
Achterban belangrijk voor Vlam
Vlam heeft heel wat sympathisanten. Dat zie je niet alleen aan het aantal kiezers die we als 
lokale partij overtuigen om voor ons te stemmen. Ook als Vlam een activiteit plant, komt daar 
steevast een grote en trouwe groep mensen op af. 

Het organiseren van activiteiten is voor 
veel partijen een ‘must’. Voor ons is 
het een manier om de relatie met onze 
achterban sterk te houden, maar vooral 
ook een manier om hen te bedanken voor 
alles wat ze voor ons doen. 
Die achterban is voor ons heel belangrijk, 
omdat wij veel waarde hechten aan de 
meningen van onze leden. Het is bij ons 
de traditie om de standpunten niet door 
enkelingen te laten vastleggen, maar 
daar net een zo breed mogelijk draagvlak 
voor te zoeken. 

Weer geslaagde Vlam-activiteiten 
Wij houden ons bezig met de mensen van 
Zemst en het plannen van activiteiten is 
de ideale manier om die mensen samen 

te brengen. Naast ons Valentijnsontbijt, 
waar u ongetwijfeld al over gehoord 
heeft, organiseren wij ook jaarlijks het 
Breugelfestijn. Beide activiteiten zijn 
ieder jaar een groot succes en dat succes 
blijkt ieder jaar dan ook nog groter te 
worden.

Op 1 december 2013 organiseerde Vlam 
haar Teerfeest. Dit is een jaarlijks terug-
kerend evenement, georganiseerd voor 
de leden en sympathisanten van onze 
partij. Het Teerfeest staat ieder jaar 
opnieuw voor (heel) lekker eten, een 
glaasje drinken, een leuke babbel en 
gezellige animatie. Met andere woorden: 
een heel gezellige bedoening. Dat was op 
het jongste Teerfeest niet anders. Elk jaar 

mogen we heel wat deelnemers verwel-
komen en ook deze keer was het een 
schot in de roos. Het eten was voortref-
felijk, de zaal zat vol en er werd heel wat 
afgelachen. Een muzikaal duo zorgde 
voor de voortreffelijke, spreekwoordelijke 
kers op de taart.

In de bloemetjes...
Het is ook hét moment om mensen in 
de bloemetjes te zetten. Niet alleen de 
mandatarissen en onze fractieleidster in 
de gemeenteraad, die veel tijd en moeite 
in dossiers steken, maar ook de mensen 
achter de schermen. De bedanking was 
gemeend en hartverwarmend. Niet dat 
dat nodig is, maar het zorgt wel voor een 
extra ‘motivatie-boost’.
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Prettige feesten!Achterban belangrijk voor Vlam
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steevast een grote en trouwe groep mensen op af. 
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www.vlamzemst.be

Ikzelf ben ongeveer anderhalf jaar 
lid van de partij en het valt mij op 
dat de leden van Vlam in de eerste 
plaats een geweldig leuke groep 
mensen is. Het zijn allemaal 
mensen die elkaar al jaren kennen 
en door dik en dun steunen. Ze 
kennen elkaar dan wel al jaren, 
maar ze staan ook hartelijk open 
voor de vele nieuwkomers die de 
partij in de laatste jaren mocht 
verwelkomen.

Vlam koestert gemeenschap-
pelijk doel
De leden van Vlam zijn bij elkaar 
gekomen met een gemeenschap-
pelijk doel: het verbeteren van 
onze gemeente die ons allemaal 
toch nauw aan het hart ligt. Dit 
deden ze vanaf het prille begin, 
ondertussen al bijna 20 jaar 
geleden, door dingen die fout 
lopen aan te kaarten, de rechten 
van de individuele Zemstenaar te 
verdedigen en door constructief 

het bestuur van de gemeente te 
beïnvloeden. Die doelstelling is 
niet veranderd en zal ook deze 
legislatuur en al de komende niet 
veranderen. 
Het is jammer dat vorig jaar 
geopteerd werd om niet voor een 
verandering binnen het gemeen-
tebestuur te kiezen, maar het zij 
zo. ‘The duty of an opposition is 
to oppose’ is een bekend citaat 
van Churchill senior, dat door de 
mandatarissen en leden van onze 
partij sterk gevolgd wordt.  Ook 
vanuit de oppositie zullen we de 
belangen van onze kiezers en de 
Zemstenaar met het nodige vuur 
en sterke dossierkennis blijven 
verdedigen, vaak tot spijt van 
andere partijen.

Tot slot rest mij enkel nog het 
voorrecht om iedereen, in naam 
van Vlam een spetterend, gezond 
en gelukkig 2014 te wensen!

Sanne Verlinden, 
Gemeenteraadslid

Nieuwe wegen...

Na een 20-tal maanden “ongemak”, 
met talloze vertragingen en dito 
verklaringen hiervoor, zijn de 
wegenwerken eindelijk voltooid. 
Het sluipverkeer sijpelt weg, de 
modderlaarzen worden opgeborgen, 
de auto’s vinden hun weg terug naar 
eigen oprit en de handelaars maken 
de balans. 
De vernieuwde Tervuursesteenweg 
oogt strakker en ruimer. Nochtans 
lonken de open grachten naar hun 
eerste slachtoffers en zwerfvuil. 
Gevaarlijk dicht en niet afgeschermd 

van zowel fietspad als rijbaan, is de 
kans bijzonder reëel om door een 
kleine onoplettendheid, uitwijkma-
neuver of bij winterweer in de diepe 
grachten terecht te komen. 
Ter verfraaiing zijn er her en der ook 
boompjes gepland. Bomen horen 
thuis in tuinen en bossen, niet langs 
een gewestweg. Ze belemmeren het 
zicht en hypothekeren de veilig-
heid. Nieuwe wegen, … benieuwd 
of het college van Burgemeester en 
Schepenen ze dit jaar zal vinden.

Een nieuw jaar is begonnen, 365 dagen staan klaar om 
diverse uitdagingen aan te gaan en nieuwe wegen te 
bewandelen. Wat de Tervuursesteenweg betreft, kunnen 
we dit gerust letterlijk nemen. 

Inge Malomgré, 
Gemeenteraadslid
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Heemkundige Kring De Semse zette een heu-
se tentoonstelling op met als thema “Zemste-
naars in de Grooten Oorlog”

Foto’s, verhalen, beeldmateriaal, briefwisse-
ling van en naar het front, bodemvondsten,... 
vertelden wat de inwoners uit onze gemeente 
toen hadden meegemaakt.

Op de koer van het Heemhuis werd de rijden-
de en waarheidsgetrouwe replica van een ge-
pantserde Minerva, gebouwd door Heirweg I
uit Elewijt, terecht met trots voorgesteld.

Ook uw Vlam-mandatarissen bezochten deze 
tentoonstelling.

Karin Schelfout
Jaak Lemmenslaan 31 – 1980 Zemst

Ook in Zemst werd de
Grote Oorlog herdacht.

You love it or you hate it:

VALENTIJN

Omdat Vlam aandacht heeft voor alle mensen deze oproep aan onze kleinste lezers: 

Bezorg ons voor 8 februari een mooie zelfgemaakte tekening en je maakt kans op een gratis kinderontbijt.
Alle tekeningen moeten het onderwerp Valentijn hebben en worden gemaakt op een A4. Graag duidelijke 
vermelding van je naam, leeftijd en contactgegevens!

Er zijn drie categorieën: 3 - 6 jaar, 7 - 9 jaar, 10 - 12 jaar.
De tekeningen dienen ten laatste op 7 februari bezorgd te worden bij Carla Vandervorst, Kleempoelstraat 19, 
1980 Zemst. Volledig reglement op onze website www.vlamzemst.be

TIP:
Nog een cadeautje nodig? 

Schenk een Vlam’sValentijn
ontbijt!!!

Vooreerst houd ik me er aan om jullie 
allen, in naam van de hele Vlam-ploeg, 
een gelukkig en gezond Nieuwjaar toe 
te wensen!

2014 was een speciaal jaar voor onze 
partij. Het was namelijk het jaar dat 
wij 20 (!) jaar zetelen in de Gemeente- 
en OCMW-raad. Niet slecht voor een 
lokale partij, die niet kan teren op een 
nationale partijkas. Al die tijd hebben 
wij ons ingezet om de belangen van 
Zemst en de Zemstenaren te verde-
digen. Dat doen we met veel plezier 
en toewijding, maar dat hadden we 
niet gekund zonder de steun van onze 
(bestuurs-) leden en kiezers. Voor onze 
partij is het contact met de kiezer na-
melijk heel belangrijk. Niet enkel in 
verkiezingstijd, maar ook, en vooral, 
daarbuiten. 

Ook dit jaar willen wij, de raadsleden 
en de ganse ploeg, ons inzetten om 
van Zemst een groene, veilige en leef-
bare gemeente te maken. Van onze ac-
ties, bekommernissen en ideeën krijgt 

u regelmatig een update via de website
www.vlamzemst.be en deze publicaties.

Verder plannen we weer een heleboel 
activiteiten. De klassiekers blijven, zo-
als de pinksterjaarmarkt, ons Valentijns 
ontbijt, het Teerfeest.. EN enkele nieu-
wigheden, waarover u later meer zal 
vernemen.

Wij blijven natuurlijk hopen op jullie 
massale aanwezigheid en steun. Dat 
kan u inderdaad doen door deel te ne-
men aan onze activiteiten, maar ook 
door een lidkaart aan te schaffen of 
te vernieuwen. Daarnaast zijn er ook 
Vlam-kaarsen te koop. Voor amper €5 
heeft u al een mooie, lang brandende 
kaars. Ideaal voor de koude en donkere 
winteravonden.

Laat er ons samen een boeiend 2015 
van maken. Wij blijven uiteraard ook 
open staan voor vragen en suggesties!

Luc Bessems
Tervuursesteenweg 360 - 1981 Hofstade

Wanneer Rudolph het rendier en de 
Kerstman vertrokken zijn naar het Hoge 

Noorden kan Cupido beginnen aftellen om 
zijn magische pijlen in de harten van mensen te 

schieten. U raadt het al; ik heb het natuurlijk over 
Valentijn! Natuurlijk is niet iedereen even “Valentine 
minded”. Velen onder u denken ‘ach nu die com-
merciële onzin weer’. Maar Valentijn kan echter “all 
around” zijn. Niet enkel geliefden vieren Valentijn maar 
iedereen die iemand anders zijn of haar genegenheid wil betuigen 
zoals buren, vrienden, ouders of collega’s. Maar wat moet je dan wel 
doen of geven? Frustratie alom wanneer je een vrouw een stofzuiger geeft 

en als man is het uiteraard ook niet alles om een gereedschapskist te krijgen. 
Om het echte ‘Valentijn gevoel’ aan te wakkeren én u een oplossing te bieden 

voor het ultieme cadeautje, organiseert Vlam Zemst een Valentijn ontbijt op 
zondag 15 februari 2015. U kan er eventueel meteen een Valentijn weekend van 

maken… Er zijn pakketten voor groot en klein.
Ook bij deze zesde editie bezorgen onze ontbijtkoeriers u op een door u gekozen 

tijdstip tussen 8u en 11u een heerlijk ontbijt om de dag mee te beginnen. 
Afhalen kan eveneens ook in één van onze ophaalpunten. 

Benieuwd naar het assortiment of wilt u reeds bestellen? Neem 
dan een kijkje op onze website www.vlamzemst.be . Bestel-

len kan immers heel eenvoudig online.
Bij het begin van het nieuwe jaar kan u onze 

Valentijn folder in uw brievenbus verwachten.
Niet twijfelen en bestellen maar en wie 

weet waar cupido’s vlammende 
pijltjes terechtkomen.

Carla

Vlam wenst u
een fi jn 2015!



Vlam-raadsleden al jaren in de bres voor zwerfkatten Vlammende tips voor een
natuurvriendelijke tuin

Vervuiling oude wasserij Juliens 
deint nog steeds verder uit!
Hoe lang kan een sanering op zich laten wachten als er een vervuiling 
is vastgesteld? Een mooie vraag zeker voor de mensen van de Leopold-
straat, Brusselsesteenweg en de Boskerkweg te Zemst.

In 1999 stelde OVAM een bedrijf aan om een oriënterend en beschrijvend 
bodemonderzoek op te stellen. Onderwerp van het onderzoek: de bo-
demvervuiling door wasserij Juliens gelegen in de Leopoldstraat te Zemst. 
De eigenaar van deze wasserij – Jean Juliens – was CD&V-raadslid en 
destijds ocmw-voorzitter. Voornoemde onderzoeken kan je pas inkijken 
als ze zijn afgerond. Om inzage te krijgen dien je een schriftelijke aan-
vraag te richten aan OVAM, dit is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaat-
schappij. OVAM staat in voor een kwaliteitsvol en effi ciënt afval-, mate-
rialen- en bodembeheer in Vlaanderen. Omdat de bevoegde instanties 
waaronder de gemeente Zemst, dit dossier niet bepaald als “dringend” 
behandelden moesten de bodemonderzoeken tot 3 maal toe worden 
overgedaan, omdat een dergelijk onderzoek slechts 5 jaar geldig is.

Om saneren betaalbaarder te maken werd Vlabotex opgericht. Alle droog-
kuisbedrijven kunnen zich aansluiten mits een bijdrage te betalen. Was-
serij Jean Juliens was wel aangesloten, maar had geen bijdrage betaald.
Na veel schriftelijke correspondentie, telefonische contacten en tenslotte 
een juridische tussenkomst komt er misschien licht in de duisternis.
Begin 2014 werden heel veel eigenaars op de hoogte gebracht dat 
hun eigendom vervuild is. Een perchloorethyleen vervuiling leidt tot 
zeer ernstige bodemverontreiniging. Het is zeer slecht oplosbaar in het 
grondwater en verspreidt zich gemakkelijk tot grote diepte. Dit leidt tot 
complexe en dure bodemonderzoeken en dito saneringen. Hoe langer 
men wacht met saneren, hoe verder de vervuiling uitbreidt. In 2000 
waren er 7 percelen vervuild, vandaag in 2014 zijn het er reeds 31. 
Begin deze zomer werd er door Vlabotex een fi rma aangeduid om een 
bodemsaneringsproject op te stellen. De bedoeling is de meest effi ciënte 
saneringstechniek te kiezen dat een maximaal rendement kan leveren 
met de minste hinder voor de omwonenden.
Sommige saneringstechnieken kunnen tot 100 jaar duren. Hopelijk kan 
deze termijn tot 5 of 10 jaar herleid worden.

Marie-Louise Goovaerts - Jaak Lemmenslaan 43 - 1980 Zemst

32 3www.vlamzemst.be

Ikzelf ben ongeveer anderhalf jaar 
lid van de partij en het valt mij op 
dat de leden van Vlam in de eerste 
plaats een geweldig leuke groep 
mensen is. Het zijn allemaal 
mensen die elkaar al jaren kennen 
en door dik en dun steunen. Ze 
kennen elkaar dan wel al jaren, 
maar ze staan ook hartelijk open 
voor de vele nieuwkomers die de 
partij in de laatste jaren mocht 
verwelkomen.

Vlam koestert gemeenschap-
pelijk doel
De leden van Vlam zijn bij elkaar 
gekomen met een gemeenschap-
pelijk doel: het verbeteren van 
onze gemeente die ons allemaal 
toch nauw aan het hart ligt. Dit 
deden ze vanaf het prille begin, 
ondertussen al bijna 20 jaar 
geleden, door dingen die fout 
lopen aan te kaarten, de rechten 
van de individuele Zemstenaar te 
verdedigen en door constructief 

het bestuur van de gemeente te 
beïnvloeden. Die doelstelling is 
niet veranderd en zal ook deze 
legislatuur en al de komende niet 
veranderen. 
Het is jammer dat vorig jaar 
geopteerd werd om niet voor een 
verandering binnen het gemeen-
tebestuur te kiezen, maar het zij 
zo. ‘The duty of an opposition is 
to oppose’ is een bekend citaat 
van Churchill senior, dat door de 
mandatarissen en leden van onze 
partij sterk gevolgd wordt.  Ook 
vanuit de oppositie zullen we de 
belangen van onze kiezers en de 
Zemstenaar met het nodige vuur 
en sterke dossierkennis blijven 
verdedigen, vaak tot spijt van 
andere partijen.

Tot slot rest mij enkel nog het 
voorrecht om iedereen, in naam 
van Vlam een spetterend, gezond 
en gelukkig 2014 te wensen!

Sanne Verlinden, 
Gemeenteraadslid

Nieuwe wegen...

Na een 20-tal maanden “ongemak”, 
met talloze vertragingen en dito 
verklaringen hiervoor, zijn de 
wegenwerken eindelijk voltooid. 
Het sluipverkeer sijpelt weg, de 
modderlaarzen worden opgeborgen, 
de auto’s vinden hun weg terug naar 
eigen oprit en de handelaars maken 
de balans. 
De vernieuwde Tervuursesteenweg 
oogt strakker en ruimer. Nochtans 
lonken de open grachten naar hun 
eerste slachtoffers en zwerfvuil. 
Gevaarlijk dicht en niet afgeschermd 

van zowel fietspad als rijbaan, is de 
kans bijzonder reëel om door een 
kleine onoplettendheid, uitwijkma-
neuver of bij winterweer in de diepe 
grachten terecht te komen. 
Ter verfraaiing zijn er her en der ook 
boompjes gepland. Bomen horen 
thuis in tuinen en bossen, niet langs 
een gewestweg. Ze belemmeren het 
zicht en hypothekeren de veilig-
heid. Nieuwe wegen, … benieuwd 
of het college van Burgemeester en 
Schepenen ze dit jaar zal vinden.

Een nieuw jaar is begonnen, 365 dagen staan klaar om 
diverse uitdagingen aan te gaan en nieuwe wegen te 
bewandelen. Wat de Tervuursesteenweg betreft, kunnen 
we dit gerust letterlijk nemen. 

Inge Malomgré, 
Gemeenteraadslid
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van zowel fietspad als rijbaan, is de 
kans bijzonder reëel om door een 
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neuver of bij winterweer in de diepe 
grachten terecht te komen. 
Ter verfraaiing zijn er her en der ook 
boompjes gepland. Bomen horen 
thuis in tuinen en bossen, niet langs 
een gewestweg. Ze belemmeren het 
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Bloed geven doet leven
Vlam heeft aandacht voor mensen en 
daarom vind je ook heel wat bloedge-
vers binnen het Vlam-bestuur en bij de 
Vlam-mandatarissen. Twee onder hen 
werden vorig jaar zelfs gehuldigd om-
dat ze reeds meer dan 25 maal bloed 
doneerden. Dat bloed geven levens 
redt weet natuurlijk iedereen. Elke dag 
zijn er mensen die bloed moeten toe-
gediend krijgen na een operatie, een 
verkeersongeluk of een ziekte.

Er bestaat nog steeds een foutieve perceptie bij heel wat (gezonde) 
mensen over “bloed geven”. Vaak wordt er ten onrechte gedacht 
dat bloed geven pijnlijk is maar dit is absoluut niet zo. Bloed geven 
duurt slechts een half uurtje. Elke gezonde persoon tussen 18 en 
70 jaren kan bloed geven. Het opgeleid en vriendelijk personeel 
van het Rode Kruis zorgt ervoor dat elke bloedafname gebeurt op 
een uiterst steriele en correcte manier.

Aarzel niet langer maar kom in 2015 op één van onderstaande data 
ook bloed geven. Misschien heb jij morgen zelf wel bloed nodig en 
zal je blij zijn dat er vandaag reeds heel wat bloedgevers bestaan.

Jan Mrt April Mei Juli Aug Sept Nov Dec

Elewijt 27 14 1 10

Eppegem 13 8 23 9

Hofstade 4 27 12 16

Zemst 2 1 14 2

Bloed geven kan op volgende locaties telkens van 18u tot 20u30.

Elewijt: Gildezaal Victor Servranckxstraat 2
Eppegem: Basisschool De Waterleest Waterleeststeenweg 20
Hofstade: Ontmoetingscentrum Zemstsesteenweg 15
Zemst: Rusthuis Releghem Lindestraat 60

Marina Jacobs - Nieuwstraat 24 - 1981 Hofstade

Oude Chirolokalen te Hofstade
Geruchten doen de ronde dat de oude Chirolokalen te Hofstade zullen 
aangekocht worden door de gemeente Zemst. Het klopt dat er ernstige 
gesprekken en opmetingen plaatsvonden met het oog op een verkoop 
van deze site (eigendom van de kerkfabriek) aan de gemeente. Wat de 
gemeente Zemst met deze lokalen en omliggende terreinen van plan zou 
zijn is nog niet duidelijk. Zullen ook deze terreinen en de aangrenzende 
tuin van de pastorie weldra volgebouwd worden? Zal de mooie prachtige 
lindeboom van – naar schatting 120 jaren – moeten verdwijnen ? Zal er 
een petanquebaan komen op vraag van o.a. NEOS? 

In de milieu adviesraad of MAR proberen we de gemeen-
te en inwoners raad te geven over allerlei zaken die te 
maken hebben met het milieu. In dit artikel geven we 
een paar tips over hoe je met enkele eenvoudige ingre-
pen een natuurvriendelijke tuin krijgt. Hierdoor breng je 
ook meer leven in je tuin, zoals egels, vogels, padden, 
kikkers en nuttige insecten.

We moeten afstappen van de grasperken met hier en 
daar een buxusje , maar eerder proberen de bosrand in 
onze tuin over te brengen. Je plant beter inlandse strui-
ken en planten en probeert niveauverschillen te creëren. 
Hagen mag je vooral niet te smal snoeien. In een brede 
haag voelen kleine vogeltjes zich namelijk beter thuis. 
(Voor hagen zie haagplant actie van de gemeente)

Laat in een hoekje wat netels staan, die zijn belangrijk 
voor de voortplanting van vele vlinders. Voorzie ook een 
perkje gras dat je niet bemest, je hoeft het maar één 
keer per jaar, in het najaar, te maaien en het maaisel 
verwijderen. Hierdoor wordt de bodem armer en zo krij-
gen meer planten en bloemen de kans om te groeien. 
Laat ook een stapeltje snoeihout liggen. Egels, padden, 
en andere dieren gaan u dankbaar zijn. 
 
Spreek uw buur aan om hier en daar een, kleine, door-
gang te maken zodat de dieren gemakkelijk van tuin 
naar tuin kunnen.
 
Gebruik NOOIT pesticiden en chemische meststoffen. Ga 
daarentegen voor organische meststoffen en natuurvrien-
delijke bestrijdingsmiddelen.

Twijfels over de meerwaarde van een natuurvriendelijke 
tuin? We geven u graag enkele cijfers mee, die aantonen 
hoeveel insecten, slakken, enz. deze dieren verslinden.

Egel:  50 à 70 gr/dag rupsen, slakken, wormen, 
kevers, spinnen,...

Vleermuis: 3000 à 5000 muggen / nacht
Spitsmuis: kevers, spinnen, slakken, aardwormen, 

eten per dag hun eigen lichaamsgewicht
Padden: wormen, spinnen, kevers, mieren
Kikker: eet alles wat beweegt en niet te groot 

is zoals krekels, slakken, spinnen,…

Vragen? Laat maar iets weten, je vindt mijn
gegevens op de VLAM website

RU Vercammen ( MAR ) - Eetveldstraat 64 - 1980 Eppegem

Op heel wat locaties in onze gemeente kennen we sinds jaar en 
dag de problematiek aangaande zwerfkatten. Deze is in Vlaande-
ren in die mate toegenomen dat men op bepaalde plekken durft 
te spreken van een “plaag”. Veelal worden de dieren tijdens hun 
zoektocht naar voedsel weggejaagd of zelfs op gruwelijke wijze om 
het leven gebracht door dieronvriendelijke individuen.
Toch is de problematiek enkel te wijten aan de onverantwoorde-
lijkheid van sommige katteneigenaars.

Onvruchtbaar laten maken voorkomt problemen

Uiteraard smelten velen voor zo’n schattige kitten, maar bedenk dat 
vanaf zo’n 5 à 6 maanden de poes al vruchtbaar is. De gemiddelde 
nestgrootte telt 3 tot 4 kitten en met een draagtijd van een 9-tal 
weken kan dit, wanneer men niet tijdig ingrijpt, meerdere nestjes 
per jaar betekenen. Vele kitten vinden geen goede baasjes en wor-
den her en der gedumpt en achtergelaten. Tijdig laten steriliseren 
bij de dierenarts is hier de boodschap.

Katten geen speelgoed

Het is onwaarschijnlijk hoe vaak mensen nog een huisdier (kat, 
hond, cavia, hamster, enz..) ondoordacht als geschenk voorzien 
voor de kinderen. Bezint alvorens je begint! Huisdieren hebben 
DAGELIJKS vers voedsel, drinken en verzorging nodig: een fl inke 
wandeling ,een borstelbeurt, het reinigen van de kattenbak en 
indien nodig het toedienen van medicatie. Dit kost tijd en geld.

Zwerfkatten signaleren aan de gemeente.

Wanneer u een zwerfpoes opmerkt gedurende enkele dagen sig-
naleer dit dan aan de milieudienst van de gemeente Zemst op het 
nummer 015/62.71.45 of milieu@zemst.be. 
Deze dienst neemt contact met de vzw Vetas, die een vangkooi 
zal komen uitzetten teneinde de zwervers te kunnen pakken om 
ze naar een door de gemeente aangestelde dierenarts te brengen. 
Daar worden de nodige ingrepen gedaan. Stel wel – alvorens de 
gemeente te verwittigen - eerst de vraag in de buurt of iemand die 
poes herkent. Het kan altijd dat iemand zijn of haar kat kwijt is.

Achtergelaten en zwerfdieren worden
dankbaarste huisdieren

Het klinkt misschien ongeloofl ijk maar vaak kan je een achtergela-
ten en verwilderde poes sociaal maken. Het enige wat u daarvoor 
nodig hebt is oneindig veel geduld en een hart voor dieren. Het 
vertrouwen winnen van dergelijke dieren kan maanden tot soms 
jaren duren, maar eenmaal het vertrouwen er is, dan komt de rest 
beetje bij beetje. Een mishandeld, achtergelaten of zwerfdier is 
ontzettend dankbaar zodra het zich veilig en verzorgd voelt.

Wij zijn alvast steeds bereid om u met raad en daad bij te 
staan in deze problematiek. Dat bewezen we heel recent nog 
in Weerde. Bezoek zeker onze website www.vlamzemst.be 
en volg ons op Facebook www.facebook.com/VlamZemst.

Inge Malomgré - Tervuursesteenweg 435 - 1982 Elewijt
Greta Lauwers - Vredelaan 39 - 1982 Weerde

Wasserij Jean Juliens die verantwoor-
delijk is voor de gigantische vervuiling.



Vlam-raadsleden al jaren in de bres voor zwerfkatten Vlammende tips voor een
natuurvriendelijke tuin

Vervuiling oude wasserij Juliens 
deint nog steeds verder uit!
Hoe lang kan een sanering op zich laten wachten als er een vervuiling 
is vastgesteld? Een mooie vraag zeker voor de mensen van de Leopold-
straat, Brusselsesteenweg en de Boskerkweg te Zemst.

In 1999 stelde OVAM een bedrijf aan om een oriënterend en beschrijvend 
bodemonderzoek op te stellen. Onderwerp van het onderzoek: de bo-
demvervuiling door wasserij Juliens gelegen in de Leopoldstraat te Zemst. 
De eigenaar van deze wasserij – Jean Juliens – was CD&V-raadslid en 
destijds ocmw-voorzitter. Voornoemde onderzoeken kan je pas inkijken 
als ze zijn afgerond. Om inzage te krijgen dien je een schriftelijke aan-
vraag te richten aan OVAM, dit is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaat-
schappij. OVAM staat in voor een kwaliteitsvol en effi ciënt afval-, mate-
rialen- en bodembeheer in Vlaanderen. Omdat de bevoegde instanties 
waaronder de gemeente Zemst, dit dossier niet bepaald als “dringend” 
behandelden moesten de bodemonderzoeken tot 3 maal toe worden 
overgedaan, omdat een dergelijk onderzoek slechts 5 jaar geldig is.

Om saneren betaalbaarder te maken werd Vlabotex opgericht. Alle droog-
kuisbedrijven kunnen zich aansluiten mits een bijdrage te betalen. Was-
serij Jean Juliens was wel aangesloten, maar had geen bijdrage betaald.
Na veel schriftelijke correspondentie, telefonische contacten en tenslotte 
een juridische tussenkomst komt er misschien licht in de duisternis.
Begin 2014 werden heel veel eigenaars op de hoogte gebracht dat 
hun eigendom vervuild is. Een perchloorethyleen vervuiling leidt tot 
zeer ernstige bodemverontreiniging. Het is zeer slecht oplosbaar in het 
grondwater en verspreidt zich gemakkelijk tot grote diepte. Dit leidt tot 
complexe en dure bodemonderzoeken en dito saneringen. Hoe langer 
men wacht met saneren, hoe verder de vervuiling uitbreidt. In 2000 
waren er 7 percelen vervuild, vandaag in 2014 zijn het er reeds 31. 
Begin deze zomer werd er door Vlabotex een fi rma aangeduid om een 
bodemsaneringsproject op te stellen. De bedoeling is de meest effi ciënte 
saneringstechniek te kiezen dat een maximaal rendement kan leveren 
met de minste hinder voor de omwonenden.
Sommige saneringstechnieken kunnen tot 100 jaar duren. Hopelijk kan 
deze termijn tot 5 of 10 jaar herleid worden.

Marie-Louise Goovaerts - Jaak Lemmenslaan 43 - 1980 Zemst
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Ikzelf ben ongeveer anderhalf jaar 
lid van de partij en het valt mij op 
dat de leden van Vlam in de eerste 
plaats een geweldig leuke groep 
mensen is. Het zijn allemaal 
mensen die elkaar al jaren kennen 
en door dik en dun steunen. Ze 
kennen elkaar dan wel al jaren, 
maar ze staan ook hartelijk open 
voor de vele nieuwkomers die de 
partij in de laatste jaren mocht 
verwelkomen.

Vlam koestert gemeenschap-
pelijk doel
De leden van Vlam zijn bij elkaar 
gekomen met een gemeenschap-
pelijk doel: het verbeteren van 
onze gemeente die ons allemaal 
toch nauw aan het hart ligt. Dit 
deden ze vanaf het prille begin, 
ondertussen al bijna 20 jaar 
geleden, door dingen die fout 
lopen aan te kaarten, de rechten 
van de individuele Zemstenaar te 
verdedigen en door constructief 

het bestuur van de gemeente te 
beïnvloeden. Die doelstelling is 
niet veranderd en zal ook deze 
legislatuur en al de komende niet 
veranderen. 
Het is jammer dat vorig jaar 
geopteerd werd om niet voor een 
verandering binnen het gemeen-
tebestuur te kiezen, maar het zij 
zo. ‘The duty of an opposition is 
to oppose’ is een bekend citaat 
van Churchill senior, dat door de 
mandatarissen en leden van onze 
partij sterk gevolgd wordt.  Ook 
vanuit de oppositie zullen we de 
belangen van onze kiezers en de 
Zemstenaar met het nodige vuur 
en sterke dossierkennis blijven 
verdedigen, vaak tot spijt van 
andere partijen.

Tot slot rest mij enkel nog het 
voorrecht om iedereen, in naam 
van Vlam een spetterend, gezond 
en gelukkig 2014 te wensen!

Sanne Verlinden, 
Gemeenteraadslid

Nieuwe wegen...

Na een 20-tal maanden “ongemak”, 
met talloze vertragingen en dito 
verklaringen hiervoor, zijn de 
wegenwerken eindelijk voltooid. 
Het sluipverkeer sijpelt weg, de 
modderlaarzen worden opgeborgen, 
de auto’s vinden hun weg terug naar 
eigen oprit en de handelaars maken 
de balans. 
De vernieuwde Tervuursesteenweg 
oogt strakker en ruimer. Nochtans 
lonken de open grachten naar hun 
eerste slachtoffers en zwerfvuil. 
Gevaarlijk dicht en niet afgeschermd 

van zowel fietspad als rijbaan, is de 
kans bijzonder reëel om door een 
kleine onoplettendheid, uitwijkma-
neuver of bij winterweer in de diepe 
grachten terecht te komen. 
Ter verfraaiing zijn er her en der ook 
boompjes gepland. Bomen horen 
thuis in tuinen en bossen, niet langs 
een gewestweg. Ze belemmeren het 
zicht en hypothekeren de veilig-
heid. Nieuwe wegen, … benieuwd 
of het college van Burgemeester en 
Schepenen ze dit jaar zal vinden.

Een nieuw jaar is begonnen, 365 dagen staan klaar om 
diverse uitdagingen aan te gaan en nieuwe wegen te 
bewandelen. Wat de Tervuursesteenweg betreft, kunnen 
we dit gerust letterlijk nemen. 

Inge Malomgré, 
Gemeenteraadslid
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Ikzelf ben ongeveer anderhalf jaar 
lid van de partij en het valt mij op 
dat de leden van Vlam in de eerste 
plaats een geweldig leuke groep 
mensen is. Het zijn allemaal 
mensen die elkaar al jaren kennen 
en door dik en dun steunen. Ze 
kennen elkaar dan wel al jaren, 
maar ze staan ook hartelijk open 
voor de vele nieuwkomers die de 
partij in de laatste jaren mocht 
verwelkomen.

Vlam koestert gemeenschap-
pelijk doel
De leden van Vlam zijn bij elkaar 
gekomen met een gemeenschap-
pelijk doel: het verbeteren van 
onze gemeente die ons allemaal 
toch nauw aan het hart ligt. Dit 
deden ze vanaf het prille begin, 
ondertussen al bijna 20 jaar 
geleden, door dingen die fout 
lopen aan te kaarten, de rechten 
van de individuele Zemstenaar te 
verdedigen en door constructief 

het bestuur van de gemeente te 
beïnvloeden. Die doelstelling is 
niet veranderd en zal ook deze 
legislatuur en al de komende niet 
veranderen. 
Het is jammer dat vorig jaar 
geopteerd werd om niet voor een 
verandering binnen het gemeen-
tebestuur te kiezen, maar het zij 
zo. ‘The duty of an opposition is 
to oppose’ is een bekend citaat 
van Churchill senior, dat door de 
mandatarissen en leden van onze 
partij sterk gevolgd wordt.  Ook 
vanuit de oppositie zullen we de 
belangen van onze kiezers en de 
Zemstenaar met het nodige vuur 
en sterke dossierkennis blijven 
verdedigen, vaak tot spijt van 
andere partijen.

Tot slot rest mij enkel nog het 
voorrecht om iedereen, in naam 
van Vlam een spetterend, gezond 
en gelukkig 2014 te wensen!

Sanne Verlinden, 
Gemeenteraadslid

Nieuwe wegen...

Na een 20-tal maanden “ongemak”, 
met talloze vertragingen en dito 
verklaringen hiervoor, zijn de 
wegenwerken eindelijk voltooid. 
Het sluipverkeer sijpelt weg, de 
modderlaarzen worden opgeborgen, 
de auto’s vinden hun weg terug naar 
eigen oprit en de handelaars maken 
de balans. 
De vernieuwde Tervuursesteenweg 
oogt strakker en ruimer. Nochtans 
lonken de open grachten naar hun 
eerste slachtoffers en zwerfvuil. 
Gevaarlijk dicht en niet afgeschermd 

van zowel fietspad als rijbaan, is de 
kans bijzonder reëel om door een 
kleine onoplettendheid, uitwijkma-
neuver of bij winterweer in de diepe 
grachten terecht te komen. 
Ter verfraaiing zijn er her en der ook 
boompjes gepland. Bomen horen 
thuis in tuinen en bossen, niet langs 
een gewestweg. Ze belemmeren het 
zicht en hypothekeren de veilig-
heid. Nieuwe wegen, … benieuwd 
of het college van Burgemeester en 
Schepenen ze dit jaar zal vinden.

Een nieuw jaar is begonnen, 365 dagen staan klaar om 
diverse uitdagingen aan te gaan en nieuwe wegen te 
bewandelen. Wat de Tervuursesteenweg betreft, kunnen 
we dit gerust letterlijk nemen. 

Inge Malomgré, 
Gemeenteraadslid

Bloed geven doet leven
Vlam heeft aandacht voor mensen en 
daarom vind je ook heel wat bloedge-
vers binnen het Vlam-bestuur en bij de 
Vlam-mandatarissen. Twee onder hen 
werden vorig jaar zelfs gehuldigd om-
dat ze reeds meer dan 25 maal bloed 
doneerden. Dat bloed geven levens 
redt weet natuurlijk iedereen. Elke dag 
zijn er mensen die bloed moeten toe-
gediend krijgen na een operatie, een 
verkeersongeluk of een ziekte.

Er bestaat nog steeds een foutieve perceptie bij heel wat (gezonde) 
mensen over “bloed geven”. Vaak wordt er ten onrechte gedacht 
dat bloed geven pijnlijk is maar dit is absoluut niet zo. Bloed geven 
duurt slechts een half uurtje. Elke gezonde persoon tussen 18 en 
70 jaren kan bloed geven. Het opgeleid en vriendelijk personeel 
van het Rode Kruis zorgt ervoor dat elke bloedafname gebeurt op 
een uiterst steriele en correcte manier.

Aarzel niet langer maar kom in 2015 op één van onderstaande data 
ook bloed geven. Misschien heb jij morgen zelf wel bloed nodig en 
zal je blij zijn dat er vandaag reeds heel wat bloedgevers bestaan.

Jan Mrt April Mei Juli Aug Sept Nov Dec

Elewijt 27 14 1 10

Eppegem 13 8 23 9

Hofstade 4 27 12 16

Zemst 2 1 14 2

Bloed geven kan op volgende locaties telkens van 18u tot 20u30.

Elewijt: Gildezaal Victor Servranckxstraat 2
Eppegem: Basisschool De Waterleest Waterleeststeenweg 20
Hofstade: Ontmoetingscentrum Zemstsesteenweg 15
Zemst: Rusthuis Releghem Lindestraat 60

Marina Jacobs - Nieuwstraat 24 - 1981 Hofstade

Oude Chirolokalen te Hofstade
Geruchten doen de ronde dat de oude Chirolokalen te Hofstade zullen 
aangekocht worden door de gemeente Zemst. Het klopt dat er ernstige 
gesprekken en opmetingen plaatsvonden met het oog op een verkoop 
van deze site (eigendom van de kerkfabriek) aan de gemeente. Wat de 
gemeente Zemst met deze lokalen en omliggende terreinen van plan zou 
zijn is nog niet duidelijk. Zullen ook deze terreinen en de aangrenzende 
tuin van de pastorie weldra volgebouwd worden? Zal de mooie prachtige 
lindeboom van – naar schatting 120 jaren – moeten verdwijnen ? Zal er 
een petanquebaan komen op vraag van o.a. NEOS? 

In de milieu adviesraad of MAR proberen we de gemeen-
te en inwoners raad te geven over allerlei zaken die te 
maken hebben met het milieu. In dit artikel geven we 
een paar tips over hoe je met enkele eenvoudige ingre-
pen een natuurvriendelijke tuin krijgt. Hierdoor breng je 
ook meer leven in je tuin, zoals egels, vogels, padden, 
kikkers en nuttige insecten.

We moeten afstappen van de grasperken met hier en 
daar een buxusje , maar eerder proberen de bosrand in 
onze tuin over te brengen. Je plant beter inlandse strui-
ken en planten en probeert niveauverschillen te creëren. 
Hagen mag je vooral niet te smal snoeien. In een brede 
haag voelen kleine vogeltjes zich namelijk beter thuis. 
(Voor hagen zie haagplant actie van de gemeente)

Laat in een hoekje wat netels staan, die zijn belangrijk 
voor de voortplanting van vele vlinders. Voorzie ook een 
perkje gras dat je niet bemest, je hoeft het maar één 
keer per jaar, in het najaar, te maaien en het maaisel 
verwijderen. Hierdoor wordt de bodem armer en zo krij-
gen meer planten en bloemen de kans om te groeien. 
Laat ook een stapeltje snoeihout liggen. Egels, padden, 
en andere dieren gaan u dankbaar zijn. 
 
Spreek uw buur aan om hier en daar een, kleine, door-
gang te maken zodat de dieren gemakkelijk van tuin 
naar tuin kunnen.
 
Gebruik NOOIT pesticiden en chemische meststoffen. Ga 
daarentegen voor organische meststoffen en natuurvrien-
delijke bestrijdingsmiddelen.

Twijfels over de meerwaarde van een natuurvriendelijke 
tuin? We geven u graag enkele cijfers mee, die aantonen 
hoeveel insecten, slakken, enz. deze dieren verslinden.

Egel:  50 à 70 gr/dag rupsen, slakken, wormen, 
kevers, spinnen,...

Vleermuis: 3000 à 5000 muggen / nacht
Spitsmuis: kevers, spinnen, slakken, aardwormen, 

eten per dag hun eigen lichaamsgewicht
Padden: wormen, spinnen, kevers, mieren
Kikker: eet alles wat beweegt en niet te groot 

is zoals krekels, slakken, spinnen,…

Vragen? Laat maar iets weten, je vindt mijn
gegevens op de VLAM website

RU Vercammen ( MAR ) - Eetveldstraat 64 - 1980 Eppegem

Op heel wat locaties in onze gemeente kennen we sinds jaar en 
dag de problematiek aangaande zwerfkatten. Deze is in Vlaande-
ren in die mate toegenomen dat men op bepaalde plekken durft 
te spreken van een “plaag”. Veelal worden de dieren tijdens hun 
zoektocht naar voedsel weggejaagd of zelfs op gruwelijke wijze om 
het leven gebracht door dieronvriendelijke individuen.
Toch is de problematiek enkel te wijten aan de onverantwoorde-
lijkheid van sommige katteneigenaars.

Onvruchtbaar laten maken voorkomt problemen

Uiteraard smelten velen voor zo’n schattige kitten, maar bedenk dat 
vanaf zo’n 5 à 6 maanden de poes al vruchtbaar is. De gemiddelde 
nestgrootte telt 3 tot 4 kitten en met een draagtijd van een 9-tal 
weken kan dit, wanneer men niet tijdig ingrijpt, meerdere nestjes 
per jaar betekenen. Vele kitten vinden geen goede baasjes en wor-
den her en der gedumpt en achtergelaten. Tijdig laten steriliseren 
bij de dierenarts is hier de boodschap.

Katten geen speelgoed

Het is onwaarschijnlijk hoe vaak mensen nog een huisdier (kat, 
hond, cavia, hamster, enz..) ondoordacht als geschenk voorzien 
voor de kinderen. Bezint alvorens je begint! Huisdieren hebben 
DAGELIJKS vers voedsel, drinken en verzorging nodig: een fl inke 
wandeling ,een borstelbeurt, het reinigen van de kattenbak en 
indien nodig het toedienen van medicatie. Dit kost tijd en geld.

Zwerfkatten signaleren aan de gemeente.

Wanneer u een zwerfpoes opmerkt gedurende enkele dagen sig-
naleer dit dan aan de milieudienst van de gemeente Zemst op het 
nummer 015/62.71.45 of milieu@zemst.be. 
Deze dienst neemt contact met de vzw Vetas, die een vangkooi 
zal komen uitzetten teneinde de zwervers te kunnen pakken om 
ze naar een door de gemeente aangestelde dierenarts te brengen. 
Daar worden de nodige ingrepen gedaan. Stel wel – alvorens de 
gemeente te verwittigen - eerst de vraag in de buurt of iemand die 
poes herkent. Het kan altijd dat iemand zijn of haar kat kwijt is.

Achtergelaten en zwerfdieren worden
dankbaarste huisdieren

Het klinkt misschien ongeloofl ijk maar vaak kan je een achtergela-
ten en verwilderde poes sociaal maken. Het enige wat u daarvoor 
nodig hebt is oneindig veel geduld en een hart voor dieren. Het 
vertrouwen winnen van dergelijke dieren kan maanden tot soms 
jaren duren, maar eenmaal het vertrouwen er is, dan komt de rest 
beetje bij beetje. Een mishandeld, achtergelaten of zwerfdier is 
ontzettend dankbaar zodra het zich veilig en verzorgd voelt.

Wij zijn alvast steeds bereid om u met raad en daad bij te 
staan in deze problematiek. Dat bewezen we heel recent nog 
in Weerde. Bezoek zeker onze website www.vlamzemst.be 
en volg ons op Facebook www.facebook.com/VlamZemst.

Inge Malomgré - Tervuursesteenweg 435 - 1982 Elewijt
Greta Lauwers - Vredelaan 39 - 1982 Weerde

Wasserij Jean Juliens die verantwoor-
delijk is voor de gigantische vervuiling.



Achterban belangrijk voor Vlam
Vlam heeft heel wat sympathisanten. Dat zie je niet alleen aan het aantal kiezers die we als 
lokale partij overtuigen om voor ons te stemmen. Ook als Vlam een activiteit plant, komt daar 
steevast een grote en trouwe groep mensen op af. 

Het organiseren van activiteiten is voor 
veel partijen een ‘must’. Voor ons is 
het een manier om de relatie met onze 
achterban sterk te houden, maar vooral 
ook een manier om hen te bedanken voor 
alles wat ze voor ons doen. 
Die achterban is voor ons heel belangrijk, 
omdat wij veel waarde hechten aan de 
meningen van onze leden. Het is bij ons 
de traditie om de standpunten niet door 
enkelingen te laten vastleggen, maar 
daar net een zo breed mogelijk draagvlak 
voor te zoeken. 

Weer geslaagde Vlam-activiteiten 
Wij houden ons bezig met de mensen van 
Zemst en het plannen van activiteiten is 
de ideale manier om die mensen samen 

te brengen. Naast ons Valentijnsontbijt, 
waar u ongetwijfeld al over gehoord 
heeft, organiseren wij ook jaarlijks het 
Breugelfestijn. Beide activiteiten zijn 
ieder jaar een groot succes en dat succes 
blijkt ieder jaar dan ook nog groter te 
worden.

Op 1 december 2013 organiseerde Vlam 
haar Teerfeest. Dit is een jaarlijks terug-
kerend evenement, georganiseerd voor 
de leden en sympathisanten van onze 
partij. Het Teerfeest staat ieder jaar 
opnieuw voor (heel) lekker eten, een 
glaasje drinken, een leuke babbel en 
gezellige animatie. Met andere woorden: 
een heel gezellige bedoening. Dat was op 
het jongste Teerfeest niet anders. Elk jaar 

mogen we heel wat deelnemers verwel-
komen en ook deze keer was het een 
schot in de roos. Het eten was voortref-
felijk, de zaal zat vol en er werd heel wat 
afgelachen. Een muzikaal duo zorgde 
voor de voortreffelijke, spreekwoordelijke 
kers op de taart.

In de bloemetjes...
Het is ook hét moment om mensen in 
de bloemetjes te zetten. Niet alleen de 
mandatarissen en onze fractieleidster in 
de gemeenteraad, die veel tijd en moeite 
in dossiers steken, maar ook de mensen 
achter de schermen. De bedanking was 
gemeend en hartverwarmend. Niet dat 
dat nodig is, maar het zorgt wel voor een 
extra ‘motivatie-boost’.
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Prettige feesten!Achterban belangrijk voor Vlam
Vlam heeft heel wat sympathisanten. Dat zie je niet alleen aan het aantal kiezers die we als 
lokale partij overtuigen om voor ons te stemmen. Ook als Vlam een activiteit plant, komt daar 
steevast een grote en trouwe groep mensen op af. 
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de traditie om de standpunten niet door 
enkelingen te laten vastleggen, maar 
daar net een zo breed mogelijk draagvlak 
voor te zoeken. 

Weer geslaagde Vlam-activiteiten 
Wij houden ons bezig met de mensen van 
Zemst en het plannen van activiteiten is 
de ideale manier om die mensen samen 

te brengen. Naast ons Valentijnsontbijt, 
waar u ongetwijfeld al over gehoord 
heeft, organiseren wij ook jaarlijks het 
Breugelfestijn. Beide activiteiten zijn 
ieder jaar een groot succes en dat succes 
blijkt ieder jaar dan ook nog groter te 
worden.

Op 1 december 2013 organiseerde Vlam 
haar Teerfeest. Dit is een jaarlijks terug-
kerend evenement, georganiseerd voor 
de leden en sympathisanten van onze 
partij. Het Teerfeest staat ieder jaar 
opnieuw voor (heel) lekker eten, een 
glaasje drinken, een leuke babbel en 
gezellige animatie. Met andere woorden: 
een heel gezellige bedoening. Dat was op 
het jongste Teerfeest niet anders. Elk jaar 

mogen we heel wat deelnemers verwel-
komen en ook deze keer was het een 
schot in de roos. Het eten was voortref-
felijk, de zaal zat vol en er werd heel wat 
afgelachen. Een muzikaal duo zorgde 
voor de voortreffelijke, spreekwoordelijke 
kers op de taart.

In de bloemetjes...
Het is ook hét moment om mensen in 
de bloemetjes te zetten. Niet alleen de 
mandatarissen en onze fractieleidster in 
de gemeenteraad, die veel tijd en moeite 
in dossiers steken, maar ook de mensen 
achter de schermen. De bedanking was 
gemeend en hartverwarmend. Niet dat 
dat nodig is, maar het zorgt wel voor een 
extra ‘motivatie-boost’.
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www.vlamzemst.be

Ikzelf ben ongeveer anderhalf jaar 
lid van de partij en het valt mij op 
dat de leden van Vlam in de eerste 
plaats een geweldig leuke groep 
mensen is. Het zijn allemaal 
mensen die elkaar al jaren kennen 
en door dik en dun steunen. Ze 
kennen elkaar dan wel al jaren, 
maar ze staan ook hartelijk open 
voor de vele nieuwkomers die de 
partij in de laatste jaren mocht 
verwelkomen.

Vlam koestert gemeenschap-
pelijk doel
De leden van Vlam zijn bij elkaar 
gekomen met een gemeenschap-
pelijk doel: het verbeteren van 
onze gemeente die ons allemaal 
toch nauw aan het hart ligt. Dit 
deden ze vanaf het prille begin, 
ondertussen al bijna 20 jaar 
geleden, door dingen die fout 
lopen aan te kaarten, de rechten 
van de individuele Zemstenaar te 
verdedigen en door constructief 

het bestuur van de gemeente te 
beïnvloeden. Die doelstelling is 
niet veranderd en zal ook deze 
legislatuur en al de komende niet 
veranderen. 
Het is jammer dat vorig jaar 
geopteerd werd om niet voor een 
verandering binnen het gemeen-
tebestuur te kiezen, maar het zij 
zo. ‘The duty of an opposition is 
to oppose’ is een bekend citaat 
van Churchill senior, dat door de 
mandatarissen en leden van onze 
partij sterk gevolgd wordt.  Ook 
vanuit de oppositie zullen we de 
belangen van onze kiezers en de 
Zemstenaar met het nodige vuur 
en sterke dossierkennis blijven 
verdedigen, vaak tot spijt van 
andere partijen.

Tot slot rest mij enkel nog het 
voorrecht om iedereen, in naam 
van Vlam een spetterend, gezond 
en gelukkig 2014 te wensen!

Sanne Verlinden, 
Gemeenteraadslid

Nieuwe wegen...

Na een 20-tal maanden “ongemak”, 
met talloze vertragingen en dito 
verklaringen hiervoor, zijn de 
wegenwerken eindelijk voltooid. 
Het sluipverkeer sijpelt weg, de 
modderlaarzen worden opgeborgen, 
de auto’s vinden hun weg terug naar 
eigen oprit en de handelaars maken 
de balans. 
De vernieuwde Tervuursesteenweg 
oogt strakker en ruimer. Nochtans 
lonken de open grachten naar hun 
eerste slachtoffers en zwerfvuil. 
Gevaarlijk dicht en niet afgeschermd 

van zowel fietspad als rijbaan, is de 
kans bijzonder reëel om door een 
kleine onoplettendheid, uitwijkma-
neuver of bij winterweer in de diepe 
grachten terecht te komen. 
Ter verfraaiing zijn er her en der ook 
boompjes gepland. Bomen horen 
thuis in tuinen en bossen, niet langs 
een gewestweg. Ze belemmeren het 
zicht en hypothekeren de veilig-
heid. Nieuwe wegen, … benieuwd 
of het college van Burgemeester en 
Schepenen ze dit jaar zal vinden.

Een nieuw jaar is begonnen, 365 dagen staan klaar om 
diverse uitdagingen aan te gaan en nieuwe wegen te 
bewandelen. Wat de Tervuursesteenweg betreft, kunnen 
we dit gerust letterlijk nemen. 

Inge Malomgré, 
Gemeenteraadslid
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Heemkundige Kring De Semse zette een heu-
se tentoonstelling op met als thema “Zemste-
naars in de Grooten Oorlog”

Foto’s, verhalen, beeldmateriaal, briefwisse-
ling van en naar het front, bodemvondsten,... 
vertelden wat de inwoners uit onze gemeente 
toen hadden meegemaakt.

Op de koer van het Heemhuis werd de rijden-
de en waarheidsgetrouwe replica van een ge-
pantserde Minerva, gebouwd door Heirweg I
uit Elewijt, terecht met trots voorgesteld.

Ook uw Vlam-mandatarissen bezochten deze 
tentoonstelling.

Karin Schelfout
Jaak Lemmenslaan 31 – 1980 Zemst

Ook in Zemst werd de
Grote Oorlog herdacht.

You love it or you hate it:

VALENTIJN

Omdat Vlam aandacht heeft voor alle mensen deze oproep aan onze kleinste lezers: 

Bezorg ons voor 8 februari een mooie zelfgemaakte tekening en je maakt kans op een gratis kinderontbijt.
Alle tekeningen moeten het onderwerp Valentijn hebben en worden gemaakt op een A4. Graag duidelijke 
vermelding van je naam, leeftijd en contactgegevens!

Er zijn drie categorieën: 3 - 6 jaar, 7 - 9 jaar, 10 - 12 jaar.
De tekeningen dienen ten laatste op 7 februari bezorgd te worden bij Carla Vandervorst, Kleempoelstraat 19, 
1980 Zemst. Volledig reglement op onze website www.vlamzemst.be

TIP:
Nog een cadeautje nodig? 

Schenk een Vlam’sValentijn
ontbijt!!!

Vooreerst houd ik me er aan om jullie 
allen, in naam van de hele Vlam-ploeg, 
een gelukkig en gezond Nieuwjaar toe 
te wensen!

2014 was een speciaal jaar voor onze 
partij. Het was namelijk het jaar dat 
wij 20 (!) jaar zetelen in de Gemeente- 
en OCMW-raad. Niet slecht voor een 
lokale partij, die niet kan teren op een 
nationale partijkas. Al die tijd hebben 
wij ons ingezet om de belangen van 
Zemst en de Zemstenaren te verde-
digen. Dat doen we met veel plezier 
en toewijding, maar dat hadden we 
niet gekund zonder de steun van onze 
(bestuurs-) leden en kiezers. Voor onze 
partij is het contact met de kiezer na-
melijk heel belangrijk. Niet enkel in 
verkiezingstijd, maar ook, en vooral, 
daarbuiten. 

Ook dit jaar willen wij, de raadsleden 
en de ganse ploeg, ons inzetten om 
van Zemst een groene, veilige en leef-
bare gemeente te maken. Van onze ac-
ties, bekommernissen en ideeën krijgt 

u regelmatig een update via de website
www.vlamzemst.be en deze publicaties.

Verder plannen we weer een heleboel 
activiteiten. De klassiekers blijven, zo-
als de pinksterjaarmarkt, ons Valentijns 
ontbijt, het Teerfeest.. EN enkele nieu-
wigheden, waarover u later meer zal 
vernemen.

Wij blijven natuurlijk hopen op jullie 
massale aanwezigheid en steun. Dat 
kan u inderdaad doen door deel te ne-
men aan onze activiteiten, maar ook 
door een lidkaart aan te schaffen of 
te vernieuwen. Daarnaast zijn er ook 
Vlam-kaarsen te koop. Voor amper €5 
heeft u al een mooie, lang brandende 
kaars. Ideaal voor de koude en donkere 
winteravonden.

Laat er ons samen een boeiend 2015 
van maken. Wij blijven uiteraard ook 
open staan voor vragen en suggesties!

Luc Bessems
Tervuursesteenweg 360 - 1981 Hofstade

Wanneer Rudolph het rendier en de 
Kerstman vertrokken zijn naar het Hoge 

Noorden kan Cupido beginnen aftellen om 
zijn magische pijlen in de harten van mensen te 

schieten. U raadt het al; ik heb het natuurlijk over 
Valentijn! Natuurlijk is niet iedereen even “Valentine 
minded”. Velen onder u denken ‘ach nu die com-
merciële onzin weer’. Maar Valentijn kan echter “all 
around” zijn. Niet enkel geliefden vieren Valentijn maar 
iedereen die iemand anders zijn of haar genegenheid wil betuigen 
zoals buren, vrienden, ouders of collega’s. Maar wat moet je dan wel 
doen of geven? Frustratie alom wanneer je een vrouw een stofzuiger geeft 

en als man is het uiteraard ook niet alles om een gereedschapskist te krijgen. 
Om het echte ‘Valentijn gevoel’ aan te wakkeren én u een oplossing te bieden 

voor het ultieme cadeautje, organiseert Vlam Zemst een Valentijn ontbijt op 
zondag 15 februari 2015. U kan er eventueel meteen een Valentijn weekend van 

maken… Er zijn pakketten voor groot en klein.
Ook bij deze zesde editie bezorgen onze ontbijtkoeriers u op een door u gekozen 

tijdstip tussen 8u en 11u een heerlijk ontbijt om de dag mee te beginnen. 
Afhalen kan eveneens ook in één van onze ophaalpunten. 

Benieuwd naar het assortiment of wilt u reeds bestellen? Neem 
dan een kijkje op onze website www.vlamzemst.be . Bestel-

len kan immers heel eenvoudig online.
Bij het begin van het nieuwe jaar kan u onze 

Valentijn folder in uw brievenbus verwachten.
Niet twijfelen en bestellen maar en wie 

weet waar cupido’s vlammende 
pijltjes terechtkomen.

Carla

Vlam wenst u
een fi jn 2015!


