleinden gebruikt worden 
zoals om vermiste personen helpen op te sporen.

Onnodige frustraties vermijden
Vlam heeft eveneens aandacht voor veiligheid 
met betrekking tot gezondheid. Zo willen we een 
doordachter vergunningsbeleid bij wegenwerken 
maar ook bij het bouwen of verbouwen van 
woningen. Vergunningen worden afgeleverd 
met meestal onvoldoende voorwaarden voor 
de omwonenden of de weggebruikers om de 
veiligheid te garanderen. Vaak wordt er geen of 
onvoldoende wegsignalisatie aangebracht of 
worden werktijden waarbinnen machines mogen 
gebruikt worden niet gerespecteerd waardoor 
de nachtrust van omwonenden wordt verstoord. 
Bij nieuwbouw- of verbouwingswerken wordt 
gegarandeerd het voet- en/of fietspad beschadigd 
en niet of slecht hersteld door de desbetreffende 
aannemer. Dit alles leidt tot onnodige frustraties 
en stress bij heel wat mensen. De controle op het 
naleven van de afgeleverde vergunningen moet 
vanuit de gemeente strikter gebeuren. Er dienen 
in de vergunningen sancties bepaald te worden 
waarop de gemeente kan terugvallen bij niet 
naleven van de voorwaarden in een vergunning.

Asbest gevaarlijk voor de gezondheid
In onze gemeente zijn nog heel wat gebouwen 
waarin asbest vervat zit wat de veiligheid van de 
gezondheid in het gedrang kan brengen. Vlam wil 
meteen werk maken van een asbestafbouwplan 
en niet wachten tot 2040. Zelfs zware hagel of 
storm kan schade aan asbestdaken toebrengen 
waarbij de kankerverwekkende vezels kunnen 
vrijkomen. Als gemeente moet men hier het 
voortouw nemen en de Zemstenaren hierbij 
helpen op het vlak van informatie en organiseren 
van dergelijke afbouwprojecten.

Nog een greep uit onze 
kandidaten op de Vlam-lijst bij 
de gemeenteraadsverkiezingen 
op 14 oktober 2018

Benjamin Huygels
Benjamin Huygels is 24 jaar, woont in Hofstade, en is de 
jongste van onze kandidaten.

“Professioneel hou ik me bezig met duurzaamheidsadvies, 
projectmanagement en circulaire economie binnen de bouw- en 
vastgoedsector. Na de werkuren studeer ik nog een master in 
management bij, ga ik graag op reis en hou ik ervan om andere talen 
te spreken en nieuwe inzichten te ontdekken.
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. Kortom, met het nodige 
enthousiasme en kennis kom ik op voor Vlam Zemst. Een stem voor 
Vlam is een stem voor Zemst!”

Jurgen Van Beersel
Jurgen Van Beersel is 41 jaar en woont in Elewijt.  

“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 13 jaar een onafscheidelijk deel van 
me. Mijn 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.”

Wij zijn verheugd u volgende kandidaten te kunnen voorstellen. 
Allen met een warm hart voor Zemst en zonder eigenbelang!

NIEUWE KANDIDATEN 2018
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Rudi Op de Beeck
Rudi Op de Beeck is 52 jaar, woont al 28 jaar in Hofstade. 
Hij is gehuwd met Sonja Van Lint en samen hebben zij 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.”

Kristel Mampaey
Kristel Mampaey is 35 jaar en woont met haar vriend, haar 
zoon en haar moeder al enkele jaren in het mooie Weerde.

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

Mijn hart en passie gaan uit naar ouderenzorg en ik zou graag via 
Vlam de belangen van onze senioren behartigen.”

NIEUWE KANDIDATEN 2018

Natalja Iljukovica
Natalja Iljukovica is 46 jaar en woont samen met haar man 
Lieven en drie kinderen, zoon en twee dochters (tweeling 
van 4), al enkele jaren in Eppegem.  

“Ik ben tolk van opleiding en werk in een commerciële binnendienst 
voor de auto-industrie. Ik woon al 13 jaar in België en nu ik voor 
het eerst mijn stemrecht mag uitoefenen heb ik mij verdiept in de 
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!”

Yves Collin
Yves Collin is 51 jaar, gehuwd met Lucette en samen met 
hun zoon Amy wonen ze in Weerde. Yves is 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 de Zemstse bevolking. 
Voor mij is een groene gemeente die rust uitstraalt erg belangrijk en 
welgekomen na een drukke en stressvolle dagtaak.”

o p  h e t stem bu r eau . . .

i k  ha d 

g e lu k !

‘ t  was 

m u lt i p le 

c ho i c e !

In ons land geldt nog altijd opkomstplicht waardoor iedere kiesgerechtigde verplicht is op 14 oktober zich aan te bieden 
aan het stemlokaal. Kan u op 14 oktober, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, niet gaan stemmen omdat u ziek 
bent, u zich in het buitenland bevindt, u moet werken of er doet zich een andere situatie van overmacht voor? Als u om 
één van deze redenen niet kan gaan stemmen, moet u wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid 
verantwoorden of een volmacht geven. Om de straffen of de geldboetes die aan het niet-naleven van de opkomstplicht 
zijn verbonden te ontlopen, kan Vlam u helpen met de nodige administratieve formaliteiten. 

Vlam helpt indien u niet kan 
gaan stemmen!

Voor meer informatie neemt u contact op met Michel Teughels via michel.teughels@vlamzemst.be of 
tel. 015 61 52 09 of met één van onze Vlam-kandidaten.
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Geen goed nieuwsshow
Zoals steeds brengt de burgemeester en zijn schepenen 
enkel een “goed nieuwsshow” in de pers, maar 
wanneer het over ernstige problemen gaat dan zwijgen 
de voornoemden in alle talen. Waarom werd er niet 
gecommuniceerd naar de gemeenteraad? Waarom 
heeft dit bestuur niet meteen actie ondernomen om 
een sluiting tegen te gaan? Waarom werden er niet 
meer deskundigen aangesproken om een professioneel 
onderzoek te doen naar de toestand van het zwembad te 
Hofstade? Allemaal vragen waar niet meteen antwoorden 
worden op gegeven.

Voor honderden leerlingen geen zwemles meer
Het is een feit dat het zwembad een Sport Vlaanderen 
(voorheen Bloso) aangelegenheid is. Toch blijft het 
onbegrijpelijk dat noch de gemeente Zemst, noch Sport 
Vlaanderen hier iets zinvol heeft ondernomen teneinde 
een sluiting te voorkomen zonder dat er een alternatief 
is voor de honderden leerlingen uit Zemst en enkele 
buurtgemeenten.

Revalideren niet langer mogelijk in de 
onmiddellijke buurt
Naast de vele scholen en zwemclubs zijn er ook dagelijks 
heel wat inwoners van onze gemeente die gaan zwemmen 
of revalideren na een ongeval. Ook zij blijven nu op hun 
honger zitten want een alternatief na de sluiting is niet 
meteen voorhanden.

Vlam wil volksraadpleging over zwembad in 
Zemst
Voor Vlam is het noodzakelijk dat er minsten nog 2 
deskundigen van verschillende bedrijven met kennis van 
zaken bijkomende rapporten opmaken om te zien of de 
eerste visie wel de beste en juist is en of er daadwerkelijk 
al dan niet kan gerenoveerd worden. Vlam vindt dat de 
Zemstse bevolking zich moet kunnen uitspreken over het 
al dan niet investeren in een zwembad.

Een duik in het zwembad
Sinds heel lang is het College van Burgemeester en Schepenen op de hoogte dat het zwembad in Hofstade 
niet meer zou beantwoorden aan de geldende veiligheid- en brandveiligheidsvoorschriften waardoor 
een sluiting op korte termijn zich zou opdringen. Nooit werd de gemeenteraad hierover geïnformeerd en 
moesten we als raadslid de problematiek vernemen via de media.

Hoogstraat 
geterroriseerd 
door breekwerf

Na meer dan 15 jaar wachten werd eindelijk de Hoogstraat aangepakt om de riolering te ontdubbelen en de 
straat deftig aan te leggen. Erg veel huizen in deze straat liepen door de jaren heen grote schade op door 
de trillingen van het slechte wegdek. Bewoners hebben jaren actie gevoerd en Vlam bracht dit dossier 
meermaals op de tafel van de gemeenteraad. Voor dergelijke werken is er een centrale werfplek nodig 
waar onder andere grond en beton worden af- en aangevoerd. Grond werd er gezeefd en beton gebroken 
met een mobiele breekwerf. Voor een dergelijke werfplek moet een vergunning afgeleverd worden door 
de burgemeester. Deze laatste leverde een vergunning af om de werf op enkele meters van de woningen 
te laten inplanten en dit voor ongeveer twee jaar! 

Bewoners worden gepest!
Vele bewoners vragen zich af of de burgemeester 
bewust een dergelijke vergunning aflevert naast 
hun woningen? Het is inderdaad niet te vatten dat 
een burgervader een vergunning voor 
dergelijke werfplek aflevert te midden 
van een woonstraat. Het regende 
klachten over onhoudbare trillingen, stof, 
lawaai en dit alles van ’s morgens voor 
6u tot vaak heel laat meermaals zelfs tot 
een stuk na 22u. Vlam-mandatarissen 
zijn zelfs ’s avonds om 22u30 ter plekke 
gaan kijken!

Vlam vroeg verplaatsing van de 
werf buiten woonzone
Omdat de bewoners geen gehoor kregen bij de 
burgemeester die verantwoordelijk is voor deze 
vergunning vroegen ze Vlam om hulp.

Maar helaas de burgemeester heeft niet de minste 
beleefdheid om zelfs maar te antwoorden op onze 
vele emailberichten met als vraag de werf een heel 
stuk te verplaatsen. Nochtans mag een bestuur geen 
bestuursdaden stellen die burgers onnodig stresseren 
of irriteren. De heer Coopman trekt zich daar blijkbaar 
niets van aan. Ongelooflijk maar waar.

Burgemeester en gevolg ging lopen op info-
vergadering
Op 30 augustus had er een info-vergadering plaats 
over fase 2 van deze werken. Slechts 4 dagen voor fase 

2 begon. De burgemeester en zijn cd&v 
schepenen waren aanwezig maar op het 
ogenblik dat de presentatie gedaan was 
en de mensen uit het publiek (bewoners 
van Hoogstraat, Beekveldstraat, 
Kleempoelstraat, Lindestraat, Kleine 
Lindestraat en Grote Molenweg) mochten 
vragen stellen, stapten Bart Coopman en 
de cd&v schepenen op. De aanwezigen 
konden hem zelfs niet vragen waarom hij 
die vergunning aflevert vlak naast hun 
woning.

Begrijpen wie kan en vermoedelijk krijgt de heer 
burgemeester de rekening wel aangeboden op 14 
oktober! 

Naast de Colruyt-
problematiek heb 

je ook dit weer 
goed gedaan, 
burgemeester!
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Leven met een beperking? Ervaar het maar! 
Het is niet eenvoudig maar in de eerste 
plaats zijn het gewone mensen! Zo zou het 
nochtans moeten zijn. Spijtig genoeg moeten 
deze mensen blijvend opboksen tegen o.a. 
vooroordelen, meerkosten én heeft het een 
enorme impact op hun manier van leven. Voor 
de vierde maal op rij organiseert Vlam Zemst 
een wandeling waarvan de opbrengst integraal 
naar het goede doel gaat. We opteerden ervoor 
om ditmaal drie mooie projecten in de kijker te 
zetten en de opbrengst te verdelen. We lichten 
ze graag even toe.

Pulmonale Hypertensie
Vic is 8 jaar en lijdt aan Pulmonale Hypertensie. De roots 
van Vic liggen in Zemst Bos en Laar, hij is hier al lang 
geen onbekende meer! Hij voetbalde tot voor kort bij 
SK Laar maar moest daar spijtig genoeg mee stoppen 
omwille van zijn ernstige ziekte. Hij ontmoet er nog 
wel geregeld zijn speelkameraden. PH of pulmonale 
hypertensie is een zeldzame ziekte. In België zijn er 
naar schatting 400 patiënten met deze aandoening en 
men schat dat er jaarlijks een 60-tal nieuwe bijkomen. 
Het is een ernstige ziekte die de patiënt beperkingen 
oplegt in het dagelijkse leven. Zonder behandeling is 
de overleving sterk beperkt. Het is een ziekte waarbij 
de druk in de longvaten toeneemt. Er zijn verschillende 
vormen van PH. Genezing is niet mogelijk enkel 
stabilisatie (test.ph-vzw.be). 

Graag willen wij via Vic de vzw Pulmonale Hypertensie 
(UZ Leuven) steunen! Een ziekte die zeldzaam is en van 
de overheid minder middelen toebedeeld krijgt maar 
alle begeleiding en steun kan gebruiken. 

De patiëntenvereniging wil de patiënten beter 
kunnen begeleiden, hen informatie verstrekken en 
hun belangen verdedigen tegenover verschillende 
instanties. Daarnaast wensen ze lotgenoten bij elkaar 
te brengen door activiteiten te organiseren.

Windkracht Zemst vzw
In het voorjaar werd de Vzw Windkracht Zemst 
opgericht. Een prachtig initiatief van enkele ouders 
van jongeren met een beperking. Via de vzw trachten 
zij hun jongvolwassenen een zinvolle tijdsbesteding te 
bezorgen. Voor jongeren met een beperking is het bijna 
onmogelijk na hun school een gewone loopbaan uit te 
bouwen en zelfstandig te leven zonder ondersteuning. 
Na het verlaten van de school botsen ze overal op lange 
wachttijden voor begeleiding en financiële steun. Vaak 
zijn de instellingen ook niet geschikt voor hun probleem. 
Daarom hebben deze ouders de handen in elkaar 
geslagen om hun eigen weg uit te stippelen en hun 
oogappels verder te begeleiden naar zelfstandigheid. 

Hebt u zin om kennis te maken met Jens, Simon, Kevin, 
Jens, Sander en Kelsey of wilt u meer te weten komen 
over hun activiteiten kom dan naar onze wandeling. 
U kan alvast ook een kijkje nemen op hun website 
www.windkrachtzemst.be of op www.facebook.com/
windkrachtzemst.

4de editie knabbel & 
babbel hondenwandeling 

op zondag 23 september 2018 
t.v.v. drie Zemstse goede doelen

Sportrolstoel voor Elke
Elke Van Gompel contacteerde ons met haar verhaal. Elke 
is geboren en getogen in Eppegem en woont momenteel 
in Elewijt. Omwille van haar fysieke beperking, Elke is 
immers klein van gestalte en heeft rugproblemen, heeft 
ze nood aan een rolstoel. In het dagelijkse leven heeft 
Elke een job op het secretariaat van een school. Zoals 
de meesten onder ons heeft Elke ook wel hobby’s. 
Haar fervente hobby is badminton. Ze is aangesloten 
bij een club in het Mechelse. Deze club stelt haar een 
sportrolstoel ter beschikking in bruikleen. Deze rolstoelen 
zijn wendbaarder. Er is echter een probleem. Door haar 
fysieke problemen kan ze die niet afdoende gebruiken 
en heeft ze nood aan een op maat voor haar gemaakte 
sportrolstoel. De prijs van zo’n rolstoel loopt al snel op tot 
4.500 euro. Tussenkomsten hiervoor zijn er niet, daarom 
is Elke op zoek naar sponsors om haar hobby te kunnen 
blijven uitoefenen. 

Drie goede redenen dus om te komen wandelen of ons 
event te steunen! U maakt er “veel mensen” gelukkig 
mee!

Praktische info
Het start en eindpunt is voorzien in het Parochie-
centrum, Humbeeksebaan te Zemst-Laar. 
Parkeermogelijkheid in de onmiddellijke buurt. 
Vertrekken kan individueel tussen 13u en 15u. 

Er zijn wandelingen voorzien tussen 4km en 10km in het 
mooie Zemst-Laar. Aan u de keuze welke lus u kiest bij 
het vertrek. Onderweg kan u heel wat lekkers proeven. 
Deze editie voorzien we ook randanimatie. Er zal een 
springkasteel en een reuze gezelschapsspel zijn zodat 
het een leuk evenement wordt voor het hele gezin. Ook 
een ritje met de paardentram mag niet ontbreken. 

Bovenal staat er een leuke stand met info omtrent 
de relatie tussen hond en baasje evenals een heuse 
petshop. Zoals altijd zijn er ook nu lekkere snacks en 
drankjes voorhanden. Alle ingrediënten dus voor een 
fijne zondagmiddag.

Niet enkel hondeneigenaars zijn welkom maar wij 
doen een warme oproep aan fervente wandelaars en 
niet wandelaars om onze projecten te komen steunen. 
Uiteraard is een financiële gift ook zeer welkom.

Vooraf inschrijven
Inschrijven is noodzakelijk als u wilt meewandelen 
onder het motto ‘knabbel en babbel’ en kan via 
onderstaande inschrijfstrook of via e-mail naar  
carla.vandervorst@telenet.be. 

Voor elke deelnemende hond is er een knabbel 
voorzien! De deelnameprijs bedraagt 8 euro per 
volwassene. Kinderen tussen 6 en 12 jaar betalen 3,5 
euro. Kinderen tot 6 jaar wandelen gratis. De dag zelf 
zijn nog een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk 
maar dan betaalt u 10 euro per volwassene en 5 euro 
per kind tussen 6 en 12 jaar.

Carla Vandervorst
Gemeenteraadslid

INSCHRIJFSTROOK KNABBEL EN BABBEL zondag 23 september 2018

Naam en voornaam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail adres: 

Aantal volwassenen:  8,00 euro x       

Aantal kinderen (6 - 12 jaar):  3,50 euro x 

Aantal honden die meewandelen (gratis):                   Totaal bedrag:

Inschrijvingen moeten uiterlijk 20 september 2018 binnen zijn bij Carla Vandervorst, Kleempoelstraat 19 te 1980 Zemst of via 
carla.vandervorst@telenet.be. Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijvingsgeld dat dient gestort te worden op de 
Vlamrekening BE67 0012 3919 3487 met vermelding “knabbel en babbel + uw naam + aantal personen”.



plaats

3
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Verschillende wandelroutes tussen 
4 en 10 km, met of zonder hond, met 
proevertjes onderweg en leuke standjes 
voor baasje en hond. 

Inschrijven: carla.vandervorst@telenet.be
Volwassene: 8 euro / Kind (6-12j): 3,50 euro

Terras met lekkere hapjes en 
drankjes! 

Randanimatie: springkasteel, 
reuze gezelschapsspel & 
paardentram.

Zondag 23 september 2018

Startpunt: 
Parochiecentrum Zemst-Laar

Vertrek: tussen 13u en 15u

Niet-wandelaars eveneens welkom!

      knabbel
en babbel
honden-
wandeling

4de

Integraal t.v.v. drie 
Zemstse goede doelen

      knabbel
en babbel


