
Hallo, 

ik ben 
Kristin 
Iliaens,
mama van 3 
en 
echtgenote 
van 1.

Mijn passie? Mijn gezin natuurlijk, waarbij ik hoop 
dat mijn kinderen terechtkomen in een wereld waar een 
plekje is voor iedereen.

Nog een passie? Natuurlijk, het leven zelf! Daar probeer 
ik met volle teugen van te genieten, ondanks mijn drukke 
bezigheden. Een groene plek in de natuur is daarbij altijd 
welkom om even tot rust te komen.

Wat nog? Wel, alles wat daarbij hoort uiteraard. Zo hoop 
ik voor onze kids op een veilige verkeersomgeving, op 
genoeg speelruimte om zich te kunnen uitleven, op goeie 
scholen met toffe leerkrachten... kortom, een sociaal le-
ven waarin alle ingrediënten aanwezig zijn om tot leuke, 
zelfstandige volwassenen uit te groeien waarbij vrienden 
en familie centraal staan.

Wie gaat daarvoor zorgen? In de eerste plaats voel ik 
mezelf samen met mijn echtgenoot verantwoordelijk. 
Alles begint bij jezelf, vind ik. Maar zoals altijd kan ik 
af en toe wel een steuntje in de rug gebruiken. En daar 
zorgt Vlam dan weer voor. Een groep waarin ik me 
thuis voel, omdat zij opkomen voor de échte waarden in 
het leven. Want in de drukte van vandaag gaat men daar 
tegenwoordig veel te snel aan voorbij.

Ik kies voor Vlam, jij toch ook?
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Veiligheid en Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen

LIDKAARTEN 2006

Hoe verlengt u het lidmaatschap of hoe kan u lid worden ?
1. Door onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld te bezorgen aan iemand van Vlam.
2. Door overschrijving van e 5 op het nummer 001-2391934-87
 van Vlam Zemst, met vermelding van uw lidnummer bij een hernieuwing.
 Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.

 Naam : ………………………………………………………………………………………………  Voornaam ……………………………………………………………………………………………

 
 Straat : ………………………………………………………………………………………………  nr : ……………………………………………  bus: …………………………………………………..

 Deelgemeente : ………………………………………………………………………………  Tel : …………………………………………………………….…………………………………………

 ■   Ik zal e 5 per overschrijving betalen  ■   Ik zal aan een Vlam contactpersoon betalen

✂

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privé leven).
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Vlam...
Al van bij het begin (gemeenteraadsverkiezingen van 1994) 
ben ik een schakel binnen Vlam. 
Vlam staat voor Veiligheid, Leefbaarheid met Aandacht voor 
Mensen. Vooral die “Aandacht voor mensen” sprak me on-
middellijk aan. Door mijn beroep kom ik heel veel in contact 
met mensen en ook daar vind ik het belangrijk om de mensen 
eerlijk en correct te dienen. En dat geldt ook in de maatschap-
pij en in onze gemeente Zemst. Mensen helpen en ze de juiste 
weg wijzen geeft altijd een goed gevoel.

Verder hou ik enorm veel van dieren en de natuur. Zelf woon 
ik zeer landelijk. Het streven naar het behoud en onderhoud 
van de natuur zit dan ook in mijn bloed. Maar al te vaak wordt 
vergeten dat we bewuster moeten omgaan met het milieu.
Kortom bij Vlam vind ik de mensen terug die voor al voor-
noemde waarden opkomen. 

Ann Van Inthoudt
Korte Bakkestraat 5, Hofstade

NOVEMBER 2005

Roland De Bakker
OCMW-raadslid en PWA
Gildestraat 70, Weerde
015 34 09 48
roland.debakker@pandora.be

Walter Van Moer
Gemeenteraadslid
Hertevoetweg 6,  Weerde
015 61 47 76
walter.vanmoer@pandora.be

Greta Lauwers
Gemeente-politieraadslid
Fractieleider
Vredelaan 39, Weerde
015 61 52 09
greta.lauwers@freebel.net

   Onze raadsleden   Onze raadsleden 

Vlam   1

BUSJE komt zo ...BUSJE komt zo ...
Tenminste, dat hopen we toch voor wie staat te wach-
ten aan Weerde-kerk en het gemeentehuis van Zemst, 
kant Stationslaan. Jarenlang heeft Vlam geijverd voor 
een busverbinding tussen Elewijt, Weerde en Zemst-
centrum. Bovendien hebben we er van meet af aan voor 
gepleit de busreiziger niet letterlijk in de kou te laten 
staan en aan de drukkere opstapplaatsen schuilhuisjes 
te voorzien. Al in april 2004 wees Vlam  het gemeen-
tebestuur erop dat de reizigers, waaronder veel bejaar-
den en scholieren, die de bus nemen aan de kerk van 
Weerde en in de Stationslaan te Zemst weer en wind 
moeten trotseren. CD&V, SP.a en NV-A beloofden een 
en ander onder de loep te nemen en de nodige stappen 
te zullen ondernemen. De schuilhuisjes bleven echter 
uit. Zowat 1,5 jaar later kaartte Vlam  het probleem 
opnieuw aan op de gemeenteraad van september 2005. 

Wat blijkt nu? Het college acht het niet mogelijk om 
op beide plaatsen enige beschutting te voorzien. De 
meerderheid ʻverklaarde  ̓ dat in Weerde de plannen 
voor de bouw van het schuilhuisje nog niet klaar waren 
en bovendien moest worden gewacht tot de restauratie-
werken aan de kerk waren voltooid. 



Aan het gemeentehuis was volgens CD&V, SP.a en 
NV-A geen plaats voor een bushokje. Nochtans vol-
staat 4 m2 om een schuilhuisje te bouwen. 

Als het gemeentebestuur zou snoeien in de beplanting 
aan de parking in de Stationslaan, zou daarvoor vol-
doende ruimte vrijkomen. De gemeente dient boven-
dien niet eens alle aankoopkosten zelf te dragen, want 
De Lijn biedt een waaier van formules die het prijs-
kaartje verzachten. De prijs van een schuilhuisje ligt 
tussen 900 en 1.500 euro, afhankelijk van de grootte. 

Gek dat een college dat op andere plaatsen moeiteloos 
groen opoffert daar rond zijn hoofdkwartier zoveel 
moeite mee heeft. Of primeert het uitzicht vanuit het 
gemeentehuis op de gezondheid van de wachtenden? 
Voor Vlam  zeker niet! Samen met Groen! stemde 
Vlam  als enige voor de bouw van schuilhuisjes, de 
andere partijen onthielden zich of stemden zelfs te-
gen. Het toont alleszins aan voor wie u als reiziger 
belangrijk bent.
      

Greta Lauwers

Jaarlijks teerfeest op 27 NOVEMBER 2005

Gemeentebestuur laat het breed hangen ...
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Het rooilijndossier van de Tervuursesteenweg in Ele-
wijt is opnieuw een van die dossiers waaruit is ge-
bleken dat de Zemstse meerderheid het soms te groot 
ziet. Volgens de gemeente Zemst en de AWV was op 
de Tervuursesteenweg absoluut een rooilijn met een 
breedte van 26 meter nodig. Geen smoesje of leugen-
tje was te veel om de bewoners van die noodzaak te 
overtuigen. De bewoners gaven zich evenwel niet zo-
maar gewonnen en dienden massaal bezwaarschriften 
in, 101 om precies te zijn. Te veel om gewoon te kun-
nen negeren dus. Het Zemstse bestuur moest noodge-
dwongen zijn grootse plannen opbergen. 

In het nieuwe voorlopige plan werd de rooilijn op 20 
meter bepaald. Nog altijd meer dan nodig: huizen en 
handelszaken moeten worden afgebroken, het kerk-
hof dient gedeeltelijk te worden onteigend en heel 

wat mensen moeten een deel van hun tuin afstaan. 51 
gemotiveerde bezwaarschriften toonden aan dat de 
bewoners ook met het afgeslankte plan niet waren ge-
diend. De voltallige meerderheid had echter geen oren 
naar hun bezwaren en keurde de rooilijn van 20 meter 
goed. Vlam stemde als enige tegen.

De vergoeding voor de onteigeningen (geraamd op 
2.711.000 euro) komt uit de gemeentekas: de gemeen-
te schiet het bedrag (renteloos) voor aan de Vlaamse 
Gemeenschap, afdeling AWV. Om het breed te la-
ten hangen gebruikt het Zemstse bestuur met andere 
woorden het geld van de belastingbetaler. U en ik dus, 
of u het nu breed heeft of niet.

Greta Lauwers

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Vlam het ʻteerfeest  ̓voor de leden en sympathisanten. 
Elk jaar mogen we heel wat mensen begroeten. 

Traditioneel staat zoʼn bijeenkomst voor: 
 n lekker eten (keuze uit vlees of vis), 
 n  een glaasje drinken, een gezellige babbel, een tombola, ... 
 n  kortom een aangename bedoening! 

 Info en inschrijvingen :
 Michel Teughels  015 61 52 09  greta.lauwers@freebel.net
 Willy Van Steenwinkel      015 61 33 61   willy.van.steenwinkel@pandora.be
 Pol Panis 015 34 65 98  of  0475 23 01 76
 José De Wit 0474 24 95 59

Busje komt zo...

Nee, nee, onze partij is niet van naam ver-
anderd! Wél is de veiligheid aan de Zemstse 
schoolpoorten al zolang we bestaan een van 
onze grootste zorgen.

We beseffen allemaal dat deelnemen aan het 
verkeer een hoop risicoʼs met zich brengt. 
Vooral voor onze kleinste bengels loeren er 
ontelbare gevaren op en rond het asfalt. 

Afgelopen zomer nog berichtte Test-Aankoop 
dat voor een kwart van de voetgangertjes en 
zelfs de helft van de fi etsertjes de onmiddellij-
ke omgeving van de school gerust “onveilig” 
mag worden genoemd. Tezelfdertijd bracht een 
VRT-onderzoek aan het licht dat slechts één op 
de tien automobilisten de snelheidsbegrenzing 
binnen de Zone-30 respecteert.

Hoeft het dan nog gezegd dat deze problema-
tiek ieders aandacht dubbel en dwars verdient 
en zelfs nodig heeft? Reacties als “het gaat al 
jaren goed” of “dat gebeurt alleen op een an-
der” helpen uw oogappel echt niet vooruit. 

Daarom blijft Vlam zich inzetten voor veilige-
re schoolomgevingen in onze gemeente. Scho-
len, oudercomités of particulieren die denken 
goede initiatieven te kunnen aanbrengen, kun-
nen altijd rekenen op onze 
ervaring op het terrein en 
staan we graag bij met raad 
en daad. Houd het maar in 
het oog: binnenkort brengen 
we een tikkeltje licht in de 
duisternis!

Pol Panis

Veilig Leerlingen Afzetten bij de Meester

het feestcomité: Pol Panis, José De Wit, Vic Heinderson, Willy Van Steenwinkel, Michel Teughels
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