
Beste lezer,
Onze lokale partij is gekend als Vlam en we 
staan voor Veiligheid, Leefbaarheid met 
Aandacht voor Mensen. We bestaan 18 jaar 
en zijn uitgegroeid tot één van de grootste 
en langst bestaande lokale partijen in 
Vlaanderen. Daar zijn we terecht fier op!
Mogelijks behoort u tot de grote groep 
Zemstenaren die Vlam reeds kent en zal u 
opnieuw met volle aandacht deze publicatie 
lezen. Kent u Vlam nog niet goed? Dan is het 
beslist meer dan zinvol om via dit nummer 
ons (beter) te leren kennen. Uiteraard kan u 
ons ook steeds volgen op onze vernieuwde 
website www.vlamzemst.be en Facebook.
In dit nummer brengen we u een greep uit 
onze realisaties van de voorbije 18 jaar. Want 

zelfs vanuit oppositie hebben wij al één en 
ander kunnen bereiken ook al verschijnt dit 
niet in de “goed nieuwsshows” van gemeen-
telijke publicaties. Een ruime opsomming is 
eveneens  terug te vinden op onze website. 
U kan onze voornaamste programmapunten 
lezen bij de illustrerende thema-affiches op 
pagina 3. Een uitgebreide versie kan u lezen 
op de Vlam-site. We willen na 14 oktober echt 
werk maken van ons programma vanuit een 
bestuursmeerderheid. Dit is echt mogelijk 
wanneer u ons daarbij helpt door uw stem 
te geven aan kandidaten van onze Vlam-lijst. 
Verder leest u meer over onze campagne 
met als slogan “Dé stem van Zemst” en 
verneemt u hoe u Vlam in de meerderheid 
kan stemmen.

Dank aan alle vrijwilligers en sympathi-
santen voor hun inzet en aanwezigheid op 
de Vlam-evenementen van de voorbije jaren. 
Zonder deze bijdragen was het ons onmoge-
lijk geweest om deze campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op te zetten en 
dit zonder subsidies uit het belastinggeld van 
de burger (enkel eigen middelen).
En superbelangrijk is natuurlijk de voorstel-
ling van onze sterke kandidatenlijst waarbij 
jongeren echt kansen krijgen! Onze kandida-
tenlijst is samengesteld met gemotiveerde 
mensen waarbij we een goede verdeling 
tussen man/vrouw, verschillende leeftijden 
en verschillende deelgemeenten hebben 
nagestreefd. De Vlam-kandidaten engageren 
zich heel bewust, met volle overtuiging en 
niet uit eigenbelang.
Veel leesplezier en stem met ùw stem voor 
dé stem van Zemst!

Greta Lauwers, Lijsttrekker lijst 8

Veiligheid, Leefbaarheid  
met Aandacht voor Mensen!
Vlam is de enige lokale partij in Zemst en is na 18 jaar  
uitgegroeid tot één van de grootste en langst bestaande  
lokale partijen in Vlaanderen
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Begin juli 2012 trok Vlam de verkie-
zingscampagne op start.  Heel 

bewust werden gedurende vele weken 
de Zemstenaren aan het woord gelaten 
aan de hand van thema-affiches, die u 
wellicht niet zijn ontgaan in het straat-
beeld. Mogelijks hebt u de bewoners uit 
Zemst herkend op de foto’s.

Met de slogan “Dé stem van Zemst” wil 
Vlam haar luisterbereidheid en betrok-
kenheid onderstrepen. De partij hoorde 
van heel wat inwoners dat ze de voorbij 
legislatuur vergeefs aanklopten bij het 
gemeentebestuur. Vlam wil duidelijk 
maken dat zij niet doof is voor de verzuch-
tingen van de Zemstenaars en hun 
alternatieven ernstig neemt.

Geef massaal uw stem aan 
Vlam
“Dé stem van Zemst” betekent eerst en 
vooral de stem van de Zemstenaar, waarbij 
Vlam vertolker is van wat leeft onder de 

bevolking. De slogan werkt echter in twee 
richtingen: hij is tevens een knipoog naar 
14 oktober, de dag waarop iedereen zijn of 
haar stem zal uitbrengen. Wanneer kiezers 
massaal hun stem geven aan Vlam, kan de 
lokale partij een echt klankbord worden in 
het bestuur. Onze affichecampagne liet 
de inwoners van Zemst aan het woord. 
Hun uitspraken worden gelinkt aan de 

belangrijkste programmapunten.

Cocktailmomenten
Om iedereen de mogelijkheid te geven 
zijn stem te laten horen, organiseerde 
Vlam in elke deelgemeente een cocktail-
moment. We mochten op heel wat 
belangstelling rekenen en het was een 
gezellige bedoening. De Zemstenaren 
konden hun bekommernissen meedelen. 
Een greep van de bekommernissen waar 
mensen wakker van liggen zijn o.a. het 
zwaar vervoer in onder meer Hoogstraat, 
Linterpoortenlaan, Brusselsesteenweg 
(Zemst, Eppegem), Vredelaan, de parkeer-
problematiek in het dorpscentrum van 
Hofstade en aan het Blosodomein 
( H o f s t a d e)  o f  d e  g r o o t s c h a l i g e 
bouwplannen in en buiten de dorps-
kernen (RUP Weerde, RUP Zemst-Laar, 
Eikbosweg Eppegem, RUP Molenveld-
Dynastiestraat Elewijt). Een constante in 
het verhaal zijn de ambitieuze rooilijn-
plannen en grondverwervingen in elke 
deelgemeente.
Heb je nog vragen voor Vlam ? Gebruik het 
contactformulier op de website of mail naar  
info@vlamzemst.be.

Vlam vertolkt  
“Dé  stem van Zemst”
Met een heerlijk zelfge-
maakte sangria of alcoholvrije 
cocktail luisterde Vlam naar 
de  stem van de Zemstenaar

Cocktailmoment in Hofstade
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Vlam vertolkt  
“Dé  stem van Zemst”

Naamstemmen zi jn  belangri jk  ! 
Naamstemmen spelen een grote rol bij het 
overdragen van stemmen en dus bij het 
verdelen van zetels naar de kandidaten. 
Een naamstem of voorkeurstem voor één 
of meerdere kandidaten is meer waard 
dan een lijststem of kopstem.

Ons advies
Zoek lijst 8 en duid je favoriete kandi-
daten aan op onze Vlam-lijst. Kruis 
vervolgens nog minstens 5 andere dames 
of heren  aan ! Laat je gaan en laat op die 
manier jouw stem van Zemst gelden op  
14 oktober 2012!

Stemmen bij volmacht! 
Kan u op 14 oktober 2012, de dag van de 
gemeenteraadsverkiezingen, niet gaan 
stemmen omdat u ziek bent, u zich in 
het buitenland bevindt, u moet werken 
of er doet zich een andere situatie van 
overmacht voor? Dan kan u toch uw stem 
op Vlam laten uitbrengen door volmacht 
te verlenen aan iemand anders of aan één 
van onze mensen om in uw plaats te gaan 
stemmen. Voor meer informatie neemt u 
contact op met Michel Teughels via michel.
teughels@vlamzemst.be of 015 61 52 09 
of met één van onze Vlam-kandidaten. 
Alvast bedankt voor uw steun.

Rudi Van Geel
Voorzitter

Hoe stemmen voor Vlam?

Wonen in Zemst is duur. Vlam wil een 
consequent woningbeleid gericht op 
betaalbaar wonen, met specifieke 
aandacht voor jonge mensen en met 
duidelijke regels om misbruiken te 
voorkomen.

Een fijn Zemst is een Zemst zonder 
zwerfvuil. Vlam wil de strijd aanbinden 
met zwerfvuil door een gratis meerbeur-
tenkaart voor het containerpark en gratis 
enkele ophalingen aan huis van groot 
huisvuil.

Inbraken en vandalisme moeten kordater 
kunnen worden aangepakt.  Dat kan door 
het politiekorps gemotiveerd te houden 
en vacatures meteen op te vullen.

Smallere rooilijnen resulteren in smallere 
straten, wat strookt met een landelijk 
karakter en de verkeersveiligheid ten 
goede komt. RUP’s mogen geen achter-
poortje zijn om een landelijke gemeente 
te verstedelijken door megaverkave-
lingen en dito projecten.

Rustiger wonen door het indijken van 
sluipverkeer, snelheidsovertredingen en 
vrachtvervoer.

De 
campagne
Aan de hand van 
thema-affiches liet 
Vlam de Zemstenaren 
aan het woord.
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LIJST  8Greta (53) is geboren en getogen in Zemst. Ze was jarenlang lid van 
Chiro Tijl en bestuurslid van jeugdclub Tramalant. Beroepshalve 
werkte ze als Human Resources Manager. Met haar echtgenoot 
Michel Teughels woont ze sinds 1980 in Weerde. In 1994 richtte ze mee 
Vlam op. Greta ijvert al 18 jaar voor meer gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen in de Zemstse politiek. Verdraagzaamheid, gelijke kansen, 
aandacht voor kinderen en senioren zijn haar stokpaardjes. In 2000 
ruilde ze haar professionele carrière voor haar politieke mandaten. Ze 
is één van de actiefste raadsleden in Zemst en terecht fier dat Vlam 
uitgroeide tot één van de grootste lokale partijen in Vlaanderen!

1 Greta Lauwers Vredelaan 39, 1982 Weerde, 015 61 52 09

Sanne is 24 jaar, ongehuwd en woont in Hofstade. Hij is net 
afgestudeerd aan de Universiteit Antwerpen als master in 
politieke communicatie. Hij was jarenlang actief bij de Chiro van 
Hofstade en is nog steeds lid van de Hofstaadse oud-leiding. 

Sanne steunt het Vlam-programma en wil zich specifiek inzetten 
voor de Zemstse jeugd en het behoud van het groene, landelijke 
karakter van zijn gemeente. Wanneer de kiezer hem die kans 
biedt, zal hij met veel gedrevenheid zetelen in de gemeenteraad.

2 Sanne Verlinden Tervuursesteenweg 302, 1981 Hofstade, 0474 59 05 9

Conny Van Driessche (51) woont al 21 jaar in Zemst-Bos. Ze is 
gehuwd met Johan en heeft twee volwassen zonen. Zes jaar 
geleden stond ze voor het eerst op de lijst van Vlam. Conny is 
bijzonder gedreven in alles wat ze doet. Helpen is haar levens-
motto. Haar mandaat als OCMW-raadslid voor Vlam past perfect 

in die visie: vanuit een oprechte betrokkenheid mensen met een 
probleem verder helpen, waarbij de spelregels voor iedereen 
gelijk zijn. Samen met Vlam wil Conny erover waken dat Zemst 
geen voorstad wordt van Mechelen of Vilvoorde en een groene, 
landelijke gemeente blijft.

3 Conny Van Driessche  Korte Heusstraat 17, 1980 Zemst-Bos, 015 61 76 06

Rudi Van Geel (53) woont sinds twintig jaar in de Linterpoortenlaan 
met zijn vrouw Linda Van Camp en drie kinderen Sofie, Pieter en 
Eva. Sommigen kennen wellicht zijn grootvader, wijlen ‘de garde 
van Laar’. Rudi is een ervaren IT-projectleider, een geboren ‘trouble-
shooter’  met een  pragmatische aanpak. Hij onderhoudt de website 

www.vlamzemst.be en is sinds dit jaar partijvoorzitter van Vlam. 
In de lokale politiek ijvert hij voor het behoud van de leefbaar-
heid in Zemst en respect voor alle medemensen. Een aangepast 
verkeersbeleid met aandacht voor elke verkeersdeelnemer en het 
stimuleren van duurzame energie zijn twee van zijn stokpaardjes. 

4 Rudi Van Geel  Linterpoortenlaan 128, 1980 Zemst, 015 34 90 01

Anke is 19 jaar en studeert ergotherapie aan de Hogeschool van 
Merksem. Haar lagere school doorliep ze in Ter Berken in Hofstade, 
waar ze eveneens in de Chiro was. Van jongs af kent ze Vlam. Ze 
hielp al op verschillende Vlam-activiteiten en leerde zo de groeps-
geest in de Vlam-ploeg  van binnenuit kennen. Anke geraakte 

geboeid door de lokale politiek en stelt zich daarom graag kandi-
daat op de Vlam-lijst. Ze wil jongeren oproepen om te stemmen 
voor de enige lokale partij in Zemst , die tegelijk één van de 
grootste onafhankelijke partijen in Vlaanderen is. Vanzelfsprekend 
geniet de leefwereld van jongeren haar aandacht.

5 Anke Decoster  Beukenhaagstraat 8, 1982 Elewijt, 0499 45 8 6 22

Rudolf of Rudi is nog het beste bekend als Ru (50). Hij werkt bij 
Dupont Plastics in Mechelen, is getrouwd met Ann Herpoelaert en 
papa van Bart en Karen. Ru was jarenlang lid van Chiro Tijl, waar 
hij ook in de leiding zat. Nadien speelde en trainde hij de volley-
balploeg De Trammekes. Daarnaast maakt hij tijd voor ecologisch 

tuinieren en fietsen. Onze levensgenieter heeft nog een andere 
- bijzondere - hobby: hij maakt zelf likeur en zeep. Ru hecht ontzet-
tend veel belang aan veiligheid, menselijkheid en respect voor het 
milieu. Omdat hij die waarden terugvindt in het Vlam-programma, 
is zijn kandidatuur op de Vlam-lijst een logische stap. 

6 Ru Vercammen  Eetveldstraat 64, 1980 Eppegem, 015 33 96 14

Marc is 48 en gehuwd met Julienne Goovaerts. Hij was jarenlang 
actief in het oudercomité van de vrije basisschool De Zonnewijzer 
in Weerde. Marc is al enkele jaren lid van het Vlam-feestcomité en 
draagt mee zorg voor verschillende Vlam-activiteiten. Hij staat 
voor de tweede maal op de Vlam-lijst en is ervan overtuigd dat 

de tijd rijp is voor een andere politieke wind in Zemst, die u als 
burger ten goede komt.

7 Marc Maris  Kerselarenweg 39, 1982 Weerde, 015 61 79 00

Marina is gehuwd met Peter en mama van Ken. Ze is heel fier op 
haar kleinzoon Xander.
Tot haar 10 jaar was Eppegem haar thuis, sindsdien woont ze in 
Hofstade waar ze in 1985 haar eigen schoonheidssalon startte. 
Vaak wordt ze door klanten in vertrouwen genomen. Dit geeft 

haar een behoorlijk beeld van wat er zoal beter kan in onze 
gemeente. Ze heeft beslist om zich aan te sluiten bij de Vlam-ploeg 
omdat ze kon ervaren dat de dossierkennis binnen deze partij erg 
groot en deskundig is. De Vlam-ploeg heeft het hart op de juiste 
plaats en houdt zich aan afspraken wat voor haar belangrijk is.

8 Marina Jacobs  Nieuwstraat 24, 1981 Hofstade, 015 61 51 56

Paul is 56 jaar en geboren en getogen in Zemst-Laar. Hij is 
gehuwd met Joske en papa van Evi en Niels. Sinds zijn jeugd-
jaren is hij actief bij voetbalclub SK Laar. Beroepshalve werkt hij 
als magazijnier. Hij vindt de tijd rijp voor een gemeentebestuur 
dat andere accenten legt in het beleid en waarvoor menselijkheid 

op de eerste plaats komt. Paul staat voor de tweede maal op de 
Vlam-lijst.

9 Paul Metdenancxt  Humbeeksebaan 13, 1980 Zemst-Laar, 015 61 53 36

Kandidaten Vlam
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LIJST  8Marie-Louise (57) is gehuwd met Jan Huyghe en moeder van Ben. 
Beter bekend is ze dankzij het ouderlijke café “Van Noykes” en 
als secretaresse van KVLV-Zemst. Ze zetelt in de milieuadvies-
raad. Marie-Louise waardeert binnen Vlam vooral de grote en 
diepgaande dossierkennis en de open geest. Het is dan ook met 

veel overtuiging dat ze voor de tweede maal op de lijst staat om 
de Vlam-ploeg te versterken.

10 Marie-Louise Goovaerts  Jaak Lemmenslaan 43, 1980 Zemst? 015 61 09 20

Nicky (36) woont samen met Eric en dochtertje Jill, sinds 2001 in 
Hofstade. Ze werkt sinds 15 jaar in een telecombedrijf, waar ze 
haar vrouwtje staat in een groep van dertig mannen. In haar vrije 
tijd is ze al 25 jaar actief als muzikant. Nicky kan zich helemaal 
vinden in de missie en doelstellingen van Vlam. Rechtvaardigheid 

vindt ze heel belangrijk. Samen met Vlam wil ze werken aan 
een leefbaar Zemst, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid 
opneemt en geen plaats is voor individualisme of prestigepro-
jecten. Nicky wil alle Zemstenaren oproepen om voor Vlam te 
stemmen, omdat Vlam een partij is die zich ten volle inzet voor u.

11 Nicky Van Loo  Zemstsesteenweg 83, 1981 Hofstade. 0497 51 40 28

Carla is 42, woonde tot haar zes jaar in Zemst-Bos en sindsdien 
in Zemst “city”. Samen met Koen –  een rasechte Eppegemnaar 
–  woont ze in de Kleempoelstraat in Zemst. Ze is manager van 
een bloeiende nv die diensten verleent aan jonge en startende 
ondernemingen. Ze voelt zich dan ook sterk betrokken tot deze 

doelgroep. Dierenwelzijn ligt haar nauw aan het hart maar ook 
het welzijn van mensen met een handicap en zwaar zieken. Via 
Vlam wil ze een duidelijk signaal geven dat het behoud van open 
ruimte en een grotere veiligheid een must zijn. Met weemoed 
denkt ze terug aan het gezellige dorpsgevoel van weleer. 

12 Carla Vandervorst  Kleempoelstraat 19, 1980 Zemst

Ann is 47 jaar, woont in Hofstade en is gehuwd met Dirk Van Hoof 
(beter gekend als Stoof). Ze stond mee aan de wieg van Vlam en 
was een van de eerste vrouwelijke leden. Al 26 jaar baat ze als 
opticien een winkel uit in Vilvoorde. Haar klanten weten haar 
oprechte, sociale en rechtvaardige aard te waarderen. Net die 

eigenschappen kan ze ten volle uitspelen binnen het Vlam-team. 
Ann ijvert voor een aangename leefomgeving waarin natuur en 
mens hand in hand gaan. Ze is bijzonder trouw in de keuzes die 
ze maakt en gedreven om samen met Vlam onze gemeente te 
besturen.

13 Ann Van Inthoudt  Korte Bakkestraat 5, 1981 Hofstade, 015 42 37 55

Inge woont sinds haar tienerjaren in Elewijt. Ze runt een dieren-
artsenpraktijk voor gezelschapsdieren en is getrouwd met 
Thierry, een IT-consultant. Weloverwogen snelle beslissingen en 
duidelijke communicatie behoren tot de dagelijkse orde, terwijl 
besluitloosheid en ontduiken van verantwoordelijkheden niet 

in haar woordenboek staan. De positieve ingesteldheid van de 
Vlam-ploeg voor een veiliger en beter leven in Zemst spreekt 
haar sterk aan, net zoals de open geest en dito communicatie 
van Vlam. Sinds 2007 zetelt Inge in de gemeenteraad. Met uw 
steun zal ze zich ook de volgende zes jaar voor u kunnen inzetten.

14 Inge Malomgré  Tervuursesteenweg 435, 1982 Elewijt, 015 62 09 92

Pol is 62 jaar en gehuwd met Chris. Hij werkt als planning & 
dispatch manager bij een internationaal bedrijf in Vilvoorde. 
Pol is jeugdvoorzitter van KFC Eppegem en lid van de tal van 
Eppegemse verenigingen. Als rasechte teamspeler voert hij 
eerlijkheid en respect hoog in het vaandel. Sinds 2007 is hij 

gemeenteraadslid voor Vlam en lid van de bibliotheekcommissie. 
Pol heeft een broertje dood aan manipulatie, machtsmisbruik 
en bedrog.  Samen met Vlam wil hij een eerlijk beleid voor de 
Zemstenaar en een propere politiek die niet (op)gevoerd wordt 
in de media, maar in de gemeenteraadszaal.

15 Pol Panis Bosstraat 4, 1980 Zemst-Bos, 0475 23 01 76

Marc is 53 jaar, gehuwd met Karin Van Craen en vader van 4 kinderen. 
Hij is analist-programmeur en is  als IT-medewerker werkzaam bij 
een internationaal verzekeringsbedrijf.  Sport, in het bijzonder 
voetbal, is zijn passie. Marc is oud-speler van K.V. Mechelen en 
Diegem Sport en was tien jaar jeugdtrainer, waarvan vier jaar in 

Elewijt. Tegenwoordig is hij scout voor KFC Eppegem. Marc vindt 
het belangrijk dat de jeugd alle kansen krijgt om zich te ontplooien. 
Opgroeien in een landelijke gemeente met bloeiend verenigings-
leven is volgens hem een van de sleutels om tegengewicht te bieden 
aan een samenleving die steeds individualistischer wordt. 

16 Marc Decoster  Beukenhaagstraat 8, 1982 Elewijt, 0495 94 94 98

Ward is al 38 jaar gehuwd met Clemy en woont in Hofstade. Hij 
is 61 jaar en gepensioneerd hoofdinspecteur van de politiezone 
KASTZE. Hij is goed vertrouwd met de veiligheidsproblematiek 
die ook Vlam nauw aan het hart ligt en wil zo zich verder inzetten 
voor een veilig Zemst waar het welzijn van elke Zemstenaar 

centraal staat. In zijn vrije tijd speelt hij toneel en zorgt hij voor 
zijn drie kleinkinderen. Ward houdt van quizzen en kaarten.  Ward 
maakt verslagen van de gemeenteraden, die terug te vinden zijn 
op onze website.

17 Ward Moortgat  Heuvelstraat 54, 1981 Hofstade, 015 34 07 08

Chris is 66 jaar en geboren in Antwerpen. Ze zakte 33 jaar geleden 
met haar zoon Kenneth Thoonen af naar Zemst. Ken is onder-
tussen 36 en fiere vader van de 2-jarige Louise. Na haar carrière 
bij Electrabel woonde Chris enkele jaren in Egypte. Vrienden met 
een dipje kunnen altijd bij haar terecht voor een luisterend oor en 

helpende hand. Chris heeft een hekel aan onrecht en aan leugens of 
halve waarheden. Ze houdt van een net, landelijk Zemst en ergert 
zich aan het vrachtvervoer en sluikverkeer op de gemeentewegen. 
Ze staat al 18 jaar volledig achter het programma van Vlam en heeft 
eindelijk de tijd gevonden om die steun in de praktijk te brengen.

18 Chris Verloo  Kleine Baan 14, 1980 Zemst, 015 61 43 48.
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LIJST 8Heidi werd 40 jaar geleden geboren in Duffel. Ze woonde jaren 
in Bonheiden en trok na haar huwelijk met Herwin, een geboren 
en getogen Eppegemnaar, naar het landelijke Elewijt. Ze werkt 
als vertaalster bij de federale politie in Etterbeek. Klarinet spelen 
is haar grootste hobby. Als mama van 2 jonge kinderen, Jorrit 

en Jitte, is ze enorm begaan met de (verkeers)veiligheid in de 
gemeente, maar evenzeer liggen het behoud van de open ruimte 
en het landelijke karakter haar na aan het hart. 

19 Heidi Op de Beeck  Lange Ravestraat 48, 1982 Elewijt, 015 62 15 09

Willy is 58 jaar en geboren en getogen op de Haneweg. Hij werkt 
al 27 jaar als installatiecoördinator in communicatie technieken. 
Hij heeft Vlam de kinderschoenen zien ontgroeien en de dossier-
kennis gestaag zien toenemen. Willy vertegenwoordigt Vlam in 
de milieuadviesraad. Voor de 4de maal stelt hij zich kandidaat 

op de Vlam-lijst. Veiligheid en geborgenheid vindt hij belangrijke 
waarden. Open ruimte en het behoud van het landelijk karakter in 
overleg met belangengroepen staan hoog op zijn prioriteitenlijstje. 
Ook de impact van de klimaatsverandering op de gemeentelijke 
waterhuishouding verdient volgens hem meer aandacht.

20 Willy Van Steenwinkel  Haneweg 17, 1980 Zemst, 0495 58 30 58

Karin is 48 jaar en mama van Jeroen, Wouter en Tine. Ze is 
geboren en getogen in Zemst en kan zich al jaren vinden in de 
visie van Vlam, maar kon tot voor kort om beroepsredenen haar 
steun niet openlijk betuigen. Nu grijpt ze haar kans om samen 
met een enthousiaste ploeg te werken aan een “dorp” waar het 

voor alle inwoners aangenaam wonen is. Vlam spreekt haar aan 
omdat het een zuiver lokale politieke partij is zonder connecties 
met nationale politieke partijen.

21 Karin Schelfout   J. Lemmenslaan 31, 1980 Zemst, 015 34 00 57

Mark is 40 en heeft samen met Tamara 2 schatten van dochter-
tjes Kiara en Aiko. Als kind bracht hij het grootste deel van zijn 
tijd door in de Chiro van Weerde en werd later hoofdleider. Nog 
steeds is hij actief bestuurslid van de overbekende Bierfeesten. 
Hij heeft dus nog behoorlijk voeling van wat er bij de jongeren 

leeft. Hij vindt dagdagelijkse dingen belangrijker dan prestige-
projecten. Mark wil alle jongeren en jonge ouders oproepen om 
voor Vlam te stemmen want het is een partij met een realistische 
kijk op de toekomst. 

22 Mark Goovaerts  Ketelstraat 10, 1982 Weerde, 0477 40 93 11

Michael is 29 en woont sinds iets meer dan een jaar met zijn 
partner Kelly in Elewijt. Omdat het landelijke karakter van Zemst 
een belangrijk element was bij de keuze van hun woonplaats, is 
zijn voorkeur voor Vlam een logisch gevolg. Want als ‘nieuwe’ 
Zemstenaar beseft Michael terdege dat de open ruimte en het 

groen in Zemst dreigen verloren te gaan. Hij zou dan ook iedereen 
die zich liet verleiden door het nu nog groene karakter van Zemst 
willen oproepen te stemmen voor Vlam, omdat die partij als geen 
ander ijvert voor het behoud dat landelijke karakter.

23 Michael Lenoir  Tervuursesteenweg , 1982  Elewijt

Myriam woont aan de Humbeeksebaan in Zemst-Laar. Ze is 
actief in de Laarse parochiewerking, waar ze de uitbating van 
de parochiezaal in goede banen leidt, tot voor kort samen 
met haar onlangs overleden echtgenoot Raymond Ceuppens. 
Myriam hecht veel belang aan menselijke warmte en persoonlijke 

contacten. Ze staat voor de tweede keer op de Vlam- lijst. 

24 Myriam Cuypers  Humbeeksebaan 199, 1980 Zemst-Laar, 015 61 56 71

Jeeke is in Zemst gekend als de vriendelijke uitbater van café en 
feestzaal Normandië.  Hij komt dagelijks in contact met klanten 
en heel wat leden van verschillende verenigingen. Zo heeft hij 
een goed beeld van wat er in Zemst zou kunnen verbeteren. Hij 
is  er vast van overtuigd dat Vlam hiervoor de aangewezen partij 

is,  omdat deze uitsluitend lokaal denkt en handelt. Jeeke heeft 
ook een boontje voor dieren en vindt dat het dierenasiel in Zemst 
eindelijk een professionele structuur en werking moet krijgen.

25 Jeeke Goethals  Hoogstraat 27, 1982 Zemst, 0475 60 05 58

Rozita is 55 en woont al haar hele leven in Elewijt en is gehuwd met 
Roger. Ze is fier op haar 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Ze werkt 
deeltijds als credit analyst. Ze is al jaren bestuurslid van Femma 
Elewijt (voorheen KAV) en nam er tot enige tijd geleden het voorzit-
terschap voor haar rekening. Op politiek vlak zetelde ze als lid van 

het vast-bureau en als ocmw-raadslid.  Ze is recht voor de raap en 
hulpvaardig, waarden die ze bij Vlam terugvindt. Ze is overtuigd dat 
er in Zemst nog heel wat kan verbeterd worden inzake veiligheid, 
verfraaiing van de dorpskernen en het behoud van het landelijke 
karakter. Samen met Vlam wil ze hiervoor ijveren.

26 Rozita Vervoort  Lange Ravestraat 76, 1982 Elewijt, 0496 32 17 12

Luc (47) is geboren en getogen in Elewijt en doorliep er alle 
rangen van de scouts. Sinds 1992 woont hij in Hofstade, waar hij 
huisarts is. Beroepshalve komt hij dan ook te weten wat onder de 
mensen leeft. Luc vindt aandacht voor jeugd, hulpbehoevenden 
en ouderen bijzonder belangrijk. De voorbije zes jaar heeft hij 

ervaren dat Vlam over de partijkleuren heen aandacht heeft voor 
menselijke waarden en geen loze beloftes doet. Met uw steun 
wil hij nog eens zes jaar ijveren voor een gezond bestuur met 
aandacht voor elke Zemstenaar.

27 Luc Bessems  Tervuursesteenweg 360, 1981 Hofstade, 015 62 02 22

Kandidaten Vlam
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Slechte straten in Zemst 

In Zemst zijn nog erg veel straten 
in barslechte staat o.a. Hoogstraat, 
Vredelaan, Linterpoortenlaan, 
Zemstsesteenweg, Dynastiestraat e.a. 
Vlam bekwam een slemlaag in de 
Hoogstraat zodat de bewoners er 
tijdelijk weer wat nachtrust kenden. 
Op de gemeenteraadszitting van 
september 2012 liet Vlam een punt 
stemmen om een overzicht te maken 
van alle slechte straten in Zemst 
alsook een kostenraming om deze 
straten eindelijk te vernieuwen. Dit 
moet klaar zijn tegen december 2012! 
Dan wil Vlam dat er een realistische 
planning opgemaakt wordt.

Vlam bekwam tijdelijke parking aan 
school in Elewijt

Braakliggend gemeentelijk terrein werd eindelijk 
toegankelijk om er tijdelijk parking toe te laten voor 
de school De Regenboog in Elewijt.
Vlam liet dit punt tot 2 maal toe stemmen op 
gemeenteraden. Dit punt werd nooit goedgekeurd 
door de meerderheid CD&V, NV-a en sp.a, noch 
door de oppositiepartij Open Vld. Nadat Vlam met 
dit punt in de krant verscheen, werd in alle stilte 
het braakliggend terrein aan het Molenveld (recht 
tegenover de bakkerij) aangehoogd zodat het terrein 
bereikbaar werd voor voertuigen. Aan ouders werd 
gevraagd om hun wagens ordelijk op het terrein te 
parkeren zoals Vlam  had voorgesteld. Begrijpe wie 
kan…maar dit is nu eenmaal de handelswijze van het 
huidige bestuur!

Vlam bekwam een betere 
bereikbaarheid van de  
handelaars in Elewijt

Naar aanleiding van de werken aan de 
Tervuursesteenweg (eerste fase) daalde 
de omzet van de  handelszaken -  t.h.v. het 
kruispunt aan Bloso - tot 30 % en minder. 
Ze vroegen naar een betere bereikbaar-
heid maar dit bleek volgens het college 
van Burgemeester en Schepenen niet 
haalbaar want AWV zou dit niet toestaan. 
Vlam bracht dit punt op de gemeenteraad 
ter stemming en uiteindelijk bleek het geen 
probleem. Handelaars zullen voor de duur 
van de werken geen 100 % omzet draaien, 
maar ze zullen tenminste ook niet in faling 
moeten gaan.

Reeds vorige legislatuur (2000-2006) bracht Vlam deze proble-
matiek aan de agenda van de gemeenteraad. De Zennedijken 
werden enkel verhoogd aan de rechterzijde van de Damstraat - 
richting Elewijt - zodat het gevaar voor overstroming geweken 
was voor bewoners uit de Watermolenstraat en enkele huizen 
aan de rechterzijde van de Damstraat (toeval of niet maar 
uitgerekend daar wonen 2 toenmalige CD&V-raadsleden). 
Het centrum met heel veel huizen en een school blijven nog 
steeds in de kou staan. Vlam bracht geregeld dit dossier ter 
sprake op allerlei gemeentelijke commissies en opnieuw op 
de gemeenteraad in november 2010.We vroegen naar preven-
tieve zandzakjes maar dat kon niet volgens de burgemeester. 
Nochtans laat zijn partij uitschijnen alsof ze deze problema-
tiek ter harte neemt. Na meer dan 10 jaar is er zelfs nog geen 
tijdelijk preventief resultaat om de woningen en school te 
vrijwaren! 

Vlam zette het dossier “verhoging 
Zennedijken” opnieuw op politieke agenda.



Al mijn hele leven woon ik op de 
Tervuursesteenweg in Hofstade. Ik heb 
17 jaar in de chiro gezeten, waarvan 
vijf als leiding. Vroeger voetbalde ik bij 
Verbroedering Hofstade, nu speel ik 
zaalvoetbal bij ZVC Zuja. Ook heb ik een 
vijftal jaar Kenpo (zelfverdedigingssport) 
gedaan, eerst in Hofstade en nadien in 
Weerde. 
Mijn interesse voor politiek blijkt al uit 
mijn studiekeuze, ik heb een master in 
politieke communicatie behaald. Dat ik 

zo snel na mijn studies al in de politiek 
zou stappen, had ik echter niet verwacht. 
Mijn keuze voor Vlam was eigenlijk 
redelijk eenvoudig. Ten eerste bevalt 
het mij zeer dat het een partij is zonder 
hoofdbureau in Brussel. Dat wil zeggen 
dat de partij kan ijveren voor het beste 
voor haar inwoners zonder dat ze moet 
gehoorzamen aan een centraal partij-
bestuur. Ten tweede ondervond ik zelf 
aan den lijve én hoorde ik heel wat over 
zaken die ferm mislopen hier in Zemst. Ik 

denk dat Vlam de beste oplossing is om 
iets aan die problemen te veranderen. 
Zonder eigenbelang van de partijleden, 
maar enkel voor de inwoners van de 
gemeente. 
Vanuit mijn leeftijd spreekt het eigen-
lijk voor zich dat ik me grotendeels wil 
inzetten voor de jeugd. Het lijkt mij 
logisch dat zij die zich het beste kunnen 
inleven in de leefwereld van de jongeren, 
de jongeren zelf zijn. 
In Zemst is nog heel wat ruimte om 

de jeugd aan te spreken en de 
jeugd meer kansen te bieden. 
Wij zijn immers de toekomst. De 
verkeersveiligheid (vooral ook voor 
kinderen) kan in onze gemeente 

heel wat beter. Door een actief beleid 
voor kinderen en jongeren te voeren, 
denk ik dat het voor jonge gezinnen 
aangenamer wordt om hier te blijven 
of te komen wonen. Daarnaast zijn de 
vastgoedprijzen in onze gemeente niet 
van de poes en moeten we proberen 
om wonen weer betaalbaar te maken, 
zonder onze groene gemeente te 
verloochenen. 

Sanne Verlinden
Lijst 8 plaats 2

Bij Vlam krijgen jongeren 
“echt” kansen!

Met de 24-jarige Sanne Verlinden op plaats nr. 2 en 
de 19-jarige Anke Decoster op plaats nr. 5, kiest Vlam 
resoluut voor verjonging én voor de toekomst.  We laten 
Sanne graag zichzelf voorstellen.

“Proberen om wonen weer 
betaalbaar te maken”


