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Beste lezer,

Eerst en vooral wil ik u namens alle Vlam-mandatarissen en het voltallige Vlam-
bestuur een fantastisch en gezond 2012 toewensen!

Op politiek vlak is het nieuwe jaar voor Zemst erg belangrijk, want de gemeenteraads-
verkiezingen komen eraan. Alle politieke partijen zullen zich van hun mooiste kant 
laten zien, in de hoop zoveel mogelijk gemeenteraadszetels in de wacht te slepen. 

Reken maar dat ook Vlam er opnieuw zal staan. Meer dan ooit zelfs! 

Vlam trekt naar de verkiezingen met een rist concrete en haalbare doelstellingen 
die elke Zemstenaar ten goede komen. Zo wil onze partij de verdere verstedelijking 
een halt toeroepen, de vele straten in erbarmelijke staat aanpakken, wegenwerken 
beter coördineren, opnieuw een aantal gratis ophalingen van groot huisvuil ver-
wezenlijken, onnodige rechtszaken vermijden, de talrijke openstaande vacatures 
binnen het politiekorps Kastze eindelijk zo veel als mogelijk invullen … en nog zo 
veel meer.

Nu al kunnen we zeggen dat Vlam u - de kiezer - een erg sterke lijst zal kunnen aanbieden. Een lijst met positief 
ingestelde kandidaten die als Vlam-raadslid van onze gemeente een veilige haven willen maken waar oprechtheid, 
gelijkheid en menselijkheid geen loze woorden zijn. Mede daarom zal Vlam  er alles aan doen opdat beleidsbeslis-
singen niet langer door een erg select clubje worden genomen én opgedrongen. Als wij na oktober 2012 het goede 
voorbeeld mogen geven, krijgt de Zemstenaar een bestuur dat zijn besluiten op een collegiale, constructieve manier 
vormt en waarin ieders stem daadwerkelijk gehoord wordt.

Want voor u blijft Vlam ijveren voor een Zemst zonder zorgen, ook morgen!

Van harte,

Greta Lauwers
Fractievoorzitster
Gemeente- en politieraadslid

Vlam speelt voor Sint-Valentijn op zondag 12 februari
 

Zoals u wellicht al weet ontvangt Vlam – in tegenstelling tot alle andere politieke partijen in Zemst – geen deel van 
uw belastinggeld. Als enige moeten wij er zelf voor zorgen dat we geld in het laatje krijgen om folders te drukken, onze 
website te updaten enz. Dankzij onze publicaties kan u als Zemstenaar nochtans eens een andere klok horen luiden 
dan die van de meerderheid. We willen immers dat u zo volledig en correct mogelijk geïnformeerd bent over dossiers 
en gemeenteraadsbeslissingen. Zelfs wanneer de werkelijkheid minder rooskleurig is dan ze wordt voorgesteld. 

Daarom - maar vooral omdat de liefde door de maag gaat – bezorgen we op zondag 12 februari 2012 voor de derde 
maal ons valentijnsontbijt aan huis in Groot-Zemst. Inschrijven kan nog via onze website www.vlamzemst.be of via 
de valentijnsfolder die u onlangs in de bus kreeg. Uiteraard helpen onze bestuurs- en raadsleden u graag verder 
wanneer u hierover meer informatie wilt. Intussen al onze oprechte dank aan de vele Zemstenaren die dit ontbijt 
bestelden. 

Wij van Vlam wensen u alvast een liefdevolle Valentijnsdag!



Als fervent wandelaar en natuurliefhebber stel ik dagelijks vast 
dat er in Zemst heel wat sluikstorters actief zijn. De intercom-
munale INCOVO ruimt in onze gemeente enkel afval op nadat 
het gesignaleerd werd, en dan nog alleen wanneer het op open-
baar domein ligt. Met andere woorden: vuilnis dat gedumpt 
werd op braakliggende gronden, in tuinen of in een gracht op 
privédomein wordt niet verwijderd.
 
Al meerdere legislaturen stelt Vlam voor om het groot huisvuil 
regelmatig te laten ophalen aan huis. Ook ijvert Vlam al talloze 
jaren voor een meerbeurtenkaart. Die zou de Zemstenaren toe-
laten enkele keer per jaar gratis afval weg te brengen naar het 
containerpark. Helaas wil het huidige college daar niet van weten, 
zogezegd omdat het te duur zou zijn. Toch kan iedereen vast-
stellen dat de burgemeester en zijn schepenen blijkbaar wel 
voldoende van uw belastinggeld in kas hebben om prestige-
projecten te spijzen als De Melkerij aan de Brusselsesteenweg 
in Zemst (meer details en cijfers zijn terug te vinden op onze 
website www.vlamzemst.be). 

Grachten moeten vaker worden geruimd !

Wat me tijdens mijn wandelingen eveneens opvalt, is dat heel wat grachten in 
onze gemeente slecht onderhouden zijn en langzaam maar zeker dichtslibben. 
Sinds meer dan tien jaar klaagt Vlam deze problematiek aan, maar voorlopig 
bestaat het systematische onderhoud uit niet veel meer dan het maaien van de 
grasbermen. 

Hoger en droger

Ook wees Vlam er al aan het einde van de jaren 1990 op dat de Zen-
nedijken tussen de Damstraat en de E19/Schumanlaan in Weerde dringend 
hoger moesten worden. De dijken werden evenwel enkel in de andere 
richting verhoogd, vanaf de Damstraat naar Eppegem toe. Is het toeval 
dat net daar twee ex-CD&V-mandatarissen wonen?
 
Wat er ook van zij, heel wat andere Zemstenaren hebben bij de hevige 
regen eind 2010 veel meer water gezien dan hun lief was. Gelukkig 
liet Vlam de zaken niet op hun beloop. Nog geen maand later bracht 
de partij het dossier eens te meer op de agenda van de gemeenteraad 
(zie onze website www.vlamzemst.be). Dankzij die tussenkomst werd 
eindelijk actie ondernomen om de resterende dijken te versterken en te verhogen. Intussen zijn we al een hele tijd 
verder, maar zijn de werken nog altijd niet voltooid. Samen met u hoop ik dat de regenval in 2012 beperkt blijft en 
we niet opnieuw geconfronteerd worden met overstromingen of overstromingsgevaar in onze gemeente. 

Warm aanbevolen

Eind dit jaar gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuw lokaal 
bestuur te kiezen. Via deze weg doe ik alvast een warme oproep opdat u de 
Vlam-ploeg uw steun zou geven, zodat iemand eindelijk eens écht de schou-
ders onder deze en andere problemen kan zetten. 

Tot ziens op één van onze Vlam-activiteiten!

Dirk Van Hoof
Bestuurslid Vlam
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Sluikstorten en overstromingsgevaar nog steeds een kopzorg



Bij de politiehervorming van 2001 werden Rijkswacht en gemeentepolitie van Kampenhout, Steenokkerzeel en 
Zemst samengevoegd tot de politiezone Kastze. Conform de wet werd toen een politieraad opgericht, waarin de 
drie gemeenteraden vertegenwoordigers afvaardigen. Aan het hoofd van elke politiezone staat een politiecollege, 
waarin de burgemeesters van rechtswege zetelen. 

Geen pottenkijkers gewenst…

Greta Lauwers vertegenwoordigt de Vlam-fractie in de 
politieraad en zetelt al van in het prille begin in die raad. 
Politieraadsleden dienen onder meer te stemmen over 
aanwervingen. Niet geheel onlogisch mag een politieraadslid 
dan ook als waarnemer bij de sollicitatiegesprekken aan-
wezig zijn. Een tijdje nadat ons Vlam-raadslid dat recht 
in de praktijk had gebracht, werd duidelijk dat men liever 
geen pottenkijkers had. Resultaat? Politieraadsleden worden 
niet langer op de hoogte gebracht wanneer er selectiege-
sprekken zijn... Dat is een duidelijke schending van hun 
rechten, wat ook door de VVSG (Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten) bevestigd wordt. Ondanks her-
haaldelijk aandringen vallen uitnodigingen om sollicitatie-
gesprekken bij te wonen nu al enkele jaren niet meer in 
de brievenbus van de raadsleden. 

Vacatures nog steeds niet ingevuld

De laatste tijd is er heel wat kritiek op de werking van de politie, niet alleen binnen Kastze. Ons Vlam-raadslid had 
al vroeger vastgesteld dat de politiezone Kastze een bijzonder groot personeelsverloop kende. Vlam vroeg kort na 
de oprichting van de politiezone het schema met de personeelsfuncties op, maar er was altijd wel een reden om 
dat niet te overhandigen. 

Pas vijf jaar na de oprichting, nadat Vlam op de po-
litieraad van september 2006 een stemming had 
afgedwongen, mochten de politieraadsleden het 
organogram inkijken. Daarbij sprong meteen het 
grote aantal openstaande betrekkingen in het oog. 
Vanuit haar ervaring als Human Resources Mana-
ger wist Greta Lauwers het probleem te duiden. 
Ze reikte gerichte, haalbare maatregelen aan om het 
personeelstekort op te lossen. Zo wees ze erop hoe 
belangrijk het is om een “exitgesprek” te houden met 
personeelsleden die het korps verlaten en daarover 
een verslag op te stellen. Op die manier werd achter-
haald waarom velen de deur achter zich dichttrokken: 
een te hoge werkdruk, vakantiedagen en overuren die 
niet konden worden opgenomen, maar ook - en vooral - 
een slechte sfeer. 

Politieleiding geniet alle vertrouwen, maar ook politici zijn verantwoordelijk

Gelukkig is er sinds kort een nieuwe chef die het vertrouwen geniet van zijn korps, zodat het politiepersoneel de 
toekomst opnieuw wat rooskleuriger ziet. Tijdens de politieraden van 2011 vroeg Vlam meermaals welke extra 
maatregelen het politiecollege zou treffen om de nog openstaande jobs in te vullen. Die vraag blijft nog steeds 
onbeantwoord... Nochtans rust de verantwoordelijkheid voor een goede politiewerking ook bij de politiek! 

Het mag duidelijk zijn dat Vlam al meer dan tien jaar strijdt voor een goedwerkende politiezone. Onze partij zal 
blijven ijveren voor een degelijke personeelsbezetting binnen de politie, zodat zowel burgers als politiepersoneel 
krijgen waar ze recht op hebben: een goede dienstverlening en een goede werkomgeving.
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Perikelen bij de politie
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Gezondheid!

Proost!
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Onze mandatarissen klinken op het nieuwe jaar. Hun glaasje bubbels is dubbel en dik verdiend, want de afgelopen 
legislatuur hebben ze stuk voor stuk puik werk geleverd!

De laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt nu stilletjes aan ingezet. Schouder aan schouder 
zullen onze mandatarissen, samen met de ganse Vlam-ploeg achter de schermen, ook dit jaar het onderste uit de 
kan halen om u een Zemst zonder zorgen te kunnen bieden.

Namens de alsmaar groeiende Vlam-familie wensen onze mandatarissen u een heel Gelukkig Nieuwjaar!

v.l.n.r. Conny Van Driessche, Inge Malomgré, Pol Panis, Greta Lauwers en Luc Bessems 
(Walter Van Moer kon niet aanwezig zijn bij het nemen van deze foto)
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