
Het nieuwe jaar is al weer enkele weken oud maar 
het is nog niet te laat om u een schitterend 2006 toe 
te wensen! En tegelijk een belangrijke oproep uit te 
sturen naar elke goedmenende Zemstenaar…

We hebben dit jaar in het rood aangestipt op onze 
kalender want in oktober wordt een nieuw bestuur 
voor onze gemeente gekozen. Uiteraard hoopt Vlam 
een mooi resultaat neer te zetten. 

Vanzelfsprekend willen we de stembusslag beslech-
ten met het ideale team. Het is een publiek geheim 
dat partijen bij elke verkiezing hun lijsten “opvullen” 
met sympathisanten. Voor ons is de inhoud echter 
belangrijker dan de verpakking. We beseffen maar 
al te goed dat we de wijsheid niet in pacht hebben 
en dat er in onze gemeente nog heel wat mensen met 
frisse ideeën rondlopen. Hun hersenspinsels zullen 
bij ons zeker gehoor vinden!

a Als je net als wij ijvert voor een Veilige en Leef-
bare gemeente met de nodige Aandacht voor de 
Mensen die er wonen en als je je politiek wilt 
engageren, staat onze deur voor jou wijdopen. 

a Voel je je geroepen mee het Zemstse beleid te 
bepalen, aarzel dan niet ons te contacteren. Elke 
mening is belangrijk!

a Als je dan ook nog eens onze gemeente vooruit 
wil helpen, ben je bij Vlam  meer dan welkom!

Het bestuur 

Oké, 

er werd mij 
gevraagd me 
voor te stellen 
aan de Zem-
stenaren. Maar 
hoe begin je 
daaraan? 
Met te zeggen 
dat ik Sabine 
De Bakker 
ben, gehuwd 

met Chris en  wij samen 1 dochter - Margot - proberen 
op te voeden ? En dan... hoe moet het verder? 

Misschien met een woordje uitleg over waarom ik in de 
gemeentepolitiek wil stappen? Van kindsbeen af was ge-
meentepolitiek bij ons thuis aan de orde. Ons vake is al 
heel lang actief op dat vlak en ik hoop dat ik iets van zijn 
toewijding heb geërfd. 

Maar er is meer. Als je er de blaadjes van de politieke 
partijen in Zemst op naslaat, zijn er eigenlijk verdomd 
weinig vrouwen in de gemeenteraad en de gemeentepo-
litiek te bespeuren. Net daaraan probeert Vlam iets te 
doen. In de vorige editie kon je lezen dat Greta voet bij 
stuk hield om o. a. een bushokje aan de kerk van Weerde 
te krijgen. En… een paar weken later vernam ik via de 
krant dat het hokje er komt. Dan heb ik zoiets van: zie je 
wel, een vrouw kan dat erdoor krijgen! 

Het heeft mij alleen maar gesterkt in mijn overtuiging 
dat er meer vrouwen nodig zijn. Een vrouw heeft vaak 
een andere visie op een situatie, een probleem, een aan-
pak…  Dus: meer vrouwen in de politiek en dan liefst in 
een politieke partij waarin vrouwen alle kansen krijgen. 
Vlam bewijst al bijna 12 jaar dat dit kan. Een strategie 
die niet alleen de vrouwen, maar alle Zemstenaren ten 
goede komt.
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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 € 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 € 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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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
0475 826 371
walter.vanmoer@pandora.be

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

   Onze raadsleden   Onze raadsleden 
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Beste lezer, 

Mijn naam is Marc 
Maris. Ik ben 41 
jaar oud en woon in 
de Kerselarenwijk 
te Weerde. Daar 
zullen de meeste 
mensen mij kennen 
vanuit de vrije ba-
sisschool “de Zon-
newijzer” waar ik 
gedurende een tien-
tal jaar actief heb 
meegewerkt in het 
oudercomité. 

Al op jonge leeftijd had ik interesse voor het politieke 
gebeuren. 15 jaar geleden verhuisde ik vanuit Meche-
len naar onze gemeente. Al vlug merkte ik dat sommige 
mensen binnen de bestuurstop meer oog hadden voor 
hun zitje dan voor de problemen die de bevolking on-
dervond. Meermaals kreeg ik op mʼn vragen over de 
verkeersveiligheid in onze wijk het antwoord dat ze zich 
daar niet mee konden bezighouden en dat er wel belang-
rijkere zaken waren. Laat verkeersveiligheid nu net één 

van mijn stokpaardjes zijn. Toen wist ik dat ik ooit de 
stap naar de gemeentepolitiek zou zetten. Politiek moet 
je echter ernstig nemen. Daarom heb ik gewacht tot ik 
voldoende vrije tijd zou hebben om mij voor 100 pro-
cent te kunnen engageren. Nu ik geen lid meer ben van 
het oudercomité en ik mijn bijscholingsstudies achter de 
rug heb, vind ik dat de tijd rijp is.

Ik heb nooit een bepaalde voorkeur gehad voor een tra-
ditionele politieke kleur. Met Vlam heb ik echter de 
partij gevonden die me aanspreekt. Vooral aandacht 
voor mensen lijkt me heel belangrijk. Vlam is een fa-
miliepartij met toffe mensen die op een gezellige doch 
constructieve wijze gemeentepolitiek bedrijft. Luisteren 
naar wat leeft bij de inwoners en daadwerkelijk hun pro-
blemen aanpakken, dat is wat mensen verwachten van 
hun bewindslui en dat is ook wat Vlam doet. Wat me 
trouwens enorm bevalt…

Daarom zal ik bij de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen mijn naam verbinden aan Vlam. Ik hoop oprecht 
dat u ons mee in de coalitie wil helpen, zodat we kun-
nen bewijzen dat we er zijn voor u, de burger, waar het 
tenslotte allemaal om draait.



Verkeer en veiligheid in de Vredelaan te WeerdeStrijken hoef je niet langer zelf te doen ...
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Het strijkatelier in het OCMW aan de Hoogstraat 
69 te Zemst is intussen een feit. Vlam heeft vanaf 
het eerste moment achter het voorstel gestaan om dit 
project helpen te realiseren. 
U kan uw propere was naar het strijkatelier brengen 
en hem na enkele dagen gestreken weer ophalen. 
Open: maandag en woensdag  van 7 tot 15.30 uur 
 dinsdag en donderdag  van 9 tot 18 uur
 vrijdag  van 9 tot 15.30 uur
Voor alle verdere info kan je terecht op het telefoon-
nummer 015 61 87 16.

Roland De Bakker
OCMW-raadslid

In november jl. mochten we 
opnieuw heel wat nieuwe 
mensen verwelkomen op ons 
Vlam-teerfeest. 

Een uitgebreid aperitiefmo-
ment, een heerlijke maaltijd, 
een tombola, keuvelen en 
lachen…kortom een gezel-
lige bedoening. 

Willy Van Steenwinkel.
Voorzitter feestcomité

Een terugblik op het Vlam-teerfeest ...
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Sinds februari 1988 ijveren de bewoners van de Vre-
delaan te Weerde voor meer verkeersveiligheid. Het 
slechte wegdek en de erbarmelijke staat van fi ets- en 
voetpad schreeuwen om aandacht. Meerdere petities 
werden ingediend bij het gemeentebestuur. 
In overleg met de bewoners werd in augustus 1994 
door een straatcomité onder leiding van een ver-
keersdeskundige een proefopstelling uitgewerkt. 
Deze werd overhandigd aan het college van burge-
meester en schepenen van Zemst. De proefopstelling 
kreeg zelfs geen kans om haar nut te bewijzen!

In juni 2000 nam een viertal Vredelaanbewoners op-
nieuw het initiatief om deze toestand bij het gemeen-
tebestuur aan te kaarten. De bewoners werden op het 
gemeentehuis uitgenodigd voor een infovergadering. 
Bart Nobels (schepen van verkeer) kondigde er dood-
leuk aan dat zeker nog 10 jaar zal duren vooraleer de 
vernieuwing van de Vredelaan bespreekbaar wordt. 
Detail: intussen zijn 3 van de 4 betrokken bewoners 
verhuisd. 

Sinds 1995 vraagt Vlam bij het bespreken van 
de jaarlijkse begroting om eindelijk geld te voor-
zien voor de werken aan de Vredelaan. We 
plaatsten dit dossier zelfs op de agenda van de ge-
meenteraad maar de meerderheid heeft hier geen 
oren naar.

Is er dan al die tijd nooit iets gedaan aan die
ellende?
Jawel. Het wegdek werd meerdere malen opgelapt. 
Telkens goed voor enkele weken (hoge kostprijs 
voor een resultaat van korte duur). Gevaarlijke var-
kensruggen werden geplaatst tussen het fi etspad en 
de rijweg. Ze werden intussen op meerdere plaatsen 
weer weggehaald wegens onveilig! Parkingplaatsen 
dienden te verdwijnen voor reuze bloembakken die 
nadien werden vervangen door kleinere. Reden: on-
veiligheid!

Voetpad helt gemiddeld 10 cm af !
Het voetpad ligt er niet alleen met putten en losse 
stenen bij, maar het helt bovendien heel sterk af. Be-
jaarde voetgangers dienen zelfs op de straat te gaan 
omdat een dergelijk oneffen voetpad voor hen le-
vensgevaarlijk is.

Vlam blijft deze wantoestand aankaarten want na 
bijna 20 jaar is het mooi genoeg geweest! 
U hoort er beslist nog van.

Greta Lauwers

De duivensport wordt minder en minder beoefend. Ook in 
Zemst. Er komen weinig jonge “duivenmelkers” bij waar-
door deze typische landelijke sport dreigt teloor te gaan. Dit 
zou echt spijtig zijn, want wie van het buitenleven houdt 
weet dat de duivensport daar deel van uitmaakt. Elk duiven-
seizoen wordt afgerond met kampioenendagen. Deze had-
den recent plaats in Eppegem en Hofstade. Voor wie dit nog 
nooit heeft meegemaakt is het zeker een aanrader om dit 
een keertje te doen. Het is nog echt een traditie die in stand 
gehouden wordt en daar mogen we fi er op zijn, want maar 
al te vaak gaat traditie verloren.

Duivensport in Zemst

Met meer dan 25 jaar ervaring als personeelsafgevaardigde en lid 
van de ondernemingsraad bij een vliegtuigconstructiebedrijf ben ik 
vertrouwd met menselijke bekommernissen. 

Toen Vlam in 1994 voor de allereerste maal deelnam aan de ge-
meenteraadsverkiezingen, sprak hun programma mij het meeste 
aan. Hun logo is immers Veiligheid, Leefbaarheid, Aandacht voor 
Mensen. Bij Vlam zijn dat geen loze woorden. Daarom bestaat 
Vlam nog steeds en is het – in tegenstelling tot wat velen dachten 
- geen eendagsvlieg. 

Vlam houdt ALTIJD rekening met de mensen, niet alleen net voor 
de verkiezingen. 

Eduard De Ron
Lid Vlam

De duivenclubs hebben het wel niet makkelijk, ja zeg maar moeilijk om fi nancieel te overleven. Binnen 
Vlam hebben we destijds de gelegenheid gehad om de duivensport wat beter te leren kennen dank zij Jan 
Van Dyck, die intussen reeds enige tijd is overleden. Met een aantal Vlam-leden waren we ook dit jaar op de 
kampioen dagen. De aanwezige duivenliefhebbers weten dat we de duivensport een warm hart toedragen. 
We wensen via deze weg alle duivenmelkers mannen en vrouwen, veel succes het komende seizoen. Jullie 
kunnen op onze steun blijven rekenen !

Greta Lauwers en Pol Panis

!!!
!!!


