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Beste lezer,

Vlam Zemst zetelt 15 jaar en dus vieren we feest!

Inderdaad, Vlam Zemst zetelt 15 jaar in de gemeente- en OCMW-raad. Eerst en vooral wil ik IEDEREEN oprecht 
bedanken die ons al die jaren het vertrouwen heeft geschonken en ons door dik en dun heeft gesteund. 
Graag bieden wij u dan ook een kleinigheid aan tijdens ons Bruegelfestijn op 19 en 20 juni 2010 
in d’Oude School te Weerde.

Hoe het allemaal begon…
Misschien herinnert u zich nog de gemeenteraadsverkiezingen van 1994? Op lokaal vlak 
werden de politieke kaarten grondig herschud en kwam er een einde aan de alleenheerschappij 
van CD&V (destijds nog CVP). Als nieuwe lokale partij sleepte Vlam meteen drie van de 25 
gemeenteraadzetels in de wacht en stuurde ook een afvaardiging naar het vast bureau en de OCMW-raad.

Al meteen bewezen onze raadsleden in de gemeenteraad en het OCMW het vertrouwen van de 
kiezer waard te zijn. Dankzij de gedrevenheid en belangeloze inzet van de hele Vlam-ploeg verwierven ze in 
een mum van tijd een grote dossierkennis. Vanuit CD&V-kringen werd heel wat ondernomen om onze manda-
tarissen monddood te maken. Daarbij werden zelfs persoonlijke bedreigingen en pesterijen niet geschuwd.
Toch hielden we vol, niettegenstaande het College van Burgemeester en Schepenen - met de 
burgemeester op kop - ons voortdurend dwarsboomde (en nog steeds dwarsboomt) bij het uitoefenen van ons
mandaat, onder meer door dossiers “uit te dunnen” voor we ze mogen inzien. 

Meer en meer Zemstenaren voelden (en voelen) zich met recht en reden onheus behandeld door de 
gemeente en klopten aan bij één van de Vlam-mandatarissen om te peilen naar hun rechten of om hulp te vragen. 

Hoe het allemaal evolueerde…
In de recentste gemeenteraadsverkiezingen was Vlam de partij die de grootste winst boekte. Meer winst 
dan de CD&V, die in kartel met NV-A naar de kiezer was getrokken in een poging het verlies te beperken. 
Hoewel twee van onze Vlam-verkozenen veel meer voorkeurstemmen behaalden dan vier van de 
schepenen die vandaag zetelen, kregen we geen kans om deel uit te maken van het College van Burgemeester en 
Schepenen. Maar Vlam laat zich niet kisten! We verdedigen uw belangen met vier raadsleden in de 
gemeenteraad, twee raadsleden in de OCMW-raad, één raadslid in het vast bureau en één raadslid in de politieraad. 

En vandaag?
De Vlam brandt vandaag heviger dan ooit tevoren. 
Hoe kan het ook anders? Want ondanks wat de 
burgemeester in officiële en ‘onafhankelijke’ publicaties 
laat uitschijnen, is het in Zemst heus niet allemaal 
rozengeur en maneschijn. Meer daarover verder in dit nummer.

Tot slot nog even dit…
Op 13 juni 2010 kiezen we met zijn allen een nieuwe federale 
regering. Hopelijk gaat u stemmen, of geeft u volmacht aan iemand 
om dat in uw plaats te doen. De stembus de rug toekeren is geen 
oplossing. Want als u wilt dat er iets verandert, is gaan 
stemmen het enige democratische middel dat u heeft. 

Greta Lauwers
Fractievoorzitster
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Van Huisjes bouwen tot Zaken doen

Uitbreiding school De Regenboog te Elewijt

Goed twee jaar geleden waren we in een eerste evaluatie al niet erg te spreken over de resultaten van de 
ploeg-Coopman. Wat we toen niet konden vermoeden, was dat het allemaal nog veel erger zou worden! 
Ondertussen zit goed de helft van het mandaat van de CD&V-SP.a-NVA-meerderheid erop en krijgt onze 
gemeente meer en meer de allures van een kleine stad. Al te vaak wordt landelijkheid opgeofferd aan ambitieuze, 
grootschalige projecten. Sla ‘Uw burgemeester informeert’ er maar eens na op: zowat de helft 
van alle artikels hield verband met bouwprojecten. 

Wie naar een willekeurige zitting van de gemeenteraad gaat, heeft dan ook de indruk op een werfvergade-
ring te zijn beland. Rooilijnplannen, grondtransacties en -verwervingen, onteigeningen ... Het is allemaal 
doordeweekse kost aan De Griet. Terwijl nieuwe verkavelingen als paddenstoelen uit de grond schieten, liggen de 
volgende bouwprojecten al op de tekentafel. Het lijkt wel alsof onze bestuurders Zemst zien als één groot Lego-spel 
waarbij ze naar hartenlust met de blokken in het rond mogen strooien. Als volleerde, kille bouwpromotoren 
en boekhouders kijken ze enkel naar de cijfertjes. Hoe de Zemstenaars zich voelen bij die 
verkavelingsdrang kan hen geen lor schelen. Toch klinkt het gemor uit de Zemstse kelen almaar luider. 

In Elewijt gaat het ondertussen dezelfde kant op. Vlam liet in juni 2006 stemmen dat er met spoed 
aangepaste infrastructuur moest komen voor de school van Elewijt (meer info op onze website 
www.vlamzemst.be rubriek “realisaties” jaar 2006). Aan het begin van zijn ambtstermijn beloofde Bart 
Coopman de school van Elewijt flink te zullen vergroten en verfraaien. Hij hield woord, maar wat hij er nooit 
bijvertelde was dat de gemeente hiervoor onvoldoende grond in eigendom had. De aanpalende eigenaars 
zijn bereid de nodige grond af te staan om het schoolproject te kunnen realiseren. Bart Coopman neemt daar 

Omdat de gemeente horende doof is voor alterna-
tieve voorstellen, zoeken steeds meer moegetergde 
dorpsgenoten noodgedwongen hun toevlucht tot 
gerechtelijke stappen. Dat maakt echter weinig 
indruk op onze burgemeester. Ook al zou hij als 
geen ander moeten weten dat al die rechtszaken de 
gemeenschap handenvol geld kosten, lijkt hij niet de 
intentie te hebben om het geweer van schouder te 
veranderen en een echte dialoog met de burgers aan te 
gaan. Integendeel, hij blijft onze gemeente rustig verder 
volbouwen en stoort zich daarbij helemaal 
niet aan hangende rechtszaken. Een goed voorbeeld 
daarvan is deelgemeente Weerde. 

echter geen genoegen mee, hij wil al de eigendom 
van die mensen, zo verklaarde hij op de openbare 
gemeenteraadszitting van 29 april 2010. Al drie keer trok 
de gemeente Zemst in dit dossier naar de rechter 
en elke keer verloor ze. Toch blijft Bart Coopman 
volharden en wil hij voor een 4de maal een 
onteigeningsprocedure opstarten. Vlam heeft er van 
meet af op aangedrongen om niet te procederen, 
maar een nieuwe school te bouwen op een van de 
alternatieve locaties. Zo zou meteen ook het 
mobiliteitsprobleem in het Molenveld ter hoogte 
van de bestaande school worden opgelost. 
De ligging van de alternatieve locaties is bovendien 

Hoewel na de goedkeuring van het RUP Weerde nogal wat gedupeerde bewoners naar de Raad van 
State trokken, zijn kranen en bulldozers al met hun werk begonnen. Het gerechtelijke oordeel wordt 
niet afgewacht, laat staan dat onze burgervader een poging onderneemt om alsnog te bemiddelen.

Vlam
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Amper een boogscheut verder bakte de gemeente het nog bruiner. 
Ze stelde immers voor het binnengebied Molenveld-Dynastiestraat een 
ambitieus rooilijnplan op. Aan de verontruste eigenaars, die ondertussen al 
projectontwikkelaars over de vloer hadden gekregen, vertelde het 
college dat er helemaal geen verkavelingsplannen waren en dat ze niet 
onteigend zouden worden. Terecht vertrouwden de bewoners het zaakje 
niet en nagenoeg de hele wijk diende tot driemaal toe een bezwaarschrift 
in. De reactie van de burgemeester en zijn gevolg was hallucinant: met één 
enkel zinnetje verwezen ze de bezwaarschriften naar de prullenmand: ‘De 
bewoners hebben de plannen verkeerd begrepen.’ Of dat voldoet aan 
de wettelijke verplichting om een gemotiveerde weerlegging te geven, is 
maar zeer de vraag. Vlam bleef als enige partij vechten voor de rechten van 
de inwoners, maar stuitte bij de gemeente alweer op een betonnen muur. 

De volgende aan de beurt is Zemst-Laar. Volgens de meerderheid 
is in onze meest landelijke deelgemeente nood aan een winkel-
centrum. Ze baseert zich daarbij op een studie van een Antwerps 
studiebureau, besteld door een West-Vlaamse burgemeester. Bizar 
is wel dat blijkbaar niemand in Laar zich kan herinneren voor deze 
studie te zijn ondervraagd; maar dit terzijde… Aldus de studie is dat 
winkelcentrum enkel leefbaar als er voldoende bewoning is. Maar 
laat het nu net een kenmerk van een landelijke gemeente zijn dat de 
huizen er niet dik gezaaid staan... Geen nood, het Zemstse bestuur 
past daaraan een mouw met een zoveelste RUP. Dat bepaalt dat 
in de open ruimte aan de rand van de huidige dorpskom best een 
honderdtal wooneenheden kan verrijzen, waarvan een aanzienlijk 
deel met appartementfunctie. Meteen wordt ook duidelijk waarom de 
Larestraat, die recht op die toekomstige megaverkaveling 
zal uitgeven, per se een meter of vijf breed moet worden. 
Nu heeft de straat een breedte van drie meter, maar de 
gemeente blijft stellig beweren dat ze de straat niet zal 
verbreden. Kinderen die op school met een dergelijk rekensom-
metje aankomen, zijn faliekant gebuisd! Ook in de Larestraat had 
90% van de bewoners een heleboel (goedkopere) alternatieven 
naar voor geschoven, waarbij alle geplande werken konden worden 
uitgevoerd. Ze werden allemaal door de meerderheid weggelachen. 

Binnengebied Molenveld-Dynastiestraat Elewijt

De stadstrein rijdt weldra ook door het landelijke Zemst-Laar

veel beter voor een gemeenschapszaal. De reeds getekende plannen kunnen perfect als basis dienen 
voor een school met gemeenschapszaal op een andere plaats. Procederen kost niet alleen veel 
geld aan de gemeentekas, de school blijft intussen ook wel in de kou staan. Hopelijk gaat 
de burgemeester in op de bereidheid van de eigenaars en wordt een 4de proces vermeden. 

Wordt mogelijk vervolgd 
in de rechtszaal...

Nu nog landelijke Larestraat...

En dan te bedenken dat burgemeester Coopman enkele weken geleden moord en brand schreeuwde over de 
gemiste doortocht van de Tour. Hij stelde zich ernstige vragen bij de genomen beslissingen. Had de gemeente immers 
niet een hele reeks alternatieven aangeboden, die door Tour-directie straalweg waren genegeerd? Dan zou je toch 
denken dat hij zich kan inbeelden hoe ze zich nu al jarenlang in de Larestraat en zoveel andere straten voelen? Maar 
eens te meer vallen de verzuchtingen van de bewoners alleen bij Vlam niet in dovemansoren. Al sinds ons ontstaan 
dringen wij erop aan smallere rooilijnen vast te leggen. Op die manier worden onteigeningskosten beperkt en hoeven 
nadien geen dure verkeersmaatregelen te worden genomen om snelheidsduivels tot een veiliger rijstijl te dwingen.  

Vlam



4

Aan de bouwwoede van het Zemstse bestuur lijkt echter geen einde te komen. Ook in Eppegem, Zemst en zelfs in 
Hofstade staan grotere of kleine bouwprojecten op stapel. 

Zemst weldra 25000 inwoners?
Kwatongen beweren wel eens dat ons college verblind is door het magische getal 25.000. Dat is het aantal 
inwoners dat nodig is om de gemeente naar een hogere klasse te heffen waarbij burgemeester en schepenen 
een flinke loonsverhoging wordt gegarandeerd. Daarvoor zou het aantal Zemstenaars op een kleine twee jaar 
tijd met 10% moeten toenemen. En dat terwijl de bevolkingsaangroei in Zemst, als verbindingsgemeente, nu al 
ver boven het Vlaamse gemiddelde ligt! Volgens een normale aanvaardbare groei zou Zemst in 2025 ongeveer
22.085 inwoners mogen hebben. Op 1 maart 2010 telde onze gemeente echter al 21.937 inwoners; we zijn dus 
minder dan 150 inwoners verwijderd van het aantal zielen dat we normaal pas binnen 15 jaar zouden mogen tellen!!!

De bouwwoede van het Zemstse bestuur

Gemeente Zemst al meermaals door de rechter veroordeeld !

De vrederechter van Grimbergen 
vernietigde een aantal Zemstse 
onteigeningsbeslissingen en veroor-
deelde de gemeente Zemst tot het 
betalen van alle gerechtskosten. Het 
is mee de verdienste van Vlam dat 
sommige van die Elewijtse vonnissen er 
kwamen. We zijn zeker geen vragende 
partij om gerechtskosten op de rug van de 
belastingbetaler de hoogte in te jagen. 
Veel liever zouden we zien dat het college 
de wensen en noden van zijn burgers 
aanhoort. Net een gemeentebestuur 
zou immers het dichtste bij de mensen 
moeten staan, in plaats van te regeren 
vanuit een ivoren (of betonnen?) toren. 
We kunnen en willen het eigengereide 
optreden van burgemeester Coopman 
en zijn ploeg echt niet langer dulden. 
Als een pletwals davert deze meerder-
heid letterlijk en figuurlijk over alles 
en iedereen heen. Onder het mom van 
‘openbaar nut’ doet ze gewoon waar 

ze zin in heeft en vergeet daarbij gemakkelijkheidshalve dat individuele burgers eveneens rechten hebben. Maar 
laat dat nu net een van de stokpaardjes van Vlam zijn! Al vanaf ons ontstaan hebben we de Zemstenaars de 
boodschap meegegeven dat goed bestuur betekent dat er naar de burgers wordt geluisterd. Omdat het nu meer 
dan ooit nodig blijkt, steken we nog een tandje bij. Vlam’s ervaring en dossierkennis is al heel wat Zemstenaren 
van nut geweest in conflicten met de gemeente en op infoavonden hebben we inwoners gewezen op hun wet-
telijke rechten en mogelijkheden. Gezien het succes iets waar nood aan is en dus zeker voor herhaling vatbaar.

Hoewel het een tijdrovend karwei is om al die ‘heikele’ dossiers op te volgen, slagen we er toch nog in zelf 
concrete voorstellen voor een aangenamer Zemst te formuleren. Zo blijven we het jammer vinden dat er niet 
een beperkt aantal gratis ophalingen groot huisvuil is. Omdat dat in andere gemeente wel schijnt te kunnen, 
heeft Vlam al meermaals voorgesteld ook in Zemst enkele keren per jaar een gratis ophaling te organiseren 
(zie pagina 7 in dit krantje en op onze website www.vlamzemst.be rubriek gemeenteraden 2010). Voorlopig blijft 
de gemeente halsstarrig weigeren, maar we houden vol.

Gemeente Zemst, 
uw burgers hebben 

rechten!

Vlam
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Het vossenprobleem

Ook het milieu is een van Vlam’s grote aandachtspunten. Als eersten 
signaleerden we het vossenprobleem in Zemst. Schoorvoetend heeft het 
bestuur ons uiteindelijk gelijk gegeven. Een aanzet tot actie werd gegeven, 
maar ondertussen moffelde de meerderheid het dossier terug in de ijskast. 
Omdat beton belangrijker is dan het vossenprobleem? 
(zie onze website www.vlamzemst.be rubriek gemeenteraden 2009)

Vlam houdt vol !

Al 15 jaar lang zet Vlam zich in voor een veilige en 
leefbare gemeente. Jammer genoeg zitten we 
opgescheept met een gemeentebestuur dat 
totaal geen voeling meer heeft met wat leeft 
onder de inwoners van zijn deelgemeenten. 
Graag hadden we gezegd dat het vijf voor twaalf 
is, maar helaas is het hier en daar in Zemst al veel 
later dan dat. Bart Coopman en zijn ploeg zijn 
resoluut de weg van de verstedelijking ingeslagen. 
Het gemeentebestuur mag dan bij hoog en bij laag 
beweren dat het Zemst landelijk wil houden, de 
bevolkingsaangroei bewijst iets anders. In de 
praktijk wordt onze gemeente meer en meer 
een residentiële voorstad van Brussel. Samen met 
u zal Vlam zich blijven inzetten voor een Zemst 
waar de schaars geworden open ruimte niet moet 
wijken voor de centen, verzuchtingen niet in 
dovemansoren vallen en waar het kortom goed leven is.

v.l.n.r. :

l  Pol Panis 
 Gemeenteraadslid
 0475 23 01 76
 pol.panis@yahoo.fr

l  Inge Malomgré
 Gemeenteraadslid
 015 62 09 92
 inge.malomgre@telenet.be

l  Luc Bessems
 Gemeenteraadslid
 015 62 02 22
 info@lucbessems.be

l  Greta Lauwers
 Gemeente- en Politieraadslid
 015 61 52 09
 greta.lauwers1@telenet.be

l    Walter Van Moer 
      OCMW-raadslid, Lid vast bureau
      0475 82 63 71
 walter.vanmoer@telenet.be

l    Conny Van Driessche
      OCMW-raadslid
      015 61 76 06
 connyvandriessche@skynet.be

Vlam
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Vlammandatarissen steeds geïnteresseerd in bijleren

Vlam-Bruegelfestijn in d’Oude School te Weerde

Vlam staat gekend om zijn grondige dossierkennis. 
Geregeld wonen we dan ook opleidingen of info-
sessies bij. Op 6 mei jl. vond in Gent de tweejaar-
lijkse trefdag van de VVSG (Vlaamse Vereniging 
voor Steden en Gemeenten) plaats, waaraan een 
vierduizendtal raadsleden, ambtenaren, minis-
ters en openbare maatschappijen deelnamen. 

Zoals steeds waren ook onze Vlammandatarissen 
op post. Meer nog, voor de tweede maal 
werd onze fractievoorzitster Greta Lauwers 
gevraagd om vanuit haar ervaring een trefwinkel te 
leiden over het onderwerp ‘Wat zitten we nog te 
doen in de gemeenteraad?’ 
De zaal zat afgeladen vol, voornamelijk met 
mandatarissen uit de oppositie in de Vlaamse steden 

en gemeenten. Het besluit van deze trefwinkel was dat 
een College van Burgemeester en Schepenen beter zou 
worden samengesteld uit mandatarissen die de meeste 
voorkeurstemmen behalen. Bovendien was bijna 
iedereen het erover eens dat een gemeenteraad 
beter uit heel wat minder raadsleden zou bestaan. Ook 
het systeem van zetelverdeling in een gemeenteraad 
zou eerlijker moeten en niet langer mogen verlopen 
volgens het systeem Imperiali, dat er enkel voor zorgt 
dat de grote partijen langer aan de “macht” blijven. 
We illustreren dit graag aan de hand van de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen in Zemst. Het kartel CD&V/
NVA verwierf ongeveer 33% van het totale aantal stem-
men of ongeveer een derde. Toch kreeg het kartel elf 
van de 27 zetels, duidelijk meer dan een derde. Indien de 
zetelverdeling echt een weerspiegeling zou zijn van het 
percentage behaalde stemmen, had het kartel CD&V/
NVA zich moeten tevredenstellen met twee zetels minder. 
Nog even meegeven dat ongeveer één op de vier partij-
en in Vlaamse gemeenten en steden een lokale partij is. 

Greta als moderator...

Pol en Greta in debat met andere raadsleden

Vlam

Alle politieke partijen, die een afvaardiging hebben op provinciaal, Vlaams of nationaal niveau, financieren 
zichzelf met het geld van de belastingbetaler. Deze partijen krijgen overheidsdotaties en deze overheids-
financiering is flink gestegen. In 1995 schommelde het totale bedrag voor partijfinanciering rond de 25 
miljoen euro. Vandaag stroomt er jaarlijks nagenoeg 60 miljoen euro uit de staatskas naar de partijkassen. 

Die dotaties zijn er echter alleen voor partijen die vertegenwoordigers hebben. Als lokale onafhankelijke politieke partij 
krijgt Vlam niet één eurocent overheidsdotatie. Wij moeten alles volledig zelf financieren. Via lidkaarten, verkoop van 
tuinkaarsen en allerhande activiteiten proberen we dan ook de nodige fondsen te verzamelen om onze kosten te dekken. 

Op 19 en 20 juni eerstkomend organiseren we ons ongeëvenaarde 2-daagse Brueghelfestijn in d’Oude School in 
Weerde. Meer info over onze activiteiten vindt u op onze website www.vlamzemst.be onder de rubriek ‘Kalender’. 
Vooraf inschrijven is niet nodig. Van harte welkom.
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Tweede editie Bruegelfestijn

Veiligheid en Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen

Veiligheid en Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen

LIDKAARTEN 20

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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Vlam

Vlam blijft ijveren voor gratis ophaling groot huisvuil

Al jaren vragen talloze Zemstenaren om groot huisvuil 
op te halen aan huis. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2006, beloofde Vlam hiervan een punt te maken. 
Intussen zijn we drie jaar verder, maar keer op 
keer stemt de meerderheid (CD&V, N.V.-A en sp.a) 
tegen. Keer op keer onthoudt Open VLD zich. Nochtans 
zetelen enkele gemeenteraadsleden in de Raad van 
Bestuur van INCOVO. Men zou verwachten dat die Zemstse 
verkozenen bij de intercommunale INCOVO de belangen 
van de Zemstenaren zouden verdedigen, maar helaas...

Ook meerbeurtenkaarten zouden het voor Zemstenaren 
goedkoper kunnen maken.
Op de gemeenteraad van 27 mei 2010 liet Vlam de 
gratis ophaling voor de 6de maal stemmen. Wij 
vragen dat het groot huisvuil een tweetal keer per jaar 
zou worden opgehaald en dat elk gezin een meerbeur-
tenkaart zou krijgen. Met die meerbeurtenkaart zou je 
dan een beperkt aantal keer per jaar de fracties waarvoor 
je nu moet betalen gratis naar een containerpark van 
INCOVO kunnen brengen. Een dergelijke maatregel zou 
zeker helpen om het aantal sluikstorten in onze gemeente 
te verminderen. Niettemin verwerpt het schepencollege 
dit voorstel elke keer met het argument dat noch de gemeente Zemst, noch INCOVO de kostprijs hiervan 
kunnen dragen. Dat het opruimen van sluikstorten ook handenvol geld kost en bovendien de leefbaarheid niet 
ten goede komt, doet blijkbaar niet ter zake. Elke Zemstenaar betaalt bovendien toch gemeentebelasting? Mag 
daar dan niet iets tegenoverstaan waaraan elke Zemstenaar iets heeft? Wie geen aangepast vervoer heeft, 
blijft bij het huidige systeem in de kou staan. Wie op een appartement woont, heeft vaak onvoldoende ruimte 
om zijn groot huisvuil ‘op te sparen’ tot het minimumvolume is bereikt waarvoor je sowieso moet betalen. 

Zemst heeft wel steeds geld voor aankoop van grond en gebouwen.
Vlam is ervan overtuigd dat ook het huidige afvalbeleid bijzonder veel geld kost. Wanneer INCOVO niet 
bereid is om deze dienst te verlenen, dan is het aan het College van Burgemeester en Schepen om een politieke 
keuze te maken. Dat de gemeente niet kapitaalkrachtig genoeg zou zijn om de meerbeurtenkaart en gratis 
ophaling mee te financieren, is hoogst twijfelachtig. Want in de eerste vijf maanden van 2010 alleen al gaf de 
gemeente Zemst maar liefst 1.655.457 euro uit voor de aankoop van gronden en gebouwen! IMMO DE GRIET kan 
blijkbaar probleemloos handenvol geld uitgeven in bepaalde beleidsdomeinen. Dat zaken die de leefbaarheid van 
ALLE Zemstenaren ten goede komen onderaan de agenda belanden en worden weggestemd, is daardoor 
des te pijnlijker. 




