
Info-Blad
voor
GROOT ZEMST

ELEWIJT

EPPEGEM

HOFSTADE

WEERDE

ZEMST

ZEMST-BOS

ZEMST-LAAR JAARGANG 19      MAART 2012

Waarom is de keuze voor Vlam logisch en voor de 
hand liggend wanneer u op 14 oktober uw stem uit-
brengt? Als kiezer heeft u geen behoefte aan bestuur-
ders die alleen of vooral de belangen behartigen van 
hun achterban. De ‘partijkleur’ van uw burgemeester, 
schepenen en gemeenteraadsleden moet onderge-
schikt zijn aan hun opdracht. Daarom kiezen en stem-
men steeds meer mensen voor onafhankelijke, lokale 
politieke partijen. Want die richten zich voor 100% op 
de belangen en de leefbaarheid van de eigen gemeen-
te, zonder dat ze daarbij worden gehinderd door wat 
de nationale moederpartij dicteert.
 
Appelblauwzeegroen 

Lokale partijen (partijen die geen plaatselijke afdeling 
zijn van een nationale partij) krijgen nogal eens het 
verwijt naar het hoofd geslingerd dat ze niet over een 
ideologie beschikken. Dat klopt ook. En gek genoeg 
is dat verwijt net de sterkte van een lokale partij als 
Vlam. Gebondenheid aan een ideologie die te allen 
prijze moet worden verdedigd, kan de aandacht afleiden 
van wat er werkelijk toe doet in de gemeente. Voor 
Vlam doet slechts één ding ertoe: uw dagelijkse leven 
als Zemstenaar. Door ervoor te zorgen dat ‘kleine pro-
blemen’ niet uitgroeien tot ‘grote ergernissen, willen 
we dat u daarvan zoveel mogelijk geniet.
 

Dicht-bij-mijn-bedshow

Gemeenteraadsverkiezingen gaan niet over de pen-
sioenleeftijd, werkloosheidsuitkeringen, splitsingen 
of grondwetswijzigingen. Neen, de stem die u op 14 
oktober uitbrengt, bepaalt hoe uw onmiddellijke omge-
ving en dagelijkse leven er zal uitzien. Of het sluipver-
keer in uw straat wordt aangepakt, uw huisvuil gratis 
wordt opgehaald, de gracht voor uw deur geruimd, de 
open ruimte bewaard, uw kinderen een plaats hebben 
om te spelen, uw pubers een plek om zich te amuseren 
en uw adolescenten om uit te gaan. Gemeenteraads-
verkiezingen zijn een dicht-bij-mijn-bedshow. Ze gaan 
over zaken die u als Zemstenaar aanbelangen, over 
een bestuur dat zich moeit met uw directe leefomgeving, 
van welke overtuiging u ook bent.
 

Maatwerk

Lokale thema’s vragen om lokale oplossingen, natio-
nale thema’s vragen om nationale oplossingen. Op elk 
niveau horen er politieke partijen te zijn die deze pro-
blemen oplossen, zonder dat er belangenverstrenge-
ling mag zijn tussen die verschillende niveaus. Dat is 
voor nationale partijen soms een moeilijke evenwichts-
oefening. Om een gemeente goed te besturen heb je 
immers niet zozeer een overkoepelende ideologie no-
dig, dan wel een visie - een lokale visie, welteverstaan! 

Vlam –  lokaal op maatVlam –  lokaal op maat

Vlam

Vlam 1



u al eens gekeken hoe vaak andere partijen dwarslagen 
en tegen onze moties stemden? Tegenstemmen is bijna 
een vies woord geworden, je moet vooral overal vóór 
zijn (Vind ik leuk      ). Wanneer een Vlam-raadslid tegen-
stemt, kan dat ook zo worden omschreven: ‘Ik neem als 
vertegenwoordiger van onze Vlam-kiezers de verant-
woordelijkheid om niet in te stemmen met dit voorstel, 
omdat het niet strookt met ons verkiezingsprogramma, 
met de gekende mening van de inwoners van Zemst 
of indruist tegen het goed bestuur voor onze landelijke 
gemeente.’ Dat klinkt al helemaal anders, vindt u niet?

Radicaal lokaal

De coalitie van de kartelpartners CD&V-N-VA en sp.a-
Spirit heeft de afgelopen vijf, zes jaar in Zemst syste-
matisch elk voorstel van de oppositie aan de kant ge-
schoven. Samen met veel mensen die deze legislatuur 
een gemeenteraad bijwoonden, hebben we vastgesteld 
dat vooral CD&V alle oppositievoorstellen in het be-
lachelijke trekt. Het wordt hoog tijd dat in een van de 
grootste, nog niet helemaal verstedelijkte gemeenten 
van Vlaams-Brabant, een frisse bestuurlijke wind gaat 
waaien waarin het belang van elke Zemstenaar radicaal 
primeert. En dat houdt in dat een lokale partij als Vlam 
een volwaardige plaats krijgt in het bestuur van onze 
gemeente.

Op 14 oktober kiest u voor uw lokaal bestuur. Als u dan 
van één ding zeker kunt zijn, dan wel dat voor Vlam 
Zemst en zijn inwoners altijd op de eerste plaats zul-
len komen. Net omdat we een lokale partij zijn, zijn uw 
belangen als Zemstenaar onze enige maatstaf. Als lo-
kale partij kunnen we ons volledig concentreren op een 
beleid op maat van onze gemeente en zijn inwoners.

Dwarsliggers

Iets wat men lokale partijen graag aanwrijft, is dat het 
‘dwarsliggers’ zijn. Afdelingen van nationale partijen 
wekken nogal eens de indruk dat wie kiest voor ‘lokaal’, 
overal ‘tegen’ stemt. Het is een verwijt dat ook Vlam 
te horen krijgt. Maar is het terecht? Over veel punten 
op de agenda van een raadsvergadering valt weinig 
te bespreken. Het zijn onderwerpen waarover ieder-
een het eens is of waarover de meerderheid het allang 
eens is. Het aantal open, bespreekbare onderwerpen 
is vaak gering. En dan nog is het echt niet altijd (alleen) 
de lokale partij die tegenstemt. Als lokale partij is Vlam 
kampioen van de oppositie in het indienen van mo-
ties, amendementen, initiatiefvoorstellen en vragen 
om verduidelijking. Dat zijn net middelen die aanto-
nen waar we vóór zijn en waarmee we proberen een 
uitspraak uit te lokken of de visie van andere partijen 
vanuit de oppositie opbouwend te beïnvloeden. Heeft 

Het valentijnsontbijt van Vlam was een succes. Zo’n vierhon-
derd met zorg samengestelde pakketten werden aan huis gele-
verd. Netjes op tijd, want we willen niemand op z’n honger laten 
zitten. Te horen aan de vele positieve reacties werd die stipte 
levering zeer gewaardeerd. Wie die dag de vrieskou trotseerde 
(we noteerden die dag bibbertemperaturen van -9°C) om naar de 
bakker te gaan, kent meteen het alternatief voor het komende jaar... 
Wij willen alvast iedereen bedanken die ons op deze manier 
een hart onder de riem stak en ertoe heeft bijgedragen dat 
we ook deze publicatie konden financieren. Hopelijk geniet 
u een volgende keer weer met liefde van ons Vlam-ontbijt!
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Het Molenveld, of hoe gemeentelijke molens malen

Misschien las u in de krant al over de tijdelijke parking voor de school De Regenboog en kleinhandel in het Mo-
lenveld in Elewijt. Of hoorde u er wel een en ander over vertellen... Voor het geval de berichtgeving toch aan uw 
aandacht zou zijn ontsnapt, vatten we de essentie graag nog even samen.

Verkeerschaos
Tijdens de piekuren heerst aan de school in het Molenveld te 
Elewijt steevast verkeerschaos. Niemand is daar blij mee: de 
ouders niet, de leerkrachten niet en de lokale handelaars al 
evenmin. Om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving 
te verhogen, diende Vlam meermaals een concreet voorstel in. 
Drie keer stelde Vlam op de gemeenteraad voor om op een 
braakliggend perceel tegenover de bakkerij in het Molen-
veld een tijdelijke parking aan te leggen (respectievelijk op 
21/10/2010, 18/11/2010 en 19/01/2012). Dat terrein is eigendom 
van de gemeente en is momenteel niet in gebruik. De origi-
nele toegevoegde punten, notulen van deze gemeenteraden 
en het stemgedrag van alle raadsleden zijn terug te vinden 
op onze website www.vlamzemst.be.

Straatje zonder einde
De noodzaak van de bouwwerken voor de school in Elewijt staat buiten kijf. Het was trouwens Vlam die als allereerste het 
dossier voor een grotere, aangepaste school liet stemmen op de gemeenteraad van juni 2006 (www.vlamzemst.be). Dat 
punt werd unaniem goedgekeurd. De meerderheid was toen wel al tien jaar in de collegezittingen ‘aan het bespreken’ wat 
er met de school zou gebeuren, maar concrete resultaten bleven uit. Naar aanleiding van dat in juni 2006 goedgekeurde 
gemeenteraadsbesluit werd begin deze legislatuur werk gemaakt van het dossier over de uitbreiding van De Regenboog. 
Hoewel onze fractie alternatieven had voor de nieuwe school die tevens de verkeersproblemen uit de wereld zouden hel-
pen,  opteerde de huidige meerderheid ervoor het nieuwe gebouw achter de huidige de school op te trekken. Daarvoor 
moest het gemeentebestuur wel eerst privégronden onteigenen, wat tot nog toe tot drie rechtszaken heeft geleid. In al 
deze rechtszaken werd de gemeente in het ongelijk gesteld. Intussen zijn er ettelijke jaren verstreken. De leerlingen zitten 
nog steeds in te kleine klaslokalen, terwijl de gangen van de school dienst moeten doen als opslagplaats.

Begin zonder straatje
In tegenstelling tot wat CD&V onlangs beweerde in een pamflet dat de partij verspreidde in Elewijt, werd het RUP Molen-
veld (over de bouw van de school) door de Raad van State niet vernietigd omwille van een ‘procedurefout’. De waarheid 
is dat de plannen onvolledig waren en in het ongewisse lieten waar de toegangsstraat naar de school uiteindelijk zou 
komen te liggen. CD&V stelt in het bewuste pamflet dat de gemeente het voorstel van Vlam - m.b.t. een tijdelijke parking 
- wegstemde ‘om geen bouwovertreding te begaan’ en ‘geen werken wil uitvoeren die de gemeente later kunnen worden 
aangewreven’. Een eigenaardige redenering. Blijkbaar gaat de gemeente al uit van een volgende rechtszaak, nog voor 
die is aangespannen. Telkens Vlam dit voorstel indiende, liep er geen rechtszaak. Nog aldus het pamflet weegt dat ‘risico 
(op een rechtszaak) ... niet op tegen een beperkte verhoging van het comfort.’ Dat is gewoonweg stuitend: blijkbaar vindt 
CD&V de veiligheid in de schoolomgeving van Elewijt minder belangrijk dan een niet eens bestaande rechtszaak. 

Er is evenmin sprake van enige overtreding begaan: de gemeente is zelf bevoegd om voor de aanleg van de tijdelijke 
parking een vergunning af te leveren. Zoals CD&V zelf toegeeft, kon voor twee andere scholen wél een tijdelijke parking 
worden aangelegd zonder dat dit blijkbaar een ‘overtreding’ was.  

Vlam betreurt dat in dit dossier de kinderen en de school al zo lang in de kou blijven staan. De bouw van de school en de 
veiligheid van schoolgaande jeugd is voor iedereen in de gemeenteraad een prioriteit en is zeker niet alleen de bekom-
mernis van één enkele meerderheidspartij.    

Het Molenveld, of hoe gemeentelijke molens malen
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Strijden voor een veilig gevoel
 

Objectief of subjectief?
Leefbaarheid in de buurt, burenruzies, gevoelens van 
onveiligheid, slachtofferschap en de mening van bur-
gers over hun politie en gemeente...  Ze komen steeds 
vaker aan bod in de media. Is het veiligheidsgevoel 
van de burger gebaseerd op de echte, actuele veilig-
heid? Of is het toch een subjectief gevoel dat mee be-
invloed wordt door de grotere aandacht die de media 
voor dat thema heeft? Uit kleinschalig onderzoek blijkt 
dat dit laatste zeker een rol speelt. Toch ligt de waar-
heid zoals steeds ergens in het midden.

Cijfermateriaal
Nieuwsblad.be publiceerde eind vorig jaar de inbraak-
cijfers van alle Vlaamse en Brusselse gemeenten en 
baseerde zich daarvoor op gegevens van de federale 
politie. Daaruit blijkt dat in het Vlaamse gewest het 

voorbije jaar gemiddeld 
één gezin op de honderd 
bezoek kreeg van inbre-
kers. Het aantal woningin-
braken ligt vooral hoog in 
de gemeenten langs snel-
wegen en in de Brusselse 

rand. Cijfermateriaal geeft aan dat inwoners van ste-
delijke gebieden zich minder veilig voelen en mensen 
in grote steden vaker het slachtoffer worden van van-
dalisme, geweld en diefstal.
 
Ook in Zemst is de criminaliteit toegenomen en voelen 
inwoners zich minder veilig. De nieuwe korpschef Jack 
Vissers staat dan ook voor een enorme uitdaging! In 
onze gemeente kregen aldus de krant tussen 2006 en 
2010 maar liefst 826 woningen inbrekers over de vloer. 
Anders gezegd: in een periode van vijf jaar werd er 
in Zemst gemiddeld in 9,18 woningen op de 100 in-
gebroken. Nog volgens de krant bedroeg het Vlaamse 
gemiddelde in diezelfde periode 4,76. Het risico dat je 
in Zemst ongewenst bezoek krijgt, is met 9,18 dus een 
pak hoger. Op de ranglijst van ‘populairste gemeenten 
bij inbrekers’ bekleedt Zemst de 19de plaats (op een 
totaal van 308 Vlaamse gemeenten).

Wat doen we eraan?
Voorkomen is altijd 
beter dan genezen. De 
preventietips van de 
politie ‘Geef inbrekers 
geen kans’ en ‘Veilig 
op vakantie’ zijn alvast 
een goed begin. Op 
aanvraag komt de po-
litie bovendien uw wo-
ning bekijken en geper-
sonaliseerde tips geven. Neem die tips ter harte! Ook 
meer blauw op straat verhoogt de pakkans en dus de 
veiligheid. Om dat te realiseren, is het belangrijk dat 

vacatures worden ingevuld. Een veilige samenleving 
is een van onze aandachtspunten. Vlam zal de nieuwe 
korpschef van de zone KASTZE dan ook volop steunen 
bij de zoektocht naar bekwame, gemotiveerde men-
sen die het korps permanent willen versterken.

Cameratoezicht: Big Brother of een handig 
middel?
Toch kan de politie zelfs bij 
een volledige personeels-
bezetting niet overal tegelijk 
zijn. Steeds meer steden en 
gemeenten nemen daarom 
hun toevlucht tot technische 
oplossingen. Ze gebruiken 
bijvoorbeeld cameratoezicht om ordeverstoring, 
criminaliteit, overlast en vandalisme tegen te gaan. 
Camera’s filmen daartoe de openbare ruimte: wegen, 
stationspleinen, openbare gebouwen enz. De beelden 
kunnen zowel live als achteraf worden gebruikt. Bij 
livetoezicht bekijken politiemensen, gemeenteperso-
neel of veiligheidsfirma’s de beelden en kan onmiddel-
lijk worden ingegrepen. Opgenomen beelden kunnen 
achteraf door de politie worden gebruikt als bewijsma-
teriaal of bij opsporingen. Aldus voorstanders werkt 
livetoezicht preventief, opsporing achteraf repressief.

Poll

Wat vind je er zelf van? Ben je voor of tegen camera-
toezicht in de openbare ruimte? Waarom? Heb je andere 
tips? Geef ons je mening via info@vlamzemst.be

Vlam
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Misschien is het de verkiezingskoorts, maar men kan 
er de laatste tijd niet naast kijken dat sommige meer-
derheidspartijen onophoudelijk hun pijlen op Vlam 
richten en ons afschilderen als onverzettelijke dwars-
liggers. Nochtans zouden ze beter moeten weten: de 
dossierkennis van onze mandatarissen blijft indruk 
maken en met de regelmaat van een klok reiken we 
goedbedoelde oplossingen aan om het leven van de 
Zemstenaars aangenamer te maken. Daarover kunt u 
meer lezen in onze publicaties en op onze website.

Tot dusver waren we altijd in de oppositie gedwon-
gen. Dat is niet de meest comfortabele positie om met 
goed-nieuws-shows te kunnen uitpakken. Het is ook 
een taak van een oppositiepartij om in de gemeente 
de vinger aan de pols te houden, kritisch toe te kijken, 
te signaleren wat fout loopt en hoe het beter kan. Dat 
die opbouwende kritiek niet altijd in dank wordt afge-
nomen, merken we jammer genoeg herhaaldelijk in de 
woorden en daden van de meerderheid.

In alle bescheidenheid

Zonder blikken of blozen kunnen we beweren dat er 
een pak minder rechtszaken zou lopen in Zemst mocht 
het van de “zageventen en -vrouwen” van Vlam heb-
ben afgehangen. Rechtsgedingen kosten alle betrok-
ken partijen handenvol geld. Momenteel is de ge-
meente in niet minder dan 25 zaken verwikkeld. Een 
derde daarvan betreft rooilijnen, onteigeningen of 
bouw- en verkavelingsvergunningen. Vlam heeft er 
altijd op gewezen dat de gemeente daarin te ambitieus 
te werk gaat en er ook bescheidener alternatieven mo-
gelijk zijn. En we hebben opgemerkt dat rooilijnen en 
onteigeningen al menige keer voor wrevel hebben ge-
zorgd bij bewoners, wat ondermeer resulteerde in een 
aantal door de gemeente verloren processen.
 

Recht op recht

Vlam rapporteert gewoon wat onder de inwoners leeft. 
Meestal worden onze bevindingen echter afgedaan als 
“verzuring van de burger”. 

Op die manier loopt elke constructieve dialoog dood. 
Dat burgers mondiger worden en naar de rechtbank 
stappen om beslissingen aan te vechten, is niet de 
schuld van Vlam. Wanneer die rechtszaken dan slecht 
uitdraaien voor de gemeente, is het bij sommigen 
al bijna een automatisme om Vlam met de vinger te 
wijzen. Net of Vlam aansprakelijk kan worden gesteld 
voor het vonnis dat de rechter velt... CD&V maakte het 
nog bonter: de partij buste in Elewijt een pamflet dat 
onze partij een advocaat zou inschakelen om verschil-
lende procedures op te starten. Dat is manifest onjuist. 
Vlam heeft integendeel altijd geprobeerd om rechts-
zaken te vermijden door voor iedereen aanvaardbare 
oplossingen en akkoorden te zoeken. Als partij hebben 
wij nog nooit een rechtszaak aangespannen, tegen wie
dan ook. Waar zouden we trouwens het geld hiervoor
 vandaan halen?

Voorkomen is beter dan genezen

Zowel in wat nog rest van de huidige legislatuur als 
de komende legislaturen, zullen wij ons onverminderd 
blijven inzetten voor een betere, opener en eerlijkere 
communicatie en het zoeken naar compromissen, zo-
dat een boel rechtszaken kan worden vermeden. Niet 
slecht toch voor een partij die alleen maar zou zagen 
en klagen?

Altijd maar zagen en klagen –  het bekende verhaal
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Wakker de Vlam aan en... maak kans op een gratis etentje 

Nu de lente is aangebroken, komen ook de feestmalen eraan. 
Communiefeesten, lentefeesten, tuinfeesten, buurtfeesten... Niets 
zo gezellig als een etentje met vrienden, buren of familie. Ook wij 
houden van gezellige etentjes. Daarom schenken we er eentje 
weg. Zomaar. Aan u. Op zaterdagavond 28 april zullen we tussen 
21.00 en 22.30 uur Zemst doorkruisen en nadien iemand uitloten 
die gratis mag aanschuiven aan ons 6de Bruegelfestijn. Omdat bij 
feesten traditiegetrouw kaarslicht hoort, maakt u wel alleen kans 
als u dan een kaars brandt. Tuinkaars, fakkel of kandelaar... Het 
maakt niet uit, zolang het maar goed zichtbaar is van op de open-
bare weg. Wie geen voortuin heeft kan bijvoorbeeld met branden-
de theelichtjes voor het raam duidelijk maken dat de Vlam nog 
lang niet is gedoofd in Zemst. Houd het echter bovenal veilig! De 
gelukkige winnaar verschijnt in onze volgende publicatie en wordt 
ook persoonlijk op de hoogte gebracht. Veel succes!

Gemeenteraad: interpellaties voortaan op onze website 

Omdat we correcte informatie en betrokkenheid van de Zemstse inwoners belangrijk vinden, kunt u op onze web-
site www.vlamzemst.be voortaan een verslag lezen van de gemeenteraadszittingen. Gemeenteraadszittingen zijn 
openbaar, dus iedereen die dat wil kan komen zien en horen hoe er tijdens een gemeenteraad wordt geargumen-
teerd, geïnterpelleerd en gestemd. Ook de notulen van die zittingen mogen door iedereen worden opgevraagd. 
Wie op de website van de gemeente Zemst ‘notulen’ aanklikt, zal echter niet veel wijzer worden over het aantal 
stemmen waarmee een voorstel is aangenomen of verworpen, laat staan wie voor of tegen heeft gestemd, zich 
heeft onthouden of actief heeft deelgenomen aan de debatten. Anders dan in veel andere gemeenten zijn ook de 
notulen die u ter plekke in het gemeentehuis kunt inkijken geen ‘verslagen’ waarin interpellaties van de oppositie 
en antwoorden van de geïnterpelleerde(n) zijn opgenomen. Zo lijkt het alsof niemand in de gemeenteraad ooit zijn 
mond opendoet. 

Wie, wat en waarom

Om u een genuanceerder beeld te geven 
van de inspanningen die meerderheid en op-
positie in de gemeenteraad leveren, kunt u 
voortaan op onze website een korte samen-
vatting lezen van de punten waarover er dis-
cussie was in de gemeenteraad, waarover we 
vragen hebben gesteld, alternatieven die we 
naar voren hebben geschoven en waarom wij 
een voorstel hebben verworpen of ons heb-
ben onthouden. Ook interpellaties van andere 
partijen komen aan bod. Bent u nog niet ver-
trouwd met websites en het internet? Geen 
nood, op eenvoudige vraag bezorgen wij u 
graag een papieren kopij. We kunnen u alvast 
aanbevelen om eens een keertje een gemeen-
teraadszitting te komen bijwonen. De zittingen 
gaan door in de raadzaal op de benedenver-
dieping van het gemeentehuis (ingang via de 
Brusselsesteenweg). Ze beginnen om 20 uur 
en zijn - uiteraard - gratis toegankelijk. U kunt 
de datums van de gemeenteraden terugvinden 
op onze website www.vlamzemst.be.

Wakker de Vlam aan en... maak kans op een gratis etentje

Gemeenteraad: interpellaties voortaan op onze website 




