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Op 14 oktober 2012 behaalde Vlam 
een heus resultaat. We behielden 
onze 4 zetels in de gemeenteraad 
en 2 zetels in de OCMW-raad. In 
stemmenaantal gingen we zelfs 
licht vooruit. Andere oppositie-
partijen - Open VLD en Vlaams 
Belang - verdwenen bijna uit het 
Zemstse politieke landschap en 
behouden slechts 1 zetel. Sp.a 
werd door de kiezer naar de oppo-
sitiebanken verwezen. N-va ging 
fors vooruit en behaalde 8 zetels.   

N-va en CD&V hadden een voor-
akkoord gemaakt geruime tijd voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
De vraag is hoe de N-va kiezer 
zou gestemd hebben wanneer hij 
vooraf zou geweten hebben van dit 
voorakkoord? CD&V bezondigde 
zich aan oneerlijke praktijken tij-
dens de verkiezingscampagne en 
wist op die manier hun 9 zetels te 
behouden. Vlam diende hiervoor 
een klacht in bij de Raad Voor Ver-
kiezingsbetwistingen. 

Deze raad tikte Bart Coopman, 
Koen Vandermeiren en Kristel Van 
Praet op de vingers maar daar 
bleef het bij. Typisch Belgische po-
litiek en zogezegde rechtspraak? 
Mogen we dan vanaf nu door het 
rode licht rijden, naar de politie-
rechtbank verwezen worden om daar 
dan te horen dat het niet mag maar 
dat je niet gesanctioneerd wordt? 
Waarom vinden hoe langer hoe 
meer mensen de politiek niet meer 
geloofwaardig? Vlam blijft Dé stem 

van Zemst en werd de derde groot-
ste partij in onze gemeente. Ver-
mits 2471 kiezers hun stem gaven 
aan Vlam, zal onze lokale partij 
met 4 zetels in de Gemeenteraad 
en 2 in de OCMW-raad een echt 
klankbord blijven in het bestuur.

Uw nieuwe Vlam-gemeenteraadsleden
Inge Malomgré Sanne Verlinden Karin Schelfout Greta Lauwers



Ongeveer vijf en half jaar geleden hadden de in-
woners van de Zemstsesteenweg te Hofstade het 
genoegen de bussen van De Lijn te verwelkomen 
in hun straat. Snel werd duidelijk dat dit echt geen 
geschenk was. Van ‘s morgens 5u30 tot 0u30 ’s 
nachts trilden de woningen langsheen de Zemst-
sesteenweg op hun funderingen met alle gevolgen 
van dien. Van een behoorlijke nachtrust was geen 
sprake meer en hoe langer hoe meer woningen 
liepen schade op door het voortdurend getril van 
de losliggende betonplaten van de straat. Het hoeft 
niet gezegd dat 72 bussen per dag – die bovendien 
meestal veel te snel rijden – de slechte staat van de 
Zemstsesteenweg nog deden verergeren. Ontel-
bare meldingen werden gedaan bij het toenmalige 
College van Burgemeester en Schepenen (CD&V, 
n-va en sp.a) met een enkele keer wat oplapwerk 
tot gevolg. Uiteraard was dergelijk oplapwerk tel-
kens van korte duur waarna de gekende proble-
men weer opdoken. De bewoners van de Zemst-
sesteenweg gaven niet op en bleven het College 
van Burgemeester en Schepenen op de gekende 
problemen wijzen. Helaas zonder resultaat. Zelfs 

Karin Schelfout legt 
eed af
Omdat Luc Bessems besliste om vol-
uit voor zijn OCMW-mandaat te gaan, 
diende ik opeens niet meer toe te kijken 
vanaf de zijlijn. Onverwacht, maar heel 
tevreden, kan ik zo deel uitmaken van 
de Zemstse gemeenteraad, met raad 
en daad word ik bijgestaan door Greta 
en geflankeerd door Inge, twee dames 
met de nodige pit en ervaring.Samen met 
Sanne, die er ook enthousiast voor gaat, 
kunnen we zo als nieuweling de nodige 
ervaring en dossierkennis opdoen. Kri-
tisch maar positief oppositie voeren, met 
de bedoeling het leven van de Zemste-
naars aangenamer te maken, dat is en 
blijft ons doel. We gaan voor een veilig en 
leefbaar Zemst met aandacht voor elke 
inwoner. We willen een aanspreekpunt 
zijn voor elke Zemstenaar.

Heraanleg Zemstsesteenweg 
Hofstade

www.vlamzemst.be

Nicky Van Loo   
Bestuurslid
nicky.vanloo@vlamzemst.be

Karin Schelfout   
Gemeenteraadslid
karin.schelfout@vlamzemst.be

de overduidelijke resultaten van metingen, die 
aantoonden dat er veel te hoge trillingen aanwezig 
waren, konden het College van Burgemeester en 
Schepen niet overtuigen om het wegdek degelijk 
te laten herstellen. Voor de zwarte vlaggenacties 
en borden – met de vraag naar een oplossing voor 
het slechte wegdek - bleven de burgemeester en 
schepenen eveneens gevoelloos.

Geduld ten einde
De bewoners besloten in juni 2012 een schrijven 
te richten aan de voltallige gemeenteraad. Enkel 
Vlam nam de problemen van de bewoners van 
de Zemstsesteenweg echt ter harte en plaatste 
prompt het dossier op de agenda van de gemeen-
teraad. Vele bewoners van de Zemstsesteenweg 
waren aanwezig op de gemeenteraad en stelden 
vast hoe Vlam - met kennis van zaken - dit dossier 
heeft verdedigd en een oplossing heeft bekomen. 
Sinds enkele weken zijn de werken gestart en kij-
ken de bewoners uit naar opnieuw wonen zoals 
weleer.
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Vlam zorgde voor een doorbraak in de problematiek van 
de Zemstsesteenweg



Besparingen voor politie-
raadsleden maar niet voor burge-
meesters

Van een politieraadslid wordt verwacht dat hij/zij 
dossiers bestudeert en eventueel ter plekke - in 
het hoofdcommissariaat te Steenokkerzeel – bijko-
mende stukken gaat opvragen en bestuderen. Een 
politieraadslid ontvangt een zitpenning per zitting 
van de politieraad. Op de eerste politieraad van 
deze nieuwe legislatuur werd al meteen gestemd 
over de zitpenningen van de politieraadsleden. 
De zitpenningen werden gehalveerd ten opzichte 
van vorige legislatuur en bedragen vanaf nu 100 €. 
Hierop wordt bedrijfsvoorheffing afgehouden wat 
netto resulteert in 72,76 €.  Op dit nettobedrag be-
taalt een politieraadslid nadien nog persoonsbelas-

tingen. Telefoon- en internetkosten zijn voor reke-
ning van het raadslid alsook de benzinekosten. Per 
kalenderjaar gaan er een 4-tal politieraden door tel-
kens in het hoofdcommissariaat te Steenokkerzeel. 
Op de lonen van de burgemeesters daarentegen 
wordt niet bespaard nochtans zijn die behoorlijk 
hoger dan een zitpenning voor een politieraadslid.

Politiecollege wil politie
raadsleden op kosten jagen

Wettelijk gezien moet elk raadslid een agenda met 
de bijhorende stukken thuis ontvangen. Dit gebeurt 
door een politiemedewerker. Tot heden werd dit al-
les klaargemaakt op het politiecommissariaat waar 
snelle kopieermachines ter beschikking zijn. Bijko-
mend wil het huidige politiecollege – met als voor-

zitter Bart Coopman – de papieren agenda’s en 
nodige bijlagen afschaffen. De raadsleden moeten 
de agenda van de politieraad en bijhorende stuk-
ken maar elektronisch lezen en zelf thuis afprinten 
zo luidt het. Dit uit zogezegde ecologische en be-
sparingsoverwegingen. Dat niet elk raadslid thuis 
in de mogelijkheid is om bundels af te printen vindt 
het politiecollege bijzaak. De ecologische reden 
ontgaat alvast meerdere raadsleden. Wat is het 
verschil dat er thuis of op het commissariaat ge-
print wordt? Ook het gebruik van een tablet is vol-
gens de burgemeesters een alternatief om geen 
papier meer moeten te verspillen. Dat lang niet 
elk raadslid een tablet heeft is van ondergeschikt 
belang. Het laatste woord is hierover nog niet 
gezegd want indien de heren burgemeesters dit 
willen doordrukken beknotten ze de werking van 
een raadslid.                         

www.vlamzemst.be www.vlamzemst.be

Nieuwe politieraad
Begin februari legden de nieuwe politieraadsleden - van onze zone KASTZE - hun eed af en werd de nieuwe politieraad meteen ook geïnstal-
leerd. Vijftien van de zeventien politieraadsleden en 2 van de 3 burgemeesters zijn nieuw. De burgemeesters maken van rechtswege deel 
uit van het politiecollege, dat de twee komende jaren wordt voorgezeten door de burgemeester van Zemst. De politieraad bestaat dus in 
het totaal uit 20 verkozenen komende uit Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst. Greta Lauwers is de enige van de huidige politieraad (20 
mandatarissen), die zetelt vanaf het ontstaan van de politieraad. Niet verwonderlijk dat heel wat dossierkennis aanwezig is binnen Vlam.
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Luc Bessems in OCMW-raad
Zoals u misschien al heeft gemerkt of vernomen, heb 
ik mijn ontslag gegeven in de gemeenteraad. Niet dat 
het mij niet interesseert of dat ik uw stem negeer, in te-
gendeel. Ik dank u van harte voor het vertrouwen dat u 
mij schonk. Ik kreeg bij Vlam de kans om in de OCMW-
raad te zetelen en wil die kans dan ook met beide han-
den grijpen om u in deze raad te vertegenwoordigen. 
Via mijn beroep kom ik vaak in contact met deze ma-
terie. Ik ben dan ook de mening toegedaan dat ik door 
mijn mandaat in de OCMW-raad een grotere bijdrage 
kan leveren voor de Zemstenaar. Ik zal met kennis van 
zaken en vanuit mijn ervaring beter kunnen oordelen 
over problemen die zich binnen een OCMW-omgeving 
voordoen. Bij andere politieke partijen zijn er heel wat 
verkozenen die meerdere betalende mandaten cumu-
leren. Bij Vlam is dit niet de prioriteit en opteren we 
liever om zoveel mogelijk bekwame mensen een man-
daat te laten opnemen om alzo ervaring op te doen en 
Dé stem van Zemst nog beter te vertolken. Samen met 
Conny wil ik dan ook uw aanspreekpunt zijn voor za-
ken die verband houden met het OCMW. Uiteraard kan 
u ook met andere vragen bij mij terecht zoals weleer. 
Tot op een van de Vlamactiviteiten.

Luc Bessems
OCMW-raadslid
luc.bessems@vlamzemst.be



Wat als…
Het toenmalige gemeentebestuur in de jaren tachtig gekozen had voor een groot gemeentepark met bankjes en een fontein op de Griet en ook het 
centrum autoluw had gemaakt?
 Zouden we dan in de huidige bibliotheek op het Plein van de Verdraagzaamheid ons rijbewijs en identiteitskaart afhalen?
 Zouden we daarna op een van de omliggende terrasjes een glaasje drinken? Of een hapje gaan eten in brasserie De Maeyer   
 met zijn grote, rustige tuin? 
 Zouden we vervolgens onze inkopen doen in de plaatselijke buurtwinkels rond het plein en ’s avonds oma een bezoekje    
 brengen in het moderne rustoord BillionDollarhome in de Jef Denijnlaan?
Wat als…
Het toenmalige gemeentebestuur in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 1998 in de Eikbosweg in Eppegem had gekozen voor landbouw-
gronden of natuurgebied in plaats van woonuitbreidingsgebied?
 Zouden we dan kunnen blijven wandelen door de velden? Of kwam er toch een nieuwe deelgemeente Zemst-Eikbos met   
 enkele honderden woningen, een nieuwe school met moderne infrastructuur, een buitenschoolse kinderopvang met    
 speeltuin en een winkelcentrum met bakkerij?
Wat als…
De grootste winnaar van de verkiezingen op 14 oktober 2012 ‘goesting’ had gehad in verandering en had durven denken en doen door ‘de stem van 
de kiezer’ te laten spreken?
 Zou er dan nog muziek zitten in de Oude Melkerij?
 Zou men dan eveneens voetbalvelden verleggen?
 Zou men nog meer binnengebied opofferen tot zogezegd nut van het algemeen?
Wat als…
De burgemeester in jouw straat zou wonen? 
 Zou je dan na ruim een jaar je auto opnieuw op jouw oprit aan de Tervuursesteenweg kunnen parkeren? 
 Zouden er dan in de Linterpoortenlaan nieuwe kerselaars worden aangeplant?
 Zou je dan in de gerestaureerde en historische hoeve Hof van Beieren een stukje taart kunnen eten na een fietstocht of   
wandeling langs trage wegen?
Wat als…
Niet de consument maar de producent als vervuiler gold?
 Zouden fabrikanten dan extra willen betalen voor overbodige en ‘te grote’ verpakkingen?
 Zouden consumenten dan massaal kiezen voor eenvoudige en goedkopere verpakkingen?
 Zouden sluikstorten en zwerfvuil zienderogen slinken dankzij een goedkoop en uniform tarief 
 (zoals een meerbeurtenkaart) op het gemeentelijke recyclagepark?

Heeft u nog een “wat als…” stelling? 
Laat het ons weten via info@vlamzemst.be

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Wat als?

Rudi Van Geel
Voorzitter
rudi.vangeel@vlamzemst.be
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Het blijft problemen regenen 
aan de school De Regenboog

www.vlamzemst.be

We brachten dit dossier al 3 maal op de gemeenteraad (21/10/2010, 
18/11/2010 en 19/01/2012) teneinde een tijdelijke bruikbare parking te 
bekomen voor de school De Regenboog in Elewijt. Voor de meerderheid 
waren allerlei redenen goed om op het voorstel van Vlam niet in te gaan.

Geen parkeerprobleem voor CD&V en nv-a

Volgens Alex Heyvaert (CD&V) werden er nooit klachten geformuleerd 
over parkeerproblemen en had ook het oudercomité nooit klachten ont-
vangen. Bart Coopman en Koen Vandermeiren (beiden CD&V) argu-
menteerden dat het perceel – waar een voorlopige parking kan komen 
- de reden tot vernietiging van het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) was 
en dat het toelaten tot parkeren zou leiden tot een stedenbouwkundige 
bouwovertreding. Allemaal drogredenen die Vlam dan ook stuk voor stuk 
kon weerleggen. Heel wat mensen waren – en zijn nog steeds – vragen-
de partij om hun wagen op dat terrein te kunnen parkeren want zij erva-
ren dagelijks de verkeerschaos aan de school. Het perceel was helemaal 
niet de reden waarom de Raad van State het RUP vernietigde, maar wel 
omdat de gemeente geen correcte plannen had. Tot drie maal toe verloor 
de gemeente een gerechtszaak in dit dossier. Vlam heeft nooit gevraagd 
om een bouwovertreding te begaan, maar gevraagd om een tijdelijke 
bruikbare parking aan te leggen op basis van een stedenbouwkundige 
vergunning. De gemeente is ontvoogd en kan zelf de administratie voor 
een tijdelijke bouwvergunning in orde maken.
Greta Lauwers

Pittig detail

Van een burgemeester en zijn schepenen zou men verwachten dat uit-
gerekend zij het goede voorbeeld zouden geven. Niets is minder waar. 
De “tijdelijke” ontsluitingsweg – die recent werd aangelegd langsheen de 
Barebeek voor het werfverkeer van de school in aanbouw – ligt  enkele 
meters achter het hogergenoemde parkeerterrein. Vlam ging het bouw-
dossier van de school inzien en stelde vast dat de “tijdelijke” weg er ligt 
ZONDER bouwvergunning. Begrijpen wie kan.

Geen goesting voor verandering

Op 25 maart jongsleden vroeg ik via email het nieuwe college van bur-
gemeester en schepenen om eindelijk alle drogredenen achterwege te 
laten en het nodige te doen om een tijdelijke eenvoudige, maar bruikbare 
parking aan te leggen op het gemeentelijk perceel. In stilte wordt parke-
ren toegelaten, maar bij regenweer verandert het terrein in een heuse 
modderpoel. Heel even dacht ik dat er daadwerkelijk “verandering” zou 
komen in het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen dat nu 
bestaat uit CD&V en n-va. Mijn vraag zou immers op de collegezitting 
van 8 april 2013 behandeld worden. Men zou mij op de hoogte houden. 
Helaas hield niemand van het college woord. Een uiteindelijk antwoord 
ontving ik niet. Pas via de notulen van de collegezitting van 22 april 
jongsleden vernam ik dat een tijdelijke parking niet kon want op het per-
ceel zou nog archeologisch onderzoek verricht worden. Wanneer dit zou 
gebeuren is nog niet bekend. En zo is een nieuwe drogreden - om het 
terrein niet tijdelijk te moeten inrichten tot parking - geboren.

Lees meer over dit dossier in onze vorige publicaties of op onze website www.vlamzemst.be.
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Vlam ijvert sinds 2010 voor de aanleg van een tijdelijke parking op het gemeentelijk perceel ter hoogte van de 
bakkerij in het Molenveld te Elewijt. 



en bestuursleden. Een kaart kost 2,50 euro en wie dat wil mag ze in 
mindering brengen aan de kassa van het Bruegelfestijn. Met de kaart 
neemt u tevens deel aan de tombola die we dat weekend organiseren. 
De winnende nummers worden tijdens het Vlam-eetfestijn getrokken en 
op onze website www.vlamzemst.be gepubliceerd. Prijzen kunt u tot 1 
juli 2013 afhalen bij Greta Lauwers, Vredelaan 39 in Weerde. Meer info 
over onze activiteiten vindt u op onze website www.vlamzemst.be onder 
de rubriek ‘Kalender’.U vindt ons eveneens op facebook.

www.vlamzemst.be

De hondentoiletten ruimen dit 
jaar plaats voor 
hondenpoepvuilbakjes

Vlam-Bruegelfestijn in 
d’Oude School (Weerde)

In november 2012 bracht de Vlam-fractie de problematiek van honden-
poep op de gemeenteraad. Gelukkig volgde het gemeentebestuur de 
verzuchtingen van vele burgers en nam onmiddellijk actie. Bij nazicht 
werd vastgesteld dat er maar drie hondentoiletten veelvuldig worden ge-
bruikt. Die bevinden zich in de Kerselarewijk, Bonekruidstraat en Krieke-
laarstraat. Hier liggen zowel zakjes als poep. Op de andere locaties, zijn-
de Zamenhof, Schrans en Bossenhoek worden de toiletten niet gebruikt.
Omdat de hondentoiletten heel wat nadelen hebben zullen deze in Zemst 
worden verwijderd. Waar de hondentoiletten nu nog worden gebruikt zal 
eventueel een poepvuilbakje worden geplaatst. Op de plaatsen waar 
de toiletten niet of zelden worden gebruikt, wordt geen poepvuilbakje 
geplaatst, maar wel een affiche waarop de hondeneigenaar wordt ge-
vraagd het poepzakje mee naar huis te nemen. Er wordt gestart met een 
proefproject in de Bonekruidstraat. Deze locatie is niet zomaar gekozen, 
het is immers daar waar zich het meest gebruikte hondentoilet bevindt.

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni 2013 vindt in d’Oude School te Weer-
de de zevende editie van ons ongeëvenaarde Bruegelfestijn plaats. Ook 
vegetariërs vinden ongetwijfeld veel lekkers op ons buffet. Voor 23 euro 
per persoon geniet u er onbeperkt van ons uitgebreide huisgemaakte 
Bruegeliaanse buffet. Kinderen tot 12 jaar betalen slechts 12,50 euro. 
Drank is niet in de prijs inbegrepen, vooraf inschrijven is niet nodig.
We hopen u massaal te mogen begroeten op 15 of 16 juni. We hebben 
uw steun immers broodnodig. In tegenstelling tot alle traditionele partij-
en, die op basis van de nationale verkiezingsresultaten overheidssteun 
krijgen, ontvangt Vlam als lokale onafhankelijke partij... niks, niet één 
eurocent. Anders dan de grote partijen kunnen we dus niet rekenen op 
belastinggeld om onze werking te financieren, maar slechts op wat dit 
en andere evenementen in het laatje brengen. Daarom kunt u ter gele-
genheid van het Bruegelfestijn ook steunkaarten kopen bij onze raads- 

Wandelen met een zakje welriekende hondenpoep

Vlam stelde voor eveneens hondenpoepvuilbakjes te plaatsen langs-
heen een aantal wegen waar heel regelmatig gewandeld wordt met 
honden o.a. de Zennedijk tussen de Brusselsesteenweg te Zemst en 
Brusselsesteenweg te Eppegem. Op dit voorstel wilde CD&V en N-va 
niet ingaan. Voor een miljoenenproject zoals De Melkerij wordt op geen 
euro gezien, dus kunnen de aankoop van enkele vuilbakjes echt niet 
voor het huidige bestuur. Schepen van milieu -Koen Vandermeiren- vindt 
dat de hondenbaasjes hun wandeltocht moeten verderzetten met een 
zakje welriekende hondenpoep in hun hand.
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CD&V en n-va blijven bewoners 
Molenveld-Dynastiestraat en Pa-
ter Penninckxstraat irriteren
Het dossier van het binnengebied tussen Molenveld en Dynastiestraat 
te Elewijt is u mogelijks wel bekend. In april 2010 lieten CD&V , n-va en 
sp.a 2 rooilijnen op privé-eigendom goedkeuren door de gemeenteraad. 
Dit betekent niet alleen dat de eigenaars hun grond niet langer als bouw-
grond kunnen benutten maar dat ze ook zullen onteigend worden. De 
bewoners van deze straten hebben destijds hun grond en of woning re-
sidentieel betaald en wilden bewust een grote tuin. Ze zien een straat en 
huizen in hun achtertuin echt niet zitten. Ze houden van hun tuin en willen 
er – in deze als maar toenemende stressmaatschappij – tot rust komen. 
Vlam verdedigde als enige partij de belangen van de omwonenden en de 
eigenaars op hogergenoemde gemeenteraad. We stemden tegen.

Rechtszaken worden alledaags

Vlam waarschuwde het College van Burgemeester en Schepenen dat 
een rechtszaak niet uitgesloten zou zijn. Dit was immers af te leiden 
uit de bezwaren die we grondig bestudeerd hadden. En inderdaad de 
rechtszaken volgden elkaar op waarbij de gemeente weer in het zand 
mocht bijten. 
Recent stond dit dossier opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. 
Dit keer probeert de gemeente eigendommen van eigenaars - via de 
definitieve goedkeuring van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) - te be-
lasten met een rooilijn. Opnieuw verdedigde Vlam de belangen van de 
omwonenden en eigenaars. Vlam vindt het niet kunnen dat de gemeen-
te blijft doorzetten om trachten een woonwijk in de achtertuinen van de 
mensen te laten realiseren terwijl er echt geen draagvlak is. 

En toen werd het muisstil

Op de gemeenteraad vroegen we aan de burgemeester en enkele schepe-
nen waarom zij in een groot huis met dito tuin mogen wonen en de bewo-
ners van het Molenveld, Dynastiestraat en Pater Penninckxstraat niet? Het 
werd muisstil. Een antwoord kregen we niet. Voor Vlam heeft iedereen het 
recht om te wonen hoe hij of zij wil en liefst niet allen op elkaar. Laat ons 
nog wat open ruimte en enige landelijkheid! In Zemst zijn de laatste 15 jaar 
verkavelingen als paddestoelen uit de grond geschoten. Scholen, sport- en 
vrijetijds-accommodatie worden te klein. Wegen en ons rioleringsstelsel in 
Zemst zijn niet uitgerust om nog veel meer woningen toe te laten. Ook niet 
in de tuinen van de voornoemde Zemstenaren.
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Walter Van Moer zet 
punt achter 
politieke carrière

Walter Van Moer stond mee aan de 
wieg van Vlam en zetelde onafgebro-
ken 18 jaar. Hij nam al die jaren een 
Vlam-mandaat op in de OCMW-raad 
en vast-bureau en een aantal jaren 
in de gemeenteraad. Bij de laatste 
verkiezingen nam hij geen deel meer 
omdat hij eind 2012 verhuisde naar 
een gemeente buiten Zemst. Op de 
verkiezingsdag werden Walter en 
zijn echtgenote in de bloemetjes ge-
zet door het Vlam bestuur. Op de zit-
ting van de raad voor maatschappe-
lijk welzijn (OCMW-raad) van januari 
2013 werd hem een machtiging ver-
leend tot het voeren van de eretitel 
‘ereraadslid OCMW’. Een dikke pro-
ficiat en welgemeend “dank je wel” 
aan ons Vlam-lid van het eerste uur!

Een grote tuin mag voor de Burgemeester en Schepenen, helaas voor bewoners van Molenveld – Dynas-
tiestraat en Pater Penninckxstraat mag dit echter niet.

Greta Lauwers
Gemeente- en politieraadslid
greta.lauwers@vlamzemst.be




