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HET RAPPORT

Beste mede-Zemstenaar,

Dankzij de warmste lente ooit zijn 
we de vrieskou allang vergeten. De 
bbq is van onder het stof gehaald, de 
sangria staat koel. Binnenkort krijgen 
studenten hun eindrapport gepresen-
teerd, werknemers hun beoordeling. 
Jong en oud evalueren wat er in huis is 
gekomen van hun goede voornemens 
van aan het begin van het jaar. 

Ook wij bleven even stilstaan bij 
wat er de voorbije zes maanden is 
gebeurd (of niet gebeurd) in Zemst. 
U houdt ons tussentijdse rapport 
over de gemeente in handen. 

We geven de stand van za-
ken over de nieuwe cultuur-
hal in Zemst en staan even stil bij 
een mooi plekje in de Zennevallei. We brengen verslag uit over parkeerperikelen in Elewijt en verkeersvei-
ligheid in Hofstade. We werpen een blik op de toekomst in Zemst-Laar en ronden af met een feest in Weerde.

Punten geven we in ons rapport niet. Dat mag u zelf doen, nadat u ons werkstuk heeft gelezen en zich een 
oordeel heeft gevormd. Over prestaties, gedrag en inzet van de meerderheid (CD&V - N-VA en sp.a) ener-
zijds en Vlam anderzijds om alle Zemstenaren in eer en geweten een veilige, warme thuis te bezorgen.

Uw commentaar over ons rapport vernemen we graag op een van onze manifestaties of via onze website 
www.vlamzemst.be.

Tot binnenkort,

Greta Lauwers
Fractievoorzitster Vlam
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De melkkoe van De Melkerij

Vlam

Herinnert u zich nog dat de gemeente de voormalige 
Snooker One in het centrum van Zemst wil omvormen 
tot een cultuurtempel? In onze Vlam-publicatie van 
juni 2008 en op onze website kunt u de historiek er 
nog even op naslaan. Tijdens de zomervakantie van 
2010 waren het gemeentepersoneel en een extern 
schilderbedrijf druk in de weer om het gebouw, in-
tussen omgedoopt tot ‘De Melkerij’, een opknapbeurt 
te geven. Bedoeling was dat het tijdens de voorziene 
verbouwingen nog even als snookerhal door het 
leven zou  gaan. De nieuwe uitbater sloot echter al 
enkele maanden na de heropening de biljartzalen 
voorgoed. 

Hoewel de uitbating van korte duur was, 
waren de overeenkomsten getekend en dat brengt 
natuurlijk uitgaven met zich. Zo net voor de examens 
vonden wij het een goede rekenoefening om eens op een rijtje te zetten wat dit megaproject, dat voorlopig nog 
steeds in het stadium van een leegstaande snookerhal blijft hangen, intussen aan de belastingbetaler kost en hoe-
zeer u dus gemolken wordt. 

Sinds 1 juli 2010 huurt de gemeente gedurende tien jaar het gebouw De Melkerij van de nv 
Immoffice (gevestigd in Zemst) voor een maandelijkse, jaarlijks te indexeren huur van e3.125. 
De uitbaters huren het gebouw op hun beurt van de gemeente en betalen maandelijks... e2.000. Om de 
resterende e1.125 op tafel te krijgen, moeten u en wij dus het gemeentelijke belastingpotje spekken.

Volgens de overeenkomst met Immoffice wordt de gemeente na tien eigenaar van het gebouw. Op voorwaarde 
dat de koopsom van e1.250.000, een wederbeleggingsvergoeding en wachtintresten zijn betaald. Van die koop-
som werd e800.000 onmiddellijk betaald, de rest daarvan wordt opgesplitst in jaarlijkse kapitaalsaflossingen 
van e62.891,25. Op de nog openstaande schuld betaalt de gemeente jaarlijks een interest van 5%.

Om De Melkerij om te vormen tot een gemeenschapscentrum zijn uiteraard verbouwingen nodig. De architect die de 
verbouwingsplannen moet uittekenen, strijkt een ereloon op van e50.000. Hoeveel de verbouwingen zelf zullen 
kosten, is nog onbekend. Gezien hetgeen voorafging, mag men zich echter verwachten aan een duizelingwekkend 
prijskaartje. De cvba De Melkerij (dat is de uitbater) kreeg van de gemeente Zemst een subsidie van e75.000 ‘om de 
aandelen van de vorige uitbater over te nemen’ (aldus burgemeester Coopman op de gemeenteraadszitting). 

Daarbij negeert het college ostentatief het 
gemeentelijke subsidiereglement, dat de 
uitkering van subsidies regelt en waarin een 
dergelijke tegemoetkoming nergens is voor-
zien.

Omdat de uitbaters van de opgekalfaterde 
snooker het openhouden van de biljartzalen 
al op 31 december 2010 voor bekeken hielden, 
besloot het College van Burgemeester en 
Schepenen dat de facturen voor aardgas 
en elektriciteit vanaf 1 januari 2011 door de 
gemeente zouden worden betaald. Een leuk 
nieuwjaarsgeschenkje voor de uitbaters. 

Bij het ter perse gaan van dit nummer was 
het overigens nog lang niet zeker of de fun-
dering van het oude gebouw de nieuwe 
cultuurtempel wel zal kunnen torsen. Onder 
meer de voorziene tribune zou wel eens te 
zwaar kunnen uitvallen. 
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Het college stelde onlangs een firma aan om een 
grondsondering uit te voeren, d.w.z. een studie 
naar de sterkte van de funderingen. Meerkost: e665.

Vlam pleit al sinds de vorige gemeenteraadsverkie-
zingen voor de bouw van een nieuwe, grote multi-
functionele zaal die voldoet aan alle moderne eisen. 
Een zaal bestaande uit samenvoegbare modules, 
met een podium, een verschuifbare tribune en 
afzonderlijke bergruimtes zou onderdak kunnen 
bieden aan verschillende verenigingen. Een nieuw-
bouw is van meet af aan berekend op de functies die 
hij zal vervullen en op de almaar strengere energie-
voorschriften en isolatienormen. Er zijn in de gemeen-
te meerdere locaties waar een dergelijke nieuwe hal 

Waar is da feestje?

Het Hof van Beieren in ‘t Schom, beter be-
kend als de boerderij van Leon van de 
Prost, werd onlangs een tweede keer te 
koop gesteld. Vlam vond dit een uitge-
lezen kans om het pittoreske plekje voor 
het Zemstse nageslacht te bewaren. 
We stelden voor dat de gemeente de hoeve 
als cultuurpatrimonium zou aankopen en 
ze een bestemming zou geven waardoor 
elke Zemstenaar van het hof en zijn schil-
derachtige omgeving zou kunnen genieten.

Het College van Burgemeester en Schepe-
nen vond daar maar niks aan en wuifde ons 
voorstel weg. We waren nadien dan ook ten 
zeerste verbaasd dat de unieke schoonheid 
van ‘t Hof van Beieren één persoon van de 
meerderheid wel kon bekoren: burgemeester 
Bart Coopman, wiens bvba de hoeve kocht.

Dat de meeste leden van het College van Burgemeester 
en Schepenen graag op alle mogelijke manieren in de 
schijnwerpers staan, ontgaat veel Zemstenaren niet. 
Om zich van de nodige pers- en andere aandacht te 
verzekeren wordt geen middel onbenut gelaten. Zo geeft 
het College aan buurtcomités die subsidies aanvragen 
in zijn antwoord fijntjes mee dat zijn leden het bijzonder 
op prijs zouden stellen op dat buurt- of straatfeest te 
worden uitgenodigd. ‘Ongehoord’, klinkt het bij velen 
terecht. Feesten met de buren doe je liefst gezellig 
onder elkaar en als het even kan politiek neutraal.

kan worden ingeplant zonder overlast voor de omwo-
nenden en met ruim voldoende parkeergelegenheid. 
Vlam heeft diverse alternatieven geformuleerd, maar 
de meerderheid wilde zelfs nooit het debat aangaan, 
laat staan de alternatieven ernstig bestuderen. Met het 
kostenplaatje dat nu al aan De Melkerij kleeft, had een 
gloednieuwe, multifunctionele state-of-the-art zaal 
kunnen worden opgericht waarin cultuurliefhebbers, 
verenigingen en jeugdgroepen al lang onderdak had-
den gevonden. Voor de cvba De Melkerij is Zemst het 
land van melk en honing, de zure oprispingen zijn voor 
de modale Zemstenaar.

Hof van Beieren, de kip met de gouden eieren?

Sommige organisatoren denken dat ze het College 
wel moeten uitnodigen om een volgende keer geen 
subsidies mis te lopen. Via deze weg willen we alle 
buurtcomités en/of organisatoren duidelijk maken 
dat dit absoluut niet verplicht is. Subsidies worden 
toegekend op basis van een algemeen geldend sub-
sidiereglement. Wie daarover inlichtingen wil, kan 
zich wenden tot de bevoegde dienst (cultuur) op het 
gemeentehuis, zowel mondeling als per brief of per e-
mail. Of tot een Vlam-mandataris natuurlijk. Die zal u 
maar al te graag de correcte informatie verschaffen.
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Bestuur niet bij de les in Elewijt

Vlam toont de weg in Hofstade

Gaat uw (klein)zoon of (klein)dochter naar school 
in Elewijt? Dan heeft u wellicht al ondervonden 
dat het niet eenvoudig is aan De Regenboog een 
parkeerplaatsje te bemachtigen of tussen de gepar-
keerde voertuigen door te laveren als de school bijna 
begint of uit is. Nochtans zou het probleem met wei-
nig moeite en middelen kunnen worden verholpen.

Op luttele meter van de school – tegenover de bakkerij 
in het Molenveld – ligt een braakliggend terrein. Het stuk 
grond is gemeente-eigendom en zou perfect kunnen 
dienen als (voorlopige) parking. Met een verharding 
en parkeerplaatsaanduidingen zou een groot deel 
van de parkeerellende kunnen worden opgelost. De 
gemeente heeft het nodige personeel en materieel in 
huis om die parking zelf aan te leggen en is ook be-
voegd om daartoe de nodige vergunningen af te leve-
ren. Met een beetje goede wil is dat in een wip gefikst. 

Op de gemeenteraden van oktober en november 
legde onze Vlam-fractie een – in kosten beperkt – 
voorstel op tafel om zo’n parking aan te leggen. Tot onze 
verbijstering oordeelden meerderheid (CD&V - NV-A,
sp.a) en twee van de drie oppositieraadsleden van 
Open VLD dat er aan De Regenboog helemaal geen 
parkeerprobleem is en stemden het voorstel weg. 
Tijdens de gemeenteraad van november stemden 
niet alleen de voltallige meerderheid, maar ook de 
drie Open VLD-raadsleden (allen uit Elewijt) tegen!

Beeldt u zich eens in dat hulpdiensten (brandweer, 
ambulance, politie...) zich aan het begin of einde van 
de schooldag een weg moeten banen tussen de sliert 
geparkeerde auto’s. Wie dan door de straat rijdt, kan 
onmogelijk uitwijken om de hulpvoertuigen door te 
laten. En dat terwijl elke seconde misschien telt...

Enige tijd geleden liep er bij de hulpdiensten ’s morgens 
een gasmelding binnen vanuit De Regenboog. Veel 
hulp konden de hulpdiensten echter niet bieden: door 
de rij geparkeerde auto’s in het Molenveld ter hoogte 

van de school en het verkeer naar en van de school, 
was het gebouw onbereikbaar. Gelukkig bleek het 
uiteindelijk vals alarm, maar wat als het ooit ‘echt’ is? 

Opnieuw is er een schooljaar voorbij, gelukkig zon-
der grote ongelukken. De verkeers- en parkeerellende 
duurt echter voort. Ondanks het ‘bejubelde’ mobili-
teitsplan lijkt de verkeersveiligheid aan De Regenboog 
de Zemstse bewindvoerders niet nauw aan het hart 
te liggen. Voor ouders en omwonenden is het te 
hopen dat er geen berouw hoeft te komen na de zonde. 

De motivatie van het college om ons voorstel niet te 
steunen, vindt u op onze website www.vlamzemst.be 
onder de rubriek gemeenteraden (zie gemeenteraad 
21/10/2010). Vlam zal alvast constructieve voorstellen 
blijven doen om de knelpunten weg te werken, zodat 
onze schoolgaande kinderen voor hun veiligheid niet 
alleen op fluo vestjes en mooie woorden moeten ver-
trouwen.

Wie vanuit de Muizenstraat de Tervuursesteenweg 
indraaide, moest dat vroeger op goed geluk doen. Al 
te vaak belemmerden hoge(re) geparkeerde voertui-
gen het zicht. Ook al was de parkeerstrook in de Ter-
vuursesteenweg reglementair aangelegd (op meer 
dan vijf meter van het verlengde van de Muizenstraat, 
conform Art. 24 van het KB van 1/12/1975), toch was 
het vaak gokken of je al dan niet op kruisend ver-

keer zou ‘botsen’. Pas als de snuit van de auto al 
een flink eind op de Tervuursesteenweg stond, kon 
je zien wat er van links en rechts op je afraasde. 

Op de gemeenteraad van 18 november 2010 
stelde de Vlam-fractie voor de parkeerstrook te 
verleggen naar de overkant van de Tervuursesteen-
weg. Daar kan een even grote strook met evenveel 



5Vlam

Burgemeester bakt zoete broodjes in Zemst-Laar

In 2008 belegde burgemeester Coopman een infover-
gadering over het ‘broodnodige’ RUP- Dorpskern Laar. 
Doel van het RUP was aldus de burgervader de ran-
den van Laar duidelijker af te bakenen en achter het 
WIK-gebouw een dorpsplein met handelszaken en een 
dorpswinkel neer te poten. Want aan die handelskern 
was dringend behoefte, zo had een studie uitgewezen. 
Bestaande handelaars zouden worden aangemoedigd 
om naar de nieuw te bouwen kern te verkassen. In te-
genstelling tot wat de burgemeester beweerde, had 
geen enkele van de aanwezigen in de nochtans afge-
laden volle zaal ooit een enquêteur aan de deur gehad 
om te vragen aan welke handel dan zoal nood was.

Tijdens de vergadering in de parochiezaal van Zemst-
Laar bleek dat de Larenaren niet zaten te springen 
om een dorpsplein of handelszaken. Dat voornoemde 
studie bovendien had uitgewezen dat om die handels-
zaken levensvatbaar te houden de woonmogelijkhe-
den maximaal moesten worden benut, maakte het en-
thousiasme er niet groter op. Die maximale benutting 
houdt immers in dat zowat alle woonuitbreidingsge-
bied in Zemst-Laar zal worden aangesneden. Heel wat 
hectares open ruimte aan de Laremolenweg worden zo 
opgevuld met 92 tot 122 woongelegenheden (waarvan 
20 tot 40% sociale woningen), in de Kerremansheide 
komt er een twintigtal woningen bij. Dat zorgt algauw 
voor een dikke 400 nieuwe inwoners. Om u een idee te 
geven: in de kern van Laar wonen momenteel onge-
veer 650 zielen. Het plan deed flink wat stof opwaaien 
en leidde tot verhitte discussies. Lange tijd hoorde 
men in Laar niets meer over het RUP en achtte de op-
geluchte bevolking het al dood en begraven. Tot op-
eens op de gemeentegrond naast het WIK-gebouw een 
aanvraag verscheen voor de ‘bouw van een bakkerij’. 
Wordt dan weldra toch de eerste steen van de klein-

handelszone gelegd? De grond maakt immers deel uit 
van de zone die in het ontwerp van RUP is afgebakend 
voor kleinhandel. Nochtans is er voor dat bewuste 
RUP nog niet eens een openbaar onderzoek geweest! 
Bij de opmaak van een RUP dient men zich te houden 
aan wettelijke termijnen en procedures, ook voor de 
afkondiging en het onderzoek. Een RUP opstellen en 
laten goedkeuren vergt met andere woorden flink wat 
tijd. En die tijd had de plaatselijke bakker, dochter van 
een CD&V-gemeenteraadslid, niet. Zij was dringend op 
zoek naar een andere locatie voor winkel en bakkerij. 

De verkoop van gemeentelijk eigendom moet 
normaliter publiekelijk worden bekendgemaakt.
Daar had de burgemeester in dit geval lak aan. 
Nadat de grond was opgemeten door een land-
meter, toevallig schoonbroer van de bakker en dus 
eveneens familie van voornoemd CD&V-raadslid, 
werd een onderhandse verkoopsovereenkomst 

parkeerplaatsen worden aangelegd. Voor auto’s 
die vanuit de achterin gelegen flatgebouwen de 
straat opdraaien, garandeert de grasstrook langs de 
wegkant een onbelemmerd zicht op de steenweg. 

Ons voorstel werd gedeeltelijk aanvaard. Door een 
parkeerplaats te schrappen werd de zichtbaarheid 
enigszins verbeterd. We blijven evenwel ijveren 
voor een optimalere (want mogelijke) aanpassing. 
(Meer info op onze website www.vlamzemst.be.)
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Vlam-Bruegelfestijn in d’Oude School in Weerde

opgesteld die buitengewoon voordelig uitvalt voor 
de lokale bakker. Het ereloon van de architect die het 
pand zal ontwerpen, wordt betaald door de gemeente 
Zemst en is begroot op zo’n slordige e80.000.

Natuurlijk wil elke handelaar maximaal profiteren van 
alle mogelijke steunmaatregelen en subsidies om zijn 
zaak te laten bloeien en groeien. We gunnen bakkerij 
De Laremolen alle succes. Dat neemt echter niet weg 
dat een gemeente de plicht heeft al haar inwoners op 
gelijke voet te behandelen. Om elke indruk van voor-
keursbehandeling te vermijden, had de gemeente de 
verkoop van dit perceel bouwgrond publiek moeten 
bekendmaken in plaats van het onderhands en met 

Op zaterdag 18 en zondag 19 juni 2011 vindt in 
d’Oude School te Weerde de vijfde editie van ons 
ongeëvenaarde Bruegelfestijn plaats. Voor e23 
per persoon geniet u er onbeperkt van ons uit-
gebreide, huisgemaakte Bruegeliaanse buffet. 
Kinderen tot 12 jaar betalen slechts e12,50. Drank is niet 
in de prijs inbegrepen, vooraf inschrijven is niet nodig.

We hopen u massaal te mogen begroeten op 18 of 19 
juni. We hebben uw steun immers hard nodig. In te-
genstelling tot alle traditionele partijen, die op basis 
van de nationale verkiezingsresultaten overheidssteun 
krijgen, ontvangt Vlam als lokale, onafhankelijke par-
tij... niks. Anders dan de grote partijen kunnen we dus 
niet rekenen op belastinggeld om onze werking te fi-
nancieren, maar slechts op wat dit en andere evene-
menten in het laatje brengen. 

Daarom kunt u ter gelegenheid van het Bruegelfestijn 
ook steunkaarten kopen bij onze raads- en bestuurs-
leden. Een kaart kost e2,50 en wie dat wil mag ze in 
mindering brengen aan de kassa van het Bruegelfes-
tijn. Met de kaart neemt u tevens deel aan de tombola 
die we dat weekend organiseren. De winnende num-
mers worden tijdens het Vlam-eetfestijn getrokken en 
op onze website www.vlamzemst.be gepubliceerd. 
Prijzen kunt u tot 1 juli 2011 afhalen bij Greta Lauwers, 
Vredelaan 39 in Weerde. 

Vlam is ook aanwezig op andere evenementen. Zo 
treft u ons traditiegetrouw op de Pinksterjaarmarkt in 
Zemst, op de hoek van de Stationslaan en Brusselse-
steenweg (aan het gemeentehuis). Op ons Vlam-terras 
kunt u een babbeltje slaan met onze raadsleden en 
sympathisanten of gewoon genieten van een drankje.
Meer info over onze activiteiten vindt u op onze web-
site onder de rubriek ‘Kalender’.

gunstmaatregelen te verkopen als handelsbestem-
ming nog voor het RUP Dorpskern Laar definitief is 
goedgekeurd. Nu blijft eens te meer het knagende ge-
voel hangen dat de gemeente Zemst voor sommigen 
snel duidelijkheid kan scheppen en heel creatief kan 
omspringen met wettelijke procedures, terwijl ande-
ren op hun honger blijven zitten.
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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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Gemeenteraad v.l.n.r

Pol Panis
Gemeenteraadslid
0475 23 01 76
pol.panis@vlamzemst.be

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

Luc Bessems
Gemeenteraadslid
015 62 02 22
luc.bessems@vlamzemst.be

Greta Lauwers
Gemeente- en politieraadslid
015 61 52 09
greta.lauwers@vlamzemst.be

OCMW-raad

Walter Van Moer
OCMW-raadslid, lid Vast Bureau
0475 82 63 71
walter.vanmoer@vlamzemst.be

Conny Van Driessche
OCMW-raadslid
015 61 76 06
conny.vandriessche@vlamzemst.be




