
  1.  LAUWERS Greta 

 2. PANIS Pol

 3. VAN DRIESSCHE Conny

 4. BESSEMS Luc

 5. DE BAKKER Sabine

 6. VAN GEEL Rudi

 7. VAN CRAEN Karin

 8. METDENANCXT Paul

 9. VAN INTHOUDT Ann

 10. GOOVAERTS Mark

 11. VAN LINT-DE CONINCK Gina

 12. HERMANS Marina

 13. MARIS Marc

 14. GOOVAERTS Marie-Louise

 15.  VAN MOER Walter

 16. MALOMGRÉ Inge

 17. MOORTGAT Ward 

 18. LAUWERS Frieda

 19. BRONDEL Tony

 20. DE WIT Arlette 

 21. VAN STEENWINKEL Willy

 22. CUYPERS Myriam 

 23. VAN LEEMPUTTEN Vincent

 24. GOETHALS Annie

 25. MOUSTIE Frank

 26. DE DONCKER-ILIAENS Kristin

 27. DE BAKKER Roland

je kan geldig stemmen op meerdere 
kandidaten van éénzelfde lijst

  LIJST    8  -  VLAM
 Vredelaan 39, Weerde 015 61 52 09 
47 jaar en rasechte Zemstse.Gehuwd met Michel Teughels. 12 jaar gemeente- en 
politieraadslid. Destijds erg sociaal geëngageerd in Chiro Tijl, jeugdclub en vol-
leybal Tramalant. Passies: skiën en reizen. Mede-oprichter van ����. Ze ijvert 
voor verdraagzaamheid, gelijke kansen voor mannen/vrouwen, kinderen en oud-
eren. Ze is klaar om de 1ste burgermoeder in Zemst te worden indien u dit wil!

 Martelarenplein 5/1, Eppegem 0475 230 176
56 jaar. Levenspartner van Chris en vader van Francis. 
Bestuurslid en jeugdvoorzitter voetbal Eppegem. Actief lid van o.a. Galaxievis-
sers, Zennetrappers en Zennetrotters. Voor Pol moet jeugdwerking in elke sport-
vereniging gestimuleerd worden. 
Hij wil zich inzetten om de Zemstse sportverenigingen beter te ondersteunen. 

Korte Heusstraat 17, Zemst-Bos 015 61 76 06 
45j. Gehuwd met Johan Krakowczyk en mama van Jannick en Chris. Houdt van 
vrijwilligerswerk bij voetbalclub SK-Laar en tuinieren. 
Sinds enkele maanden erg actief binnen ����. Wil samen met de ����-ploeg een 
nieuwe frisse wind doorheen Zemst laten waaien. 
Haar ambitie: meer vrouwen in de politiek.

Tervuursesteenweg 360, Hofstade 015 62 02 22
41 jaar en papa van Lennert, woont 14 jaar te Hofstade en is er huisarts. Hij 
ondervindt als geen ander welke sociale problemen er zijn. Met uw steun wil hij 
dan ook ijveren voor een goed sociaal klimaat met voorname aandacht voor al-
leenstaanden, kansarmen en hulpbehoevenden.  In ���� vindt hij de partij die 
over de kleuren heen zich inzet voor menselijke waarden.

Heidestraat 73 Weerde 015 61 66 22
40 jaar. Gehuwd met Chris Van Damme en mama van Margot. Ze vindt dat er te 
weinig vrouwen in de Zemstse gemeenteraad en gemeentepolitiek zijn.Een vrouw 
heeft vaak een andere visie op een situatie, een probleem, een aanpak. Voor Sabine 
bewijst ���� al bijna 12 jaar dat vrouwen en mannen gelijke kansen krijgen. Een 
strategie die niet alleen de vrouwen, maar alle Zemstenaren ten goede komt.

Linterpoortenlaan  73 Weerde 015 61 66 22
47 jaar. Gehuwd met Linda Van Camp en papa van Sofi e, Pieter en Eva. Rudi is 
een gedreven ICT Project Manager met heel wat internationale ervaring. Hij staat 
volledig achter het ����-programma met extra aandacht voor verkeersveiligheid. 
Het landelijke karakter mag niet verder verloren gaan en dorpskernen moeten 
gezelliger kunnen. Rudi is klaar voor een mandaat in de gemeenteraad.

 Beukenhaagstraat 8 Elewijt 0496 531 555
47 jaar. Gehuwd met Marc De Coster en mama van Sander, Robin, Anke en Imke.
Sociaal assistente van opleiding en voor de 2de maal kandidaat op de ����-lijst.
Ze vindt zich terug zowel in het ����-programma als in de ����-ploeg. Karin 
heeft in het verleden al veel geijverd voor het behoud van de Geuzenhoek, die als 
maar meer bedreigd wordt.

Humbeeksebaan 13 Zemst-Laar  015 61 53 36
50 jaar. Geboren en getogen in Laar. Gehuwd met Joske en papa van Evi en Niels. 
Sinds zijn jeugd is Paul erg actief bij de voetbalclub S.K. Laar. Beroepshalve werkt 
hij als magazijnier. Paul wil samen met de ����-ploeg een vernieuwend bestuur 
in Zemst. 
Hij staat op nummer acht, dus geef hem extra kracht.

Korte Bakkestraat 5 Hofstade 015 42 37 55
41 jaar en gehuwd met Dirk Van Hoof (beter gekend als Stoof). 
Ann is opticien en een echte dierenvriend. Vanaf het eerste moment was ze actief 
bij ����. Eerlijkheid, rechtvaardigheid en hulpvaardigheid draagt ze hoog in het 
vaandel, waarden die ze terugvindt binnen ����. 

Ketelstraat 10 Weerde 015 62 14 96
Mark is 34 en heeft samen met Tamara een schat van een dochter Kiara. Van kinds-
been af was hij lid van de Chiro in Weerde, waar hij nadien hoofdleider werd. 
Vandaag is hij er nog steeds actief bestuurslid van de overbekende Bierfeesten. Zo-
doende weet hij wat er bij jongeren leeft. Een fuifzaal wil hij eindelijk gerealiseerd 
zien en daarom roept hij alle jongeren op om de ����-ploeg te steunen.

Schoolstraat 8 Zemst  015 62 05 71
Gina is 35, geboren en getogen in Eppegem. Sinds twee jaar woont ze in Zemst. Ze 
is gehuwd met Dirk Van Lint en mama van Kayn (6) en Jari (10), de jongste duiv-
enmelker van Zemst. Gina is sociaal voelend en heeft het moeilijk met onrecht-
vaardigheid en onverdraagzaamheid. Daarom zette ze de stap naar de politiek 
binnen de ����-ploeg. 

Bonekruidstraat 46 Elewijt 015 61 47 81
Marina is licentiate en onderwijst economie en informatica in het secundair 
onderwijs in Brussel. Ze woonde tien jaar in het buitenland, waar ze merkte dat 
samenleven met mensen ongeacht hun huidskleur of afkomst best zonder zorgen 
kan. Haar interessegebieden zijn dan ook gelijke kansen voor alleenstaanden en 
hulpbehoevenden. 

Kerselarenweg 39  Weerde 015 61 79 00
Marc is 41.   Hij  was  jarenlang  actief  in  het oudercomité van de vrije ba-
sisschool De Zonnewijzer in Weerde. Ook toen al was verkeerveiligheid één van 
zijn stokpaardjes. ‘Luisteren naar wat leeft bij de inwoners en daadwerkelijk hun 
problemen aanpakken, is wat ���� doet. Daarom hoop ik oprecht dat u ons mee 
naar een overwinning helpt, zodat we kunnen bewijzen dat we er zijn voor u, de 
burger, om wie het tenslotte allemaal draait.’

 Jaak Lemmenslaan 43 Zemst 015 61 09 20
Is 51 jaar, gehuwd met Jan en moeder van Ben, maar beter bekend van het door 
haar ouders uitgebate café “Van Noykes”. Ze is secretaresse van de KVLV Zemst. 
Marie-Louise steunt ���� voluit omdat ze daar een grondige dossierkennis ziet 
en wil dat er een nieuwe wind door Zemst gaat waaien.

  Hertevoetweg 6 Weerde 0475 82 63 71
Geboren en getogen in Weerde, waar hij jaren lid was van de chiro. Is gehuwd met 
Lutgard en vader van Katrien en Hans. Walter stond mee aan de wieg van ����. 
In 1995 trad hij toe tot het vast bureau van het OCMW, waar hij nadien als raad-
slid zetelde. Sinds 1998 is hij gemeenteraadslid in de gemeenteraad.

Tervuursesteenweg 435 Elewijt 015 62 09 92
Inge Malomgré werd geboren in 1968. De Elewijtse dierenarts draagt loyaliteit, 
respect en zelfrelativering hoog in het vaandel. Aan huichelarij, ontduiken van 
verantwoordelijkheden en getreuzel heeft ze een broertje dood. 
Vanuit een natuurlijke gedrevenheid om mensen en dieren te helpen wil Inge 
samen met de ����-ploeg een ander beleid en een ‘Zemst zonder zorgen’.

Heuvelstraat 54 Hofstade 015 34 07 08
Ward is gehuwd met Clémy en woont in Hofstade. Hij is 56 en net gepensioneerd. 
Als hoofdinspecteur van onze politiezone Kastze heeft van dichtbij ervaren hoe 
gedreven ���� met dossiers omgaat. 
Hij wil zich met ���� verder inzetten voor veiligheid en leefbaarheid.

Kleempoelstraat 95 Zemst 015 61 17 75
Frieda is geboren en getogen te Zemst en sinds jaren aangesloten bij de plaatse-
lijke toneelkring ’t Groeit. Pas 65 geworden, vond zij het tijd beroepshalve plaats 
te ruimen voor jongere krachten. De nieuwe vrije tijd wil ze nu benutten om samen 
met ���� de problemen die leven bij de Zemstenaren aan te pakken.

  Dynastiestraat 30 Elewijt 0486 712 393
Met zijn 23 lentes is Tony de benjamin op de ����-lijst. Hij is gewapend met een 
gezonde dosis kritisch vermogen, interesse in politiek, mens en maatschappij. 
Hij koppelt jeugdig optimisme aan een constructieve houding zodat hij iedereen 
graag met raad en daad bijstaat.

Beekstraat 14A Eppegem 015 62 36 28
Arlette is 61 en woont al heel haar leven on ‘t Kompenhof te Eppegem.
Ze neemt voor de derde maal deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op de 
����-lijst. Een bestuur met nieuwe accenten die meer afgestemd zijn op mensen, 
daaraan wil ze meewerken.

Haneweg 17 Zemst 0495 583 058
Willy is 52 en is geboren en getogen op de Haneweg te Zemst, één van de mooiste 
plekjes van Zemst. 
Samen met ���� wil hij ijveren voor het behoud van de schaarse open ruimte.
Hij is voor de derde maal op rij kandidaat op de ����-lijst.

Humbeeksebaan 199 Zemst-Laar 015 61 56 71
Myriam is gehuwd met Raymond Ceuppens en woont aan de Humbeeksebaan in 
Zemst-Laar. Daar neemt ze samen met haar man voor een groot stuk de uitbating 
van de parochiezaal waar. Myriam hecht veel belang aan menselijke waarden en 
dat is één van de redenen waarom ze de ����-lijst wil versterken. 

 Moniestraat 23A Hofstade 0475 388 585
Is 27 lentes jong en woont met Sylvia in Hofstade. Hij genoot een opleiding aan de 
kokschool Piva te Antwerpen. Pessimistisch doemdenken is niet aan hem besteed: 
Gezond verstand en positivisme tekenen deze levensgenieter echter ten voeten uit.

 Gildestraat 36 Weerde 015 61 29 55
Annie is 58 jaar en kapster. 
Ze komt dagelijks met heel wat mensen in contact en weet zo wat goed luisteren 
is. Ze heeft een hart voor dieren en maakt al meer dan tien jaar deel uit van het 
bestuur van de dierenbescherming van Zemst.

 Boudewijnlaan 8 Elewijt 015 34 09 19
Frank is gehuwd met Gonda en vader van Ann en Inge. Fiere opa van 4 klein-
kinderen. Kwam 30 jaar geleden naar Elewijt toen het er nog echt landelijk was.
Was journalist en later administratief commercieel verantwoordelijke.Voor Frank 
is  ���� een partij op maat van ALLE Zemstenaren.  ���� zoekt een oplossing 
voor problemen, die het resultaat beoogt en niet het prestige.
Hij vindt bij  ���� de 2 belangrijke vereisten hiervoor inzet en idealisme.

   Gulderij 11 Zemst 015 62 15 94
Als mama van drie streeft Kristin naar een veilige verkeersomgeving, genoeg 
groen en speelruimte, goede scholen… Kortom, een sociaal leven waarin alle in-
grediënten aanwezig zijn om tot leuke, zelfstandige volwassenen uit te groeien 
waarbij vrienden en familie centraal staan. 
Daarom voelt Kristin zich thuis in ����.

Gildestraat 70 Weerde 015 34 09 48
Samen met echtgenote Christiane Verhelst woont hij in de Gildestraat te Weerde. 
Roland is het langst zetelend OCMW-raadslid in Zemst. Recent werd hij gevierd 
n.a.v. zijn 250ste zitting in de OCMW-raad. Hij is vooral begaan met sociaal gere-
lateerde dossiers en wil de lijst mee naar een overwinning duwen. 



www.vlamzemst.be

����������	

☛☛  er 24 % lokale partijen (zoals ���) zijn in Vlaanderen ?

☛ ☛ ��� de enige partij is waarbij geen andere belangen meespelen dan die van de Zemstenaars ?

☛ ☛ ��� de enige Zemstse partij is met een meerderheid aan vrouwen op de lijst én een 
 vrouwelijke lijsttrekker (voor de verkiezingen van 8 oktober 2006 zijn nog 80 % v/d lijsttrekkers 

en lijstduwers mannen) ?

☛ ☛ dankzij uw stem Zemst een van 308 gemeenten in Vlaanderen kan worden met een vrouwelijke 
burgemeester (vandaag zijn er slechts 7% v/d gemeenten met een vrouwelijke burgemeester) ? 

☛ ☛ ��� staat voor Veiligheid, Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen en dus uw wensen en 
verlangens ter harte neemt ?����� ���� ��� ���� ��� ���� ������ ������ ���

 

�eiligheid�eefbaarheid met�andacht voor�ensen

����
Net als iedereen koesteren we het landelijke karakter van Zemst en houden we 
van alle mensen die er wonen.  Eigenlijk stellen wij ons dan ook maar één vraag: 

������������������� Uw geluk als Zemstenaar komt voor ons op de eerste plaats. Daarom hebben we ook gekozen 
voor een puur lokale, onafhankelijke partij. Die hoeft geen rekening te houden met nationale 
of ideologische belangen. Daardoor kunnen we écht luisteren naar uw wensen om van Zemst 

een plek  te  maken  waar u uw zorgen grotendeels aan de kant kunt schuiven. 

���������������������� � rustig wonen door het indijken van vrachtvervoer en sluipverkeer;
� verkeersveilige schoolomgevingen dankzij onder meer netoverschrijdend busvervoer;
� een polyvalente verenigingshal annex fuifzaal buiten de woonkernen;
� kangoeroewoningen waar jonge gezinnen en senioren samenwonen;
� een aanspreekpunt voor al uw vragen, van autodelen tot zelfhulpgroepen;
� het behoud van ons landelijk karakter in samenspraak met de landbouwers; 
� het halfjaarlijks ruimen van de grachten in woonzones;
� een gratis meerbeurtenkaart voor het containerpark en ophaling aan huis van groot huisvuil

willen we van onze gemeente een gezellige en veilige thuis maken, een plaats 
waar het goed om leven is, waar er aandacht is voor wat u als Zemstenaar verlangt. www.vlamzemst.be

Wakker de Vlam aan
 en ga met ons mee 

voor een Zemst zonder zorgen! �����������!""#�$�!""% w Goedkeuring van het principe om dierenasiel te bouwen (bouw intussen gestart).
w Opstarten van het MEGA-project (verslavingspreventieproject) in de Zemstse scholen.
w Industriële wasserij werd geweerd uit de Hoogstraat (woonzone) te Zemst.
w Kerstverlichting in de kernen van alle deelgemeenten tijdens de eindejaarsperiode.
w Rooilijnbreedte van 26 meter naar 20 meter teruggebracht Tervuursesteenweg in Elewijt.
w Flitspaal komt in de Damstraat te Weerde.
w Aanpassing van verkeerssignalisatie t.h.v. rotonde Eppegem (Hoge Buizen).
w Plaatsen van schuilhuisjes aan busopstapplaatsen.
w Voetbal en Chiro van Hofstade niet naar het Bloso-domein maar in de Ossebeemden.
w Hulp aan mensen in talrijke individuele dossiers ivm onteigeningen, gedwongen grondafstand, ... 
w Nieuwe stoelen voor bezoekers in de raadzaal.
w Digitale aanlevering van notulen van GR en CBS.


