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De ploeg-Coopman heeft er bijna een kwart van zijn ambtstermijn opzitten en een eerste evaluatie is ronduit 
negatief. Hoewel de burgemeester en zijn aanhang van de daken schreeuwen dat ze onze gemeente landelijk willen 
houden, dendert de CD&V-trein met zijn kleine N-VA- en sp.a-wagonnetjes aan een rotvaart over het spoor naar 
verstedelijking. Van de kilheid en arrogantie die onze bewindsvoerders daarbij tentoonspreiden worden weinig 
Zemstenaars warm vanbinnen.

De Zemstse landelijke omgeving…
een fragiel kasplantje
Heel wat inwoners kwamen bewust in Zemst 
wonen (of bleven er!) vanwege het landelijke 
karakter. Recente statistieken geven aan dat 
inwijking en bevolkingsaangroei in onze gemeente 
ver boven het gemiddelde uitsteken. Ze bewijzen 
dat landelijkheid een fragiel kasplantje is waarmee 
uiterst omzichtig moet worden omgesprongen. 
Toch komt de meerderheid telkens opnieuw op 
de proppen met ambitieuze projecten, die eerder 
op maat van een stad zijn gesneden dan van een 
landelijke gemeente.

Tot overmaat van ramp worden die grootse plannen vaak verwezenlijkt op de rug van de inwoners en zorgen ze 
voor fl ink wat onrust. Nietsvermoedende Zemstenaars zien zich geconfronteerd met een dreigende onteigening 
en kruipen noodgedwongen in de pen om met een bezwaarschrift de hun nog resterende strohalm te grijpen.

Heel wat ellende had nochtans vermeden kunnen worden mocht het gemeentebestuur zich de moeite getroost 
hebben om de bevolking degelijk te informeren. 

De binnengebieden van Zemst
Zo werd kort na Nieuwjaar het openbaar onderzoek opgestart om niet minder dan zes binnengebieden in 
onze gemeente te ontsluiten. Slachtoffers van dienst waren de Dynastiestraat-Vekestraat; Aspergeweg-
Tervuursesteenweg; Singelweg-Lindestraat-Kleempoelstraat; Balkweg-Muizenstraat; Grensstraat-Vaartdijk 
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en Molenveld-Dynastiestraat-Pater Penninckxstraat. Niet één van 
de betrokken bewoners werd over de plannen vooraf ingelicht. Toch 
hebben deze ontsluitingen voor hen grote gevolgen. In mensentaal 
gezegd betekent dit gemeentelijke initiatief immers dat al deze mensen 
een stuk van hun tuin (of zelfs een volwaardig perceel bouwgrond) 
moeten afstaan voor de aanleg van straten en woningen. En dat op 
een ogenblik dat wordt geschreven dat de bouw van appartementen en 
huizen in een neerwaartse 
spiraal zit... 
Bovendien kan men zich 

met recht en reden afvragen of het de taak van een gemeentebestuur 
is particulieren te onteigenen om nadien projectontwikkelaars grof 
geld te laten verdienen! 
Alvast voor de Grensstraat-Vaartdijk zijn de plannen intussen weer 
afgevoerd. De langswoners wilden helemaal niet dat er geraakt werd 
aan het landelijke karakter van hun straat en lieten dat ook blijken in 
een massa bezwaarschriften. 

RUP Weerde: een massa onteigeningen 
Nog bruiner bakt de bewindsploeg het in Weerde, waar ze met een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) zowat 
het volledige dorp wil restylen. Geen vierkante centimeter grond lijkt daarbij ongebruikt te zullen blijven. Ook 

hier dreigen nogal wat mensen onteigend te worden. Bovendien 
liet de gemeente verstaan haar recht op voorkoop maximaal te 
zullen gebruiken. Zo trok ze het verkavelingslaken helemaal naar 
zich toe en ontpopte ze zich nog maar eens tot een uit de kluiten 
gewassen projectontwikkelaar. Wellicht geschrokken van het grote 
aantal ingediende bezwaren, begon onze meerderheid aan een potje 
paniekvoetbal. Beseffend dat er heel wat procedurefouten waren 
begaan, besliste het college alvast de hele kostelijke procedure weer  
over te doen. Toeval of niet: het nieuwe openbare onderzoek gaat 
vermoedelijk van start aan het begin van de grote vakantie… 
We geven grif toe dat er in Weerde wél informatieavonden waren.

Daar werd echter zo'n "show" opgevoerd dat de bewoners er verwarder buitengingen dan ze binnenkwamen. 
Terloops willen we u nog meegeven dat Vlam als enige partij een gefundeerd en goed onderbouwd bezwaar 
indiende.

Autosnelweg in Zemst-Laar 
Ook in Zemst-Laar, tot dusver onze meest landelijke deelgemeente, stond een informatieavond op het programma. 
Daar kregen de bewoners van de drie meter brede Larestraat doodleuk te horen dat er – onder het mom van de 
aanleg van riolering en aardgasleidingen – voortaan 
een rooilijn van elf meter nodig zou zijn en dat in 
één adem de straat bijna de dubbele breedte zou 
krijgen. Toen meer dan 90 % van de bewoners een 
bezwaarschrift indiende, blies de meerderheid 
warm en koud over de straatbreedte. Ze schreven de 
langswoners niet over één nacht ijs te willen gaan, 
alternatieven te zullen onderzoeken en de bewoners 
degelijk te zullen informeren. Amper een week later 
moesten de betrokken Larenaars in de krant lezen dat 
het college een bureau had aangesteld om de straat 
volgens de gemeentelijke aanwijzingen uit te tekenen. 
Inspraak? Nog nooit van gehoord!
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Snooker One, nieuwe cultuurtempel?Snooker One, nieuwe cultuurtempel?
Ook de uitbaters van de Snooker One in Zemst beleven een ware nachtmerrie. Een tijd geleden werden ze 
opgeschrikt toen het alarm van hun zaak afging. Met de gedachte aan inbrekers in het achterhoofd haastten ze 
zich naar hun zaak. Groot was de verbazing toen bleek dat de indringers geen dieven waren maar een delegatie 
van het college van burgemeester 
en schepenen, vergezeld door de 
eigenaar! Op de vraag om tekst en 
uitleg over dit onaangekondigde 
en geheimzinnige bezoek werd 
beweerd dat het te maken had met 
brandveiligheid. Intussen blijkt 
dat het geheimzinnige bezoek
hoofdzakelijk een andere reden had, 
want het college wil er een zoveelste
prestigeproject: een cultuurzaal. 
Dat de uitbaters daardoor hun 
broodwinning kwijt zijn zal het 
bestuur worst wezen. 
Terzelfdertijd werd het voor de 
Vlam-fractie duidelijk waarom 
het college eerder niet inging op 
haar voorstel voor een degelijk 
polyvalent gebouw met meerdere 
ruimten buiten een dorpskern en 
met voldoende parking. Waren de vetpotjes al verdeeld?
Blijft verder nog de vraag wat men te zien zal krijgen in de nieuwe cultuurtempel. Alvast geen voorstellingen 
die de meerderheid slecht uitkomen. Eind mei ging de Zemstse cultuurdienst, onder zachte dwang van het 
gemeentebestuur, immers over tot regelrechte censuur.  Ze liet de conférence "Mijn leven met Leterme" van 
Vitalski van de agenda schrappen in d'Oude School te Weerde. De nationale pers kreeg als uitleg: "Zemst is nu 
eenmaal een CD&V-dorp."  

De Hoogstraat en de fratsen van de Zemstse burgemeester
Hoeft het gezegd dat al deze fratsen van de burgemeester & co voor heel wat wrevel zorgen? 
Door alle grootheidswaanzin wordt bovendien geen greintje energie meer gestoken in kleinschaliger maar 

daarom niet minder nijpende problemen. De 
Hoogstraat in Zemst bijvoorbeeld. Daar klagen 
de bewoners al meer dan tien jaar dat té zwaar 
verkeer er aan té hoge snelheid voorbijzoeft. 
Meer en meer huizen vertonen barsten en 
scheuren, wat bewijst dat deze mensen terecht 
de noodklok luiden. Mijnheer Coopman en zijn 
ploeg blijven de problematiek echter voor zich 
uit schuiven en herhalen te pas en te onpas dat 
de bewoners hen maar moeten vertrouwen. 
Dat vertrouwen kreeg in ieder geval een fl inke 
deuk tijdens de gemeenteraad van 14 februari jl. 
Toen liet de burgemeester het buurtcomité van de 
Hoogstraat met veel politievertoon uit de raadszaal 
verwijderen. Wie dit tafereel zag, kon de gedachte 
aan een volleerde dorpstiran niet onderdrukken.
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"En wat doet Vlam?"
… is een vaak gestelde vraag. De meerderheid schildert ons in haar – al dan niet offi ciële – publicaties immers 
maar al te graag af als een bende gediplomeerde dwarsliggers die niet constructief kan of wil meewerken aan 
het beleid. Niets is echter minder waar! Natuurlijk is het als kleine, lokale en zelfbedruipende partij moeilijk om 

op te boksen tegen de goedgeoliede en 
gefi nancierde propagandamachines van 
de grotere, nationale partijen. Het is ons 
fi nancieel niet mogelijk om regelmatig 
met fl ashy brochures uit te pakken. Toch 
is onze dossierkennis en inzet voor de 
gewone man alom gekend en geprezen!

Veiligheid en Leefbaarheid
Laat ons nog even in de Hoogstraat 
blijven. De Vlam-fractie diende 
voorstellen in om de borden van de 
bebouwde kom te verplaatsen en als 

proefopstelling een verkeersremmer 
(zoals op de baan van Hombeek naar 
Kapelle-op-den-Bos) te voorzien. 
Verder vroegen we te onderhandelen 
met Aquafi n om de defi nitieve werken 
aan de Hoogstraat te bespoedigen. 
Allemaal zeer goedkope en onmiddellijk 
uitvoerbare maatregelen, die heel 
wat leed zouden besparen. Terwijl de 
inwoners verbouwereerd toehoorden, 
werden onze voorstellen echter op een 
weinig tactvolle wijze stuk voor stuk 
weggehoond.

Eveneens op meerdere gemeentelijke 
werven probeerden we met simpele 
maatregelen het leven van de omwonenden en weggebruikers draaglijker te maken. Zo vroegen we meermaals 
dat beslijkte vrachtwagens zouden worden afgespoten alvorens de werf te verlaten (bv. aan de Brusselsesteenweg 
en E. Tinelstraat of de Stationslaan). Ook ijverden we voor een tijdelijke aanpassing van het verkeersreglement 
om de parking rond het gemeentehuis voor de duur van de werken te laten ontsluiten via de Kerkstraat. Telkens 
botsten we echter op een botte weigering.

Verder kwam onze ervaring in verband met rooilijngeschillen al vaak van pas. De hoogdravende plannen van onze 
bewindsploeg jagen alsmaar meer mensen het behang in. Vlam hielp meerdere Zemstenaars bij het opstellen van 
een bezwaarschrift en af en toe wierp dat zijn vruchten af. Het gaf dan altijd een goed gevoel te weten dat wij ons 
steentje bijdroegen tot het afremmen van de verstedelijking in Zemst.
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Greta
Lauwers

Gemeente- en 
Politieraadslid

015 61 52 09 

Luc
Bessems

Gemeenteraadslid 

015 62 02 22  

greta.lauwers@freebel.net

Inge
Malomgré

Gemeenteraadslid 

015 62 09 92

info@lucbessems.be zemst@frag.be

Pol
Panis

Gemeenteraadslid

0475 23 01 76

Walter
Van Moer

OCMW-raadslid
Lid vast bureau

0475 82 63 71

pol.panis@yahoo.fr

Conny
Van Driessche

OCMW-raadslid

015 61 76 06

walter.vanmoer@pandora.be connyvandriessche@skynet.be

Aandacht voor Mensen

Tot slot bewees Vlam dat het niet altijd zo grootschalig moet en dat politiek ook een menselijk gezicht kan 
hebben. Zo zorgden we er bijvoorbeeld voor dat de bewoners van de OCMW-servicefl ats niet langer in weer en 
wind naar buiten moeten om hun brievenbus leeg te maken. 

Anderzijds waren we de drijvende kracht achter het MEGA-project (MEGA staat voor Mijn Eigen Goed 
Antwoord). Dat project ijvert ervoor drug- en andere verslavingen bij jongeren te voorkomen. In dat kader 
vroegen we om in alle zesde leerjaren van de Zemstse scholen een educatief spel aan te schaffen dat zijn kwaliteit 
al bewees. Spijtig genoeg zorgde de meerderheid eens te meer voor een valse noot door te stellen dat 30 euro per 
spel toch wel veel was. Meer dan één spel per school kon er echt niet af… Of: hoe belangrijk de bewindsploeg 
onze kinderen vindt!

Laat het zo niet verder gaan en help Vlam er iets aan te doen!

Vlam 5
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In februari van dit jaar ging een delegatie van 
de gemeente- en OCMW-raad naar Sokone 
(in Senegal) in het kader van de lopende 
stedenband. Vlam was vertegenwoordigd door 
Greta Lauwers en Conny Van Driessche. Voor 
alle duidelijkheid: een stedenband bestaat NIET 
uit fi nanciële hulp maar is gebaseerd op het 
uitwisselen van systemen, het structureren van 
diensten, het aanpakken van afvalbergen om tot 
een hygiënischere omgeving te komen enz. Alle 
deelnemers bekostigden dan ook zelf hun reis en 
verblijf.

De missie
We kregen een warme ontvangst met typische 
dans en muziek, gevolgd door een rondleiding 
in het plaatselijke gemeentehuis. Gedurende 
ons verblijf bezochten we meerdere projecten 
en vergaderden we met vertegenwoordigers 
van o.a. leprapatiënten, vrouwenverenigingen, 
ouderen, gehandicapten, HIV-patiënten enz. Om 
het maximum te kunnen verwezenlijken splitsten 
we ons ter plaatse op in groepjes.

We stelden vast dat het vooral de vrouwen 
zijn die de lokale economie draaiende houden. 
Hoewel Senegal nog een echt mannenbastion is, 
werd toch al wettelijk voorzien dat minstens de 
helft van de vrouwen moet kunnen participeren 
aan de verkiezingen. De Sokonese vrouwen 
zijn ervan overtuigd dat er voor hen inderdaad 
heel wat zou kunnen verbeteren mochten meer 
vrouwen zich politiek engageren. Dat leverde al 
meteen een raakvlak op, want eveneens in Zemst 
delen veel vrouwen en - gelukkig - ook mannen 
deze stelling.
Nogal wat vrouwen waren erg geïnteresseerd 
in het Zemstse reilen en zeilen op o.a. politiek 
vlak, gezondheidszorg, onderwijs enz. Ook zij 
streven immers naar betere leefomstandigheden. 

Zo is het ontstellend om zien hoeveel mensen (en dan vooral 
vrouwen) in Sokone niet kunnen lezen of schrijven. Het dwingt 
dan ook bewondering af als je ziet hoe de Sokonese vrouwen de 
moed en kracht vinden om te overleven en daarbij ook nog hun 
ontwapenende vriendelijkheid en gastvrijheid bewaren. Eveneens 
hartverwarmend is dat er ook mannen in Sokone zijn die grif 
toegeven dat vrouwen moeten erkend worden in de maatschappij.

De resultaten
Sinds het begin van de stedenband werden al volgende resultaten 
geboekt:
•  De archivering in het gemeentehuis kreeg vorm en structuur. 
•  Er werd met composteren gestart. Een optimaal resultaat werd 

echter nog niet bereikt.
•  Op het vlak van informatica werd een basis gelegd. 

Tijdens onze missie werd de aanzet gegeven tot een educatieve 
uitwisseling tussen scholen (geen fysieke uitwisseling) en tot het 
op poten zetten van een sociaal luik (OCMW).
Aan de hand van de op het terrein verworven informatie zal nu in 
Zemst getracht worden om een voorstel uit te werken, waarmee de 
levenskwaliteit in Sokone verbeterd kan worden.

Vanuit Vlam willen wij nog lang blijven meewerken aan de 
stedenband tussen Zemst en Sokone. We hopen van harte dat de 
Zemstse ambtenaar van ontwikkelingssamenwerking hier zijn job 
vrijuit zal mogen doen. 

Een medewerkster van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten) vergezelde en begeleidde ons tijdens deze missie. 
In haar objectieve verslag staat te lezen hoe goed onze delegatie 
samenwerkte, over de partijgrenzen heen! 
We blijven ervan dromen dat dit ook op een dag in Zemst zelf 
mogelijk zal zijn…

Conny Van Driessche   Greta Lauwers

Vlam-vrouwen mee naar Sokone (Senegal) Snooker One, nieuwe cultuurtempel?
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Tweede editie Bruegelfestijn
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LIDKAARTEN 2008

Hoe kan je lid worden of verleng je het lidmaatschap?
1. Door onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld te bezorgen aan  
    iemand van Vlam.
2. Door overschrijving van € 10 op rekeningnummer        
  001-2391934-87 van Vlam Zemst.
Je lidkaart wordt je dan snel bezorgd.

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

 Straat: …………………………………………......……………………………………………………  Nr: ………………………………….......………… bus: …………………………………………………..

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

■   Ik zal € 10 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 privéleven).

Traditiegetrouw was Vlam aanwezig op de Zemstse 
Pinksterjaarmarkt. Hoewel de meeste stands van plaats 
veranderd waren, wisten de trouwe bezoekers ons toch 
te vinden en zat ons terras voortdurend vol. 
Het is hartverwarmend vast te stellen dat ook dit jaar 
weer meerdere mensen onze stand en mandatarissen 
kwamen opzoeken om nader kennis te maken of raad 
en advies te vragen. Vlam blijft groeien en steeds 

meer mensen vinden hun weg naar onze lokale partij 
waar eerlijkheid en aandacht voor mensen primeren 
tegenover machtsgeilheid, prestige en eigenbelang. 
Tussen pot en frisdrank was het weerom aangenaam 
vertoeven bij Vlam!

Vlam trouw op post tijdens Pinksterjaarmarkt
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Op zaterdag 14 en zondag 15 juni vindt in d’Oude 
School te Weerde de tweede editie van ons ongeëve-
naarde Bruegelfestijn plaats.

Buffet à volonté
In de bodega buiten kan je eerst rustig een aperitiefje 
drinken. Vervolgens kan je uitgebreid genieten van 
een buffet à volonté: soep, paté, bruegelkop, boeren-
worst, boerenhesp, pensen met appelmoes, balletjes 
met  krieken,  zelfgemaakt stoofvlees, pekelharing,  ge-
fi leerde  bakharing  met  ajuinsaus, gratin dauphinois,
uitgebreide saladbar, sauzen, broodassortiment, Bel-
gische kazen, grootmoeders rijstpap, boerentaarten… 
Nagenieten met een afzakkertje kan terug in de bodega.

Prijs: 20 euro (kinderen t.e.m. 12 jaar betalen slechts 11 
euro). Drank wordt apart verrekend.

Steunkaarten met daaraan gekoppeld een tombola zijn 
te koop bij alle raads- en bestuursleden van Vlam. Deze 
kaarten mogen in mindering gebracht worden aan de 
kassa.

Expositie schilders
Pieter  Bruegel  staat  vooral  bekend  als  schilder  van 
boerenkermissen, bruiloften, volksspelen, enz... 
Om in de sfeer te blijven hebben we naast het uitge-
breide buffet een expositie georganiseerd. Je kan er 
kunstwerken van een zevental artiesten bewonderen. 
De tentoonstelling is doorlopend en gratis te bezoeken 
tijdens de openingsuren van het Bruegelfestijn. 

Gezien Vlam geen overheidssteun ontvangt, is dit res-
taurant een belangrijke bron van onze werkingsmid-
delen. We hopen jullie dan ook massaal te mogen ver-
welkomen op ons tweede Bruegelfestijn.

Het feestcomité
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Steunkaarten te koop bij de Vlam-mandatarissen

www.vlamzemst.be


