
Wie is Greta?
Ze is 59 jaar en geboren en opgegroeid in Zemst. Ze kende 
er een hele actieve en sportieve jeugd (chiro, jeugdclub 
Tramalant, volleybal...). Engagement heeft Greta altijd 
in het bloed gezeten. Zo nam ze op jeugdige leeftijd al 
meerdere verantwoordelijkheidsfuncties op zich zoals 
leidster bij Chiro Tijl, bestuurslid bij jeugdclub Tramalant 
en redactieverantwoordelijke van het maandblad 
Venus. Gedurende vele jaren speelde ze volleybal en 
fungeerde ze als scheidsrechter. Ze is al 38 jaar gelukkig 
gehuwd met Michel Teughels en woont in 
Weerde. Zoals velen onder u wellicht weten 
zet zij zich al 38 jaar belangeloos en zonder 
subsidies in voor verloren, achtergelaten en/
of mishandelde katten en honden. Samen met 
haar echtgenoot heeft ze al erg veel jongeren 
en jongvolwassenen uit een crisissituatie voor 
een korte of iets langere periode in huis genomen 
of begeleid. Ze is dan ook erg sociaal ingesteld.
Beroepshalve heeft ze gewerkt als human resources 
manager maar ze besliste in 2000 om haar job in te ruilen  
 

voor haar politieke mandaten. Ze is één van de hardst 
werkende raadsleden, zo stond ooit te lezen in de krant. 
Greta heeft een diepgaande dossierkennis opgebouwd 
in haar 24-jarige onafgebroken politieke carrière. Ook 
dossier gerelateerde wetgeving is haar niet vreemd.

Waarom actief in de Zemstse politiek?
Alhoewel ze samen met Vlam al heel wat heeft kunnen 
realiseren, zelfs vanuit de oppositie, vindt ze dat er nog 
steeds zaken kunnen verbeteren en er meer gelijkheid 

tussen de inwoners maar ook tussen mannen 
en vrouwen kan bekomen worden. Sinds kort 
geven ook andere politieke partijen in hun 
publicaties blijk van aandacht voor dieren in 
onze gemeente. Dit is alvast een doelstelling 
die ze samen met haar Vlam-collega’s heeft 
bereikt namelijk de Zemstse politiek wakker 

schudden om meer aandacht voor dieren te hebben. Het 
hoofdstuk sociale zaken, dierenwelzijn, stedenbouw en 
leefbaarheid zijn enkele van haar stokpaardjes. Greta wil 
zich hiervoor dan ook nog verder blijven inzetten.

Greta voor de 5de maal lijsttrekker

Een correcte 
en ervaren 
politica met 
dossierkennis

Met plezier kunnen we u meedelen dat Greta Lauwers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 14 
oktober 2018 voor de vijfde maal de lokale lijst Vlam Zemst zal trekken. Een lijst met kandidaten om u tegen 
te zeggen. Kandidaten met het hart op de juiste plaats en die algemeen belang verkiezen boven eigen belang. 
Mensen die geen gronden hebben om te verkavelen of zichzelf willen verrijken met voorkennis van zaken. 
Kandidaten die een warm landelijk Zemst verkiezen boven nog meer beton in onze gemeente. Mensen die 
willen dat de wet en regelgeving voor iedereen wordt toegepast in plaats van à la tête du client.
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Senioren 
en ouder 
worden
Ouder worden, we willen het allemaal, 
maar dan liefst met zo weinig mogelijk 
ongemak en beperkingen. 

De meeste senioren willen zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen, ook wanneer de noodzaak 
aan ondersteuning toeneemt. Thuis is meer dan 
een plek of huis waar men woont. Het is vooral 
een vertrouwde omgeving met een verleden, 
herinneringen en gewoontes. Tijden zijn veranderd 
en vereenzaming toegenomen. Vroeger woonden 
meerdere generaties in één woning, nu niet meer. 

Hierdoor moeten zelfstandig wonende maar 
hulpbehoevende senioren hulp krijgen van 
derden. Vandaag biedt het OCMW al heel wat 
diensten aan zoals thuisbezorgen van warme 

maaltijden, poets- en huishoudhulp, 
hulp bij administratie enzovoort. 
Doordat vele senioren alleen komen 
te staan is de vereenzaming sterk 
toegenomen. Voor Vlam moet er dan 
ook vanuit de lokale overheid ingezet 
worden op het detecteren van deze 

doelgroep, maar vooral ook om deze mensen uit 
hun isolement te halen. 

Meer sociaal assistenten
Vandaag zijn er te weinig sociaal assistenten om 
alle hulpbehoevende senioren tijdig te detecteren 
en de nodige hulp te bieden. Hulpbehoevende 
senioren zoeken zelf weinig of geen professionele 
hulp. Vlam wil hier echt verandering in brengen 
door meer sociaal assistenten in te schakelen, 

Eindelijk werden in april jongsleden verbeteringswerken 
aangevat op het kruispunt Damstraat/Brusselsesteenweg 
en zal de zwakke weggebruiker in de toekomst dit 
kruispunt veiliger kunnen oversteken. Ook ter hoogte 
van de Brusselsesteenweg en de Zenne werden intussen 
opnieuw oversteekmarkeringen aangebracht.

We hopen dat dit de start kan zijn van het grondig 
analyseren van de veiligheidsrisico’s van alle kruispunten 
op het grondgebied van Zemst. Verschillende 
oversteekplaatsen blijven immers gevaarlijk voor 
trage weggebruikers. Vergeten we hierbij zeker niet de 
bijkomende oversteekpunten van de fietsostrade.

Karin Schelfout,
Gemeenteraadslid

Vlam zorgt voor 
doorbraak!

In oktober 2016 bracht Vlam enkele concrete voorstellen op de agenda van de gemeenteraad om op 2 
cruciale punten aan de Brusselsesteenweg in Zemst de verkeersveiligheid te verhogen. We stelden voor dat 
er vanuit de gemeenteraad een schrijven zou gericht worden aan AWV (afdeling wegen en verkeer) om onze 
voorstellen over te maken. 

Hoe sociaal 
isolement en 
eenzaamheid 
doorbreken

www.vlamzemst.be2



die zich echt met deze problematiek kunnen 
bezighouden. De hogere overheid moedigt 
de lokale besturen aan om senioren vanaf de 
leeftijd van 75 jaar te bezoeken. Vandaag zijn er 
onvoldoende sociaal assistenten om deze klus te 
klaren.

Allerlei premies mogelijk
Om zolang mogelijk in een eigen woning te kunnen 
blijven wonen moeten er vaak aanpassingswerken 
gebeuren. Hiervoor kunnen meestal premies 
bekomen worden. Vele mensen weten dit niet. 
Vlam vindt dat de lokale overheid deze informatie 
tijdig moet bespreken met hulpbehoevende 
senioren en hun eventuele familie en deze mensen 
begeleiden bij het aanvragen van premies. 

Buurt Babbel Netwerken
Naast de succesvolle BIN’s (Buurt Informatie 
Netwerken) is Vlam voorstander om Buurt Babbel 
Netwerken op te richten. Dit zou perfect vanuit de 
lokale overheid kunnen georganiseerd worden en 
zou voor vele eenzame senioren een heus verschil 
kunnen maken.

Belbussen zijn noodzakelijk
Omdat vele senioren zich niet met 
de wagen kunnen verplaatsen is  
het noodzakelijk dat er weer  
een belbus ingericht wordt. 

“Samen met Vlam, wil ik voor al 
deze aandachtspunten blijven 
ijveren!”

Vlam Zemst verdient uw stem

Rozita Vervoort, Bestuurslid

Zemstenaren, die reeds een gemeenteraad bijwoonden, 
hebben kunnen vaststellen met welke gedrevenheid 
en dossierkennis Vlam Zemst de belangen van de 
inwoners verdedigt en ook vaak resultaat boekt. Om 
dit in de toekomst nog beter te kunnen doen vragen wij 
om uw stem op 14 oktober 2018 toe te vertrouwen aan 
onze Vlam-kandidaten. Stemmen op elke kandidaat op 
de Vlam-lijst is perfect geldig. Vlam zal uw vertrouwen 
niet beschamen.

Vlam biedt een programma aan waarin elke Zemstenaar, 
die wil leven in een gemoedelijk en warm Zemst, zich 
kan terugvinden. We zetten in op 4 belangrijke thema’s: 

• Betaalbaar wonen
• Veiligheid
• Leefbaarheid voor mens en dier
• Behoud van het landelijke karakter en 

de open ruimte 

Naast deze 4 speerpunten spitsen wij ons ook toe op 
lokale economie, het aanpakken en vernieuwen van 
alle straten in slechte staat, reële inspraak van de 
burgers met terugkoppeling op hun ideeën, livestream 
van de gemeenteraadszittingen, personeel, enzovoort.  
Ons integrale programma vindt u binnenkort op onze 
website www.vlamzemst.be.

Geprikkeld om mee te werken?
Draagt u Vlam Zemst een warm hart toe en 
wil u ons helpen bij de verkiezingscampagne, 
neem dan contact op met een bestuurslid of 
mandataris. Wij staan u graag te woord.

Denk mee en bouw mee aan de toekomst van 
Zemst. Heeft u een voorstel of idee rond onze 
thema’s uit ons programma, laat het ons dan 
beslist weten via één van onze mandatarissen 
of via info@vlamzemst.be.

www.vlamzemst.be 3



Een greep uit de nieuwe 
kandidaten voor de Vlam-lijst

Barbara Van Pé
Barbara Van Pé is 40 jaar en werkt als cabineverantwoordelijke 
bij een luchtvaartmaatschappij. Samen met haar partner Edwin 
Van Roy en hun 2 dochtertjes woont ze in Elewijt. 

“Als trotse mama vind ik het belangrijk dat mijn kinderen kunnen 
opgroeien in een groene gemeente, die veilig en leefbaar is met 
kwalitatief onderwijs voorop. Goed onderwijs is immers een 
basiselement voor een goede toekomst later”. 

Samen met het ambitieuze Vlam-team wil ze zich inzetten voor 
iedereen in Zemst en met speciale aandacht voor kinderwelzijn.

Pascale Van Haudt
Pascale Van Haudt is 59 jaar en woont al 29 jaar in Eppegem. 

“Ik volg reeds lang de lokale partij Vlam Zemst en koesterde de ambitie 
om mij bij deze groep gemotiveerde mensen aan te sluiten. Vlam 
Zemst vertegenwoordigt wat voor mij van groot belang is namelijk 
respect voor de mooie natuur, bescherming van de zwakkeren in 
onze maatschappij, de veiligheid waar nog veel aan verbeterd kan 
worden en de opvang van verloren of gekwetste dieren. Ik hoop op 
een goede samenwerking met het dierenasiel in Eppegem dat recent 
een doorstart maakte.”

Vlam is de énige lokale partij die intussen 25 jaar 
bestaat en uitgegroeid is tot de derde grootste 
partij in Zemst. Daar zijn we binnen Vlam allen 
trots op!

Op 14 oktober 2018 trekt Vlam met een lijst kandidaten 
om u tegen te zeggen naar de Zemstse kiezer. Kandidaten 
met onder andere een hogere opleiding, een vrij beroep 
of managementfunctie, maar ook arbeiders, huismoeders 
en senioren zullen vertegenwoordigd zijn. Kortom 
een goede mix van man en vrouw, jongere en oudere 
generaties, verschillende deelgemeenten, achtergronden 
en ervaringen. 

Met een warm hart en zonder eigenbelang
Een lijst met gemotiveerde mensen die geen gronden 
hebben om te verkavelen of zichzelf willen verrijken met 
voorkennis van zaken. Kandidaten die een warm landelijk 
Zemst verkiezen boven beton en die allen een Zemst 
willen waar regelgeving voor iedereen op eenzelfde 
manier wordt toegepast. Het zijn allemaal mensen die 
het algemeen belang verkiezen boven het eigen belang.

Greta Lauwers,
Lijsttrekker

NIEUWE KANDIDATEN 2018
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Christophe De Maeght
Christophe De Maeght is 42 jaar en woont al vele jaren in de 
Hoogstraat te Zemst. 

”Ik heb Vlam leren kennen meer dan 10 jaar geleden meer bepaald 
met de hele problematiek van de Hoogstraat. Onze straat verkeerde 
al decennialang in een heel slechte staat. Onze huizen barstten, 
alles rammelde in de kasten en ’s ochtends vanaf 5uur daverden 
we als het ware uit ons bed. U herinnert zich misschien nog de vele 
borden en zwarte vlaggen die in voortuinen van huizen stonden? 
Toen alle politieke partijen de bewoners van de Hoogstraat aan hun 
lot overlieten was Vlam de enige partij die onze terechte klachten 
ernstig nam en ons dossier op de gemeenteraad bracht. De bewoners 
van de Hoogstraat waren massaal aanwezig op de zitting. We 
konden persoonlijk vaststellen hoe Vlam op een deskundige manier 
de belangen van Zemstenaren verdedigde. Vlam bekwam dat een 
slemlaag werd aangebracht in afwachting van een totale vernieuwing 
van de straat. De werken zijn momenteel aan de gang en dat is dankzij 
de onafgebroken inzet van deze lokale partij.”

“Graag wil ik dan ook samen met Vlam verandering brengen in het 
gemeentelijk beleid van Zemst want ik wens niemand toe wat wij jaren 
hebben moeten dulden in de Hoogstraat. Vlam is de derde grootste 
partij in Zemst.”

Geert Fransoo
Geert Fransoo is 34 jaar, gehuwd met Elke Marin en woont 
met zijn 3 kindjes reeds 10 jaar in Elewijt. 

“Bent u van Elewijt en hebt u kinderen in de school De Regenboog 
dan hebt u mij mogelijks al aan het werk gezien op één of andere 
schoolactiviteit. Engagement en leergierigheid zitten mij in het bloed. 
Vele beslissingen in onze maatschappij, dus ook in onze gemeente, 
zijn afhankelijk van politiek waardoor het helaas niet altijd de beste 
beslissingen zijn. Omdat klagen en zeuren vanop de zijlijn weinig 
of geen aarde aan de dijk brengt heb ik besloten om me actief te 
engageren in de lokale politiek. Ik opteer voor de lokale partij Vlam 
omdat deze partij al meermaals bewees resultaten te kunnen halen 
op basis van gezond verstand. Bij Vlam wordt er daadwerkelijk 
geluisterd naar de mensen waardoor er gericht oplossingen bekomen 
kunnen worden waar iedereen zich in kan vinden.” 

“Als leerkracht ligt het voor de hand dat onderwijs mij nauw aan het 
hart ligt. Ik wil werk maken om structurele problemen binnen het 
gemeentelijk onderwijs in Zemst aan te pakken. Zo kan er een nog 
hoger niveau van onderwijs bekomen worden voor onze kinderen. Ik 
wil hierbij niet alleen luisteren naar de problemen maar vooral ook 
mijn ervaring delen. Door mijn vroegere studies zijn stedenbouw en 
openbare werken ook domeinen waar ik me in wil en kan verdiepen.”

“Graag wil 
ik helpen 
om deze 

lokale partij 
nog te laten 

groeien!”
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In 1993 staken Walter Van Moer, Paul Vanhamme en 
Greta Lauwers de koppen bij elkaar en na heel wat 
studiewerk en instuderen van de gemeente- en OCMW-
wetgeving werd Vlam-Zemst geboren! Geen van hen 
had ooit eerder aan politiek gedaan en het was dus 
een hele uitdaging. We zijn dus geen partij die bestaat 
uit afgescheurde raadsleden van traditionele partijen. 
Vlam staat voor Veiligheid, Leefbaarheid met Aandacht 
voor Mensen en trok in 1994 meteen met een volledige 
lijst naar de kiezer. We behaalden drie zetels in de 
gemeenteraad alsook een afvaardiging in het vast 
bureau en de OCMW-raad. Het was duidelijk dat de 
Zemstenaar verandering wilde in het Zemstse beleid. 

Vlam derde grootste partij in Zemst
Vandaag zijn we de derde grootste partij in Zemst en 
één van de langst bestaande puur lokale partijen in 
Vlaanderen. Hier zijn we terecht fier op. We zien dan ook 
navolging in nabijgelegen gemeenten. De felle opkomst 
van lokale partijen brengt de traditionele partijen aan 
het wankelen en binnen afzienbare termijn zal wellicht 
de oubollige politiek er helemaal anders gaan uitzien. 
De wereld, een land, een stad of gemeente zal moeten 
bestuurd worden zoals een gezond bedrijf bestuurd 
wordt, en waar leidinggevenden zich geen wanbeleid 
kunnen permitteren. 

Lokale politieke partijen doen het goed in 
binnen- en buitenland
Niet alleen in Nederland maar ook bij ons steken hoe 
langer hoe meer lokale partijen de kop op. Vlam biedt 
dan ook een waardig alternatief voor iedereen die 
zich niet meer kan vinden in traditionele partijen. In 
de gemeenteraad bewijzen wij al 24 jaar dat we als 
lokale partij echt dicht bij de burgers staan doordat we 
geen bovenlokale belangen te verdedigen hebben. In 
Nederland stemde recent 1 op 3 kiezers voor een lokale 
partij. In 2012 stemde 1 op 6 Zemstenaren voor Vlam! 

We hopen dat de Zemstenaar op 14 oktober 2018 ook in 
Zemst massaal voor de enige lokale partij Vlam Zemst 
zal kiezen zodat we echt verandering kunnen brengen.

Kom kennismaken met Vlam Zemst
Uiteraard zijn er ongetwijfeld nog heel wat Zemstenaren 
die Vlam nog niet kennen. Gezien wij geen dotaties 
krijgen van de overheid (alle andere traditionele partijen 
krijgen wel financiële steun van uw en mijn belastinggeld) 
kunnen wij ook niet erg veel publicaties uitbrengen. In de 
media krijgen we geen aandacht maar niettegenstaande 
zijn we al die jaren wel behoorlijk blijven groeien. Kom 
beslist een keertje naar één van onze Vlam-evenementen 
om kennis te maken. Wij staan u graag te woord.

Inge Malomgré,
Gemeenteraadslid

Vlam Zemst, 
de enige lokale 
politieke partij, 
bestaat 25 jaar! JAAR

DE OPRICHTERS VAN VLAM ZEMST
Van links naar rechts: 

Walter Van Moer, Greta Lauwers en 
Paul Vanhamme

JAAR JAAR

Inge Malomgré

www.vlamzemst.be6



De huidige meerderheid cd&v en n-va willen de 
parkeerplaatsen, die Hofstade centrum nu heeft, nog 
verminderen. Nochtans was in het verkiezingsprogramma 
van cd&v bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 
te lezen dat ze de parkeergelegenheid wilde uitbreiden. 
Helaas is daar helemaal niets van gekomen. Integendeel. 
De parking aan het station van Hofstade zou verdwijnen, 
niettegenstaande deze veelvuldig wordt gebruikt. 
Voertuigen die vandaag op de voornoemde parking 
staan zullen de parkings ter hoogte van de handelaars 
in de buurt innemen. De lokale middenstand is duidelijk 
geen prioriteit voor deze meerderheid.

Onprofessionele infomarkt
Op woensdag 21 maart 2018 ging er een “infomarkt” 
door in het parochiecentrum te Hofstade om zogezegd 
het RUP 29 Hofstade (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) 
toe te lichten. Dit infomoment moest voor meer 
duidelijkheid zorgen voor de inwoners, maar helaas de 
vele aanwezige Hofstadenaars bleven met vele vragen 
achter. De ongeruste plaatselijke handelaars, die hun 
kostbare vrije tijd opofferden en de moeite deden om te 
komen luisteren, werden niets wijzer. Er stonden 2 rijen 
tafels met enkele uitvergrootte plannen en een weinig 
tekst. Aan de hand daarvan konden mensen vragen 
stellen. Een weinig professionele aanpak aldus alle 
aanwezigen. Ontgoocheling alom. Bezwaarschriften 
moesten ingediend worden voor 29 april 2018.

Vlam zal de belangen van de middenstand 
verdedigen
Zodra dit dossier op de agenda van de gemeenteraad 
komt (agenda is nog niet gekend bij het ter perse 
gaan van deze publicatie) zal Vlam als lokale partij de 
belangen van de handelaars verdedigen, net zoals we 
dit ook in het verleden deden.

Grensstraat & Vaartdijk niet langer Hofstade?
Het was opmerkelijk dat het gebied omheen de 
Grensstraat en Vaartdijk NIET opgenomen was in dit 
RUP29 Hofstade. Het gebied stond zelfs niet bij op de 
plannen! Bewoners van de Grensstraat en Vaartdijk 
vroegen dan ook terecht of zij niet langer inwoners zijn 
van Hofstade? Velen vroegen zich af of het hangende 
verkavelingsdossier in de Grensstraat (waarin de 
burgemeester betrokken partij is) hier iets mee te 
maken zou hebben? 

Luc Bessems, 
OCMW-raadslid

Parkeerproblemen zullen 
vergroten in Hofstade

www.vlamzemst.be8

Lidkaarten 2014
Hoe kan u lid worden of verlengt u het lidmaatschap?

1. Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld aan iemand van Vlam.
2. Maak een overschrijving van 10 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487   BIC GEBABEBB.
3. Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.

Naam:

Straat:

Deelgemeente:

Voornaam:

Nr: Bus:

Tel:

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?
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Hoe kan u lid worden of verlengt u het lidmaatschap?

1. Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld aan iemand van Vlam.
2. Maak een overschrijving van 10 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487   BIC GEBABEBB.
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Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?

Lidkaarten 2017

www.vlamzemst.be8

Lidkaarten 2014
Hoe kan u lid worden of verlengt u het lidmaatschap?

1. Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld aan iemand van Vlam.
2. Maak een overschrijving van 10 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487   BIC GEBABEBB.
3. Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.

Naam:

Straat:

Deelgemeente:

Voornaam:

Nr: Bus:

Tel:

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be
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Wilt u Vlam beter leren kennen?

Geen rust meer voor de omwonenden
Sinds enige tijd rijden er heel wat vrachtwagens op en af 
doorheen de Waversebaan. Van ‘s morgens vroeg staan de 
motoren warm te draaien alvorens er vrachtwagens kunnen 
vertrekken. Dit lawaai genereert heel wat overlast voor de 
buren in de verre omgeving. Van slapen is er dan niet veel 
sprake meer. 

Vlam bracht dossier op de gemeenteraad 
van 18 mei 2017.
Vlam waakt over de veiligheid en leefbaarheid van de Zem-
stenaren. We brachten dit dossier op de gemeenteraad. Zoals 
eerder in deze publicatie gezegd is de burgemeester bevoegd 
voor stedenbouw en ruimtelijke ordening dus ook voor het 
afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. 

Vlam argumenteerde dat de Waversebaan zich helemaal niet 
leent als ontsluitingsweg voor een transportbedrijf. Een der-
gelijk bedrijf hoort thuis in een industriezone en niet in een 

woongebied. Zoals het woord het zegt dient een bufferzone 
om een buffer te vormen. In dit geval tussen de drukke E19 
en de achtertuinen van de omwonenden. 

Vlam bekwam de stemming zodat een onderzoek dient gestart 
te worden.

Transportbedrijf neemt het niet zo nauw
In 2013 en 2014 parkeerde hetzelfde transportbedrijf zijn tal-
rijke voertuigen voortdurend op de Schumanlaan te Elewijt. 
De immense vrachtwagens stonden bijna altijd (ook tijdens 
het weekend) deels op het fietspad waardoor er een erg ge-
vaarlijke situatie gecreëerd werd voor de fietsers. De Zemstse 
burgemeester was perfect op de hoogte. Hij reed er nota bene 
dagelijks voorbij! Toch liet hij begaan. Ook toen bracht Vlam 
deze gevaarlijke situatie op de gemeenteraad van 14 maart 
2014 en eiste dat de verkeerswetgeving werd toegepast. Vanaf 
dat moment konden fietsers er weer veilig fietsen.

Dirk Van Hoof
Bestuurslid

Vrachtwagens in groen buffergebied te Elewijt

Op de Waversebaan te Elewijt werd recent een heel stuk 
open ruimte vrij hoog opgehoogd in groene bufferzone. 
Deze zone zou moeten plaatsmaken voor een groot 
aantal vrachtwagens van een transportbedrijf. Voordien 
was dit bedrijf buiten Zemst gehuisvest. 

Aan een snel tempo werd grond afgegraven van de 
weiden, zwarte folie gelegd en dan met steenslag op 
sommige plekken veel hoger dan het oorspronkelijk 
niveau dichtgelegd.

Dit alles zonder de nodige vergunningen. Het College 
van Burgemeester en Schepenen is nochtans op de 
hoogte maar laat maar begaan.

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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Lidkaarten 2014
Hoe kan u lid worden of verlengt u het lidmaatschap?

1. Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld aan iemand van Vlam.
2. Maak een overschrijving van 10 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487   BIC GEBABEBB.
3. Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.

Naam:

Straat:

Deelgemeente:

Voornaam:

Nr: Bus:

Tel:

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?
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er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
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Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 
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Geen rust meer voor de omwonenden
Sinds enige tijd rijden er heel wat vrachtwagens op en af 
doorheen de Waversebaan. Van ‘s morgens vroeg staan de 
motoren warm te draaien alvorens er vrachtwagens kunnen 
vertrekken. Dit lawaai genereert heel wat overlast voor de 
buren in de verre omgeving. Van slapen is er dan niet veel 
sprake meer. 

Vlam bracht dossier op de gemeenteraad 
van 18 mei 2017.
Vlam waakt over de veiligheid en leefbaarheid van de Zem-
stenaren. We brachten dit dossier op de gemeenteraad. Zoals 
eerder in deze publicatie gezegd is de burgemeester bevoegd 
voor stedenbouw en ruimtelijke ordening dus ook voor het 
afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. 

Vlam argumenteerde dat de Waversebaan zich helemaal niet 
leent als ontsluitingsweg voor een transportbedrijf. Een der-
gelijk bedrijf hoort thuis in een industriezone en niet in een 

woongebied. Zoals het woord het zegt dient een bufferzone 
om een buffer te vormen. In dit geval tussen de drukke E19 
en de achtertuinen van de omwonenden. 

Vlam bekwam de stemming zodat een onderzoek dient gestart 
te worden.

Transportbedrijf neemt het niet zo nauw
In 2013 en 2014 parkeerde hetzelfde transportbedrijf zijn tal-
rijke voertuigen voortdurend op de Schumanlaan te Elewijt. 
De immense vrachtwagens stonden bijna altijd (ook tijdens 
het weekend) deels op het fietspad waardoor er een erg ge-
vaarlijke situatie gecreëerd werd voor de fietsers. De Zemstse 
burgemeester was perfect op de hoogte. Hij reed er nota bene 
dagelijks voorbij! Toch liet hij begaan. Ook toen bracht Vlam 
deze gevaarlijke situatie op de gemeenteraad van 14 maart 
2014 en eiste dat de verkeerswetgeving werd toegepast. Vanaf 
dat moment konden fietsers er weer veilig fietsen.

Dirk Van Hoof
Bestuurslid

Vrachtwagens in groen buffergebied te Elewijt

Op de Waversebaan te Elewijt werd recent een heel stuk 
open ruimte vrij hoog opgehoogd in groene bufferzone. 
Deze zone zou moeten plaatsmaken voor een groot 
aantal vrachtwagens van een transportbedrijf. Voordien 
was dit bedrijf buiten Zemst gehuisvest. 

Aan een snel tempo werd grond afgegraven van de 
weiden, zwarte folie gelegd en dan met steenslag op 
sommige plekken veel hoger dan het oorspronkelijk 
niveau dichtgelegd.

Dit alles zonder de nodige vergunningen. Het College 
van Burgemeester en Schepenen is nochtans op de 
hoogte maar laat maar begaan.
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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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Lidkaarten 2014
Hoe kan u lid worden of verlengt u het lidmaatschap?

1. Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld aan iemand van Vlam.
2. Maak een overschrijving van 10 EUR op de rekeningnummer van Vlam Zemst: IBAN BE67 0012 3919 3487   BIC GEBABEBB.
3. Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.

Naam:

Straat:

Deelgemeente:

Voornaam:

Nr: Bus:

Tel:

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik van Vlam en worden dus niet aan derden doorgegeven (wet ter bescherming van het privéleven) 

Ik zal 10 EUR via een overschrijving betalen Ik zal aan een Vlam-contactpersoon betalen

Indien u nog niet de gelegenheid had om Vlam beter te leren kennen aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze 
mandatarissen of een bestuurslid. U bent uiteraard van harte welkom op onze Vlam-activiteiten. 

U kan ons alvast vinden op de Pinksterjaarmarkt ter hoogte van het gemeentehuis in de Stationslaan te Zemst. We organiseren 
er jaarlijks een gezellig terras. Wanneer u van lekker eten houdt dan is ons Bruegelfestijn beslist een aanrader. Het festijn gaat 
door in d’Oude School, Damstraat te Weerde op 21 en 22 juni 2014.
Tot spoedig.

De Vlamkaars

Vlam is een lokale politieke partij en ontvangt geen subsidies (geen eurocent) van de overheid.
Wij zetten ons in met behulp van zelf verworven fondsen en giften. Om onze partijkas wat te spijzen  en onze aanwezigheid te 
promoten verkopen wij zééééééééééééééééééééééééééér lang brandende tuinkaarsen van een goede kwaliteit.

Kostprijs: 5 Eur per kaars (*)

(*) bij bestellingen vanaf 6 stuks leveren wij aan huis op zaterdag in de deelgemeenten van Zemst. 

Bestellen kan je zo: mail je bestelling met het aantal stuks naar info@vlamzemst.be of bel een bestuurslid . De telefoonnummers vind je op 

www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?
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Wilt u Vlam beter leren kennen?

Geen rust meer voor de omwonenden
Sinds enige tijd rijden er heel wat vrachtwagens op en af 
doorheen de Waversebaan. Van ‘s morgens vroeg staan de 
motoren warm te draaien alvorens er vrachtwagens kunnen 
vertrekken. Dit lawaai genereert heel wat overlast voor de 
buren in de verre omgeving. Van slapen is er dan niet veel 
sprake meer. 

Vlam bracht dossier op de gemeenteraad 
van 18 mei 2017.
Vlam waakt over de veiligheid en leefbaarheid van de Zem-
stenaren. We brachten dit dossier op de gemeenteraad. Zoals 
eerder in deze publicatie gezegd is de burgemeester bevoegd 
voor stedenbouw en ruimtelijke ordening dus ook voor het 
afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. 

Vlam argumenteerde dat de Waversebaan zich helemaal niet 
leent als ontsluitingsweg voor een transportbedrijf. Een der-
gelijk bedrijf hoort thuis in een industriezone en niet in een 

woongebied. Zoals het woord het zegt dient een bufferzone 
om een buffer te vormen. In dit geval tussen de drukke E19 
en de achtertuinen van de omwonenden. 

Vlam bekwam de stemming zodat een onderzoek dient gestart 
te worden.

Transportbedrijf neemt het niet zo nauw
In 2013 en 2014 parkeerde hetzelfde transportbedrijf zijn tal-
rijke voertuigen voortdurend op de Schumanlaan te Elewijt. 
De immense vrachtwagens stonden bijna altijd (ook tijdens 
het weekend) deels op het fietspad waardoor er een erg ge-
vaarlijke situatie gecreëerd werd voor de fietsers. De Zemstse 
burgemeester was perfect op de hoogte. Hij reed er nota bene 
dagelijks voorbij! Toch liet hij begaan. Ook toen bracht Vlam 
deze gevaarlijke situatie op de gemeenteraad van 14 maart 
2014 en eiste dat de verkeerswetgeving werd toegepast. Vanaf 
dat moment konden fietsers er weer veilig fietsen.

Dirk Van Hoof
Bestuurslid

Vrachtwagens in groen buffergebied te Elewijt

Op de Waversebaan te Elewijt werd recent een heel stuk 
open ruimte vrij hoog opgehoogd in groene bufferzone. 
Deze zone zou moeten plaatsmaken voor een groot 
aantal vrachtwagens van een transportbedrijf. Voordien 
was dit bedrijf buiten Zemst gehuisvest. 

Aan een snel tempo werd grond afgegraven van de 
weiden, zwarte folie gelegd en dan met steenslag op 
sommige plekken veel hoger dan het oorspronkelijk 
niveau dichtgelegd.

Dit alles zonder de nodige vergunningen. Het College 
van Burgemeester en Schepenen is nochtans op de 
hoogte maar laat maar begaan.

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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Mogelijks volgt ook u het verkavelingsdossier waar 
Bart Coopman, burgemeester van Zemst, betrokken 
partij is. Binnen deze verkaveling zouden 19 huizen 
gebouwd worden. In onze vorige 2 publicaties 
brachten we reeds een vrij gedetailleerde stand 
van zaken over deze geplande verkaveling in het 
binnengebied aan de Grensstraat/Vaartdijk te 
Hofstade. Intussen zijn er opnieuw ontwikkelingen 
en willen we u die niet onthouden. 

Expert maakt rapport
Een aantal maanden geleden besliste de gemeente 
Zemst opdracht te geven aan een onafhankelijk expert 
teneinde een duidelijke visie te ontwikkelijken voor dit 
gebied waarbinnen de verkavelaars hun gronden wilden 
verkavelen. De expert had gesprekken met zowel de 
buurtbewoners als de verkavelaars. In zijn rapport 
bevestigt hij onder meer dat de waterproblematiek zeer 
ernstig is en dat er een veel grondigere waterstudie 
dient te gebeuren.

De burgemeester blijft betrokken partij
In dit veel besproken verkavelingsdossier zijn meerdere 
verkavelaars betrokken partij. Eén ervan is het OCMW 
van Mechelen. Deze laatste wil zo vlug als mogelijk 
haar grond binnen deze verkaveling ten gelde maken. 
De oppervlakte is 1ha5a80ca en werd in de OCMW-
raadszitting van maart 2018 door het OCMW verkocht 
aan mede-verkavelaars voor 330.000 euro. Dus Bart 
Coopman blijft betrokken partij! Omdat hier toch wel 
enkele onregelmatigheden zich hadden voorgedaan 
werd er door langsbewoners van de Grensstraat/
Vaartdijk klacht ingediend tegen deze verkoop. 

Het OCMW van Mechelen ziet de bui hangen en trekt 
in haar raadszitting van april 2018 de verkoop van haar 
grond aan mede-verkavelaars weer in. Het OCMW van 
Mechelen zou dit perceel van meer dan 1ha bijgevolg 
openbaar verkopen.

Vlam aarzelt niet 
Vlam brengt dit dossier onmiddellijk opnieuw op de 
agenda van de gemeenteraad van Zemst en vraagt de 
stemming over de principiële aankoop van het perceel 
van het OCMW van Mechelen door de gemeente 
Zemst indien mogelijk. Er wordt beslist dat alles in het 
werk zal gesteld worden om grondig te onderzoeken 
in hoeverre de gemeente deze grond zal kunnen 
verwerven. Het zou immers de gemeenschap ten goede 
komen door dit gebied te kunnen vrijwaren van verder 
beton en nog meer wateroverlast. Er zal eveneens 
onderzocht worden of naast een aankoop er eventueel 
een grondruil mogelijk is. Grondruil is in de gemeente 
Zemst reeds vroeger gebeurd. Er wordt beslist dat er 
op de gemeenteraad van mei een stand van zaken zal 
meegedeeld worden. Burgemeester Coopman moest de 
zitting verlaten en ging zich prompt vooraan tussen het 
publiek zetten. Het is al vaker gebeurd dat een raadslid 
een gemeenteraadszitting niet mag bijwonen en het is 
gebruikelijk dat het raadslid in kwestie dan de raadszaal 
verlaat tot het punt behandeld en gestemd is. 

Gemeenteraad van mei 2018
Zoals voorzien wordt een stand van zaken meegedeeld 
door de bevoegde schepen. Opnieuw neemt 
burgemeester Coopman plaats vooraan in het publiek. 
We vernemen dat er over het rapport van de expert 
al gecommuniceerd was met buurtbewoners. Hoogst 
eigenaardig dat de gemeenteraad niet eens geïnformeerd 
was dat dit rapport al gefinaliseerd was, laat staan dat 
we de inhoud kenden. Er ontspint zich dus een fel debat 
tussen de vervangende voorzitter (toevallig een cd&v 
mandataris en niet de bevoegde n-va-schepen zoals 
logisch zou zijn) en Vlam. We maken er de voorzitter 
meermaals attent op dat hij geen oogcontact mag hebben 
met het publiek alwaar de burgemeester met gebaren 
trachtte aanwijzingen te geven aan zijn plaatsvervanger. 
Alle aanwezige langsbewoners konden hun oren en 
ogen nauwelijks geloven!

Verdere 
ontwikkelingen 
in verkavelingsdossier 
Grensstraat/Vaartdijk Hofstade

Wordt vervolgd...
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Colruyt Eppegem 
zorgt voor 

gigantische 
mobiliteits-

problemen

Buurtbewoners niet betrokken bij komst Colruyt
Het lijkt vanzelfsprekend dat bij een dergelijke 
omvorming van middelgrote winkel naar een 
grootwarenhuis, de buurtbewoners uit de 
onmiddellijke omgeving vooraf zouden geïnformeerd 
worden. Vlam vindt het logisch dat de bewoners 
minstens hun opmerkingen en bezorgdheden 
zouden kunnen formuleren voor een 
stedenbouwkundige vergunning 
zou worden afgeleverd. Helaas de 
burgemeester, die bevoegd is voor 
stedenbouw, denkt daar anders over. Op 
aandringen van oppositie is er dan een 
infovergadering gekomen nadat al lang 
de vergunning werd uitgereikt en de 
werken al behoorlijk zijn opgeschoten. 

Poppen gaan dansen
Uiteraard iedereen met gezond verstand weet vooraf 
dat bij een dergelijk ingrijpend project er een gigantisch 
verkeersinfarct zal ontstaan. Dit is intussen al erg 
voelbaar voor de bewoners van de omliggende straten 
Kreupelstraat, Warandeweg, Beekstraat, Hoevestraat 
en stuk Stijn Streuvelslaan. 

AWV (administratie voor wegen en verkeer) wil niet dat 
de bezoekers van de Colruyt via de Brusselsesteenweg 
wegrijden. Vrachtwagens die af- en aanrijden mogen 
dat wel. De poppen gaan dus aan het dansen want 
de vele extra bezoekers moeten dus de Colruyt via 
de omliggende kleinere wegen wegrijden. Wegen die 
leiden door een recente verkaveling!

Chaos ter hoogte van Beekstraat/
Windmolenstraat
Vooral tijdens de piekuren is het chaos 
ter hoogte van de Beekstraat en de 
Windmolenstraat. Files omdat voertuigen 
komende vanuit de Beekstraat, erg 
moeizaam op de Brusselsesteenweg 

geraken. Bestuurders vanuit de Windmolenstraat 
geraken bijgevolg moeizaam in de Beekstraat om 
weg te rijden via de Brusselsesteenweg. En voor de 
bewoners vooraan in de Beekstraat is het helemaal 
chaos ten top. Deze mensen kunnen zelfs niet van of 
op hun eigendom!

Wie al wel eens ging winkelen in de voormalige Okay in de Kreupelstraat te Eppegem kan dit niet meer. Deze 
winkel barstte uit zijn voegen en wordt momenteel omgebouwd tot een Colruyt. In het businessplan staat 
dat Colruyt mikt op maar liefst 50% meer bezoekers. Wellicht onnodig te zeggen wat dit met zich brengt aan 
extra verkeer doorheen de straten in de onmiddellijke omgeving. Het verkeer is er sinds de komst van de 
Okay al ontzettend toegenomen.

Dat heb je weer 
goed gedaan, 
burgemeester!
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Op 21 mei jongstleden stond Vlam traditiegetrouw met 
een leuke drankstand ter hoogte van het gemeentehuis 
(Stationslaan) in Zemst. We hebben dan ook speciale 
aandacht besteed aan ons 25-jarig bestaan. Reuze 
ballonnen kondigden al van ver aan dat er iets te vieren 
viel. Deze ballonnen werden voor alle duidelijk enkel 
gebruikt om onze stand te decoreren en werden niet in de 
lucht gelaten. Elke ballon die in de natuur terecht komt is 
niet alleen slecht voor het milieu maar kan ook dodelijk 
zijn wanneer hij in een weide met grazende dieren terecht 
komt. Wanneer dieren een stuk ballon opeten is de kans 
reëel dat ze eraan doodgaan. Onze Vlam-mensen vielen 
eveneens van ver op door het dragen van een leuk hoedje. 
Allen uniform, allen één team! We mochten dan ook heel 
wat hartverwarmende felicitaties in ontvangst nemen!

Meten is weten
Vlam wilde van deze gelegenheid gebruik maken om 
te peilen naar onze naambekendheid zowel bij onze 
terrasbezoekers als bij overige marktbezoekers. Met een 
ploeg raads- en bestuursleden namen we een korte maar 
heel gerichte enquête af, wat ons verrassende informatie 
schonk. We noteerden ook heel wat opmerkingen en 
voorstellen ter verbetering van heel wat zaken in onze 
gemeente. Hier maken we natuurlijk werk van. Om de 
Zemstenaren te bedanken voor hun medewerking aan 
deze Vlam-enquête schonken we een kleine attentie wat 
erg geapprecieerd werd.

Hoge waardering voor kwarteeuw inzet
Uit de enquête kwam duidelijk naar boven dat mensen 
onze onafgebroken inzet gedurende de voorbije 25 
jaar sterk appreciëren. We hebben in deze kwarteeuw 
dan ook al heel wat resultaat geboekt ook al komt dat 
meestal niet in de media, maar mensen die door Vlam 
geholpen werden, zijn zich hiervan wel bewust. Nog even 
vermelden dat het dankzij Vlam is dat er op de jongste 
Pinksterjaarmarkt eindelijk een pendelbus reed, er een 
bijkomend toilet op het marktparcours werd voorzien 
en extra fietsstallingen werden geplaatst. We lieten deze 
zaken stemmen op de gemeenteraad eerder dit jaar.

Vlam-raadsleden worden geïntimideerd
Het wordt gewaardeerd dat we met kennis van zaken tegen 
toch wel heel wat ondoorzichtige bestuurshandelingen 
durven ingaan. En ja, zelfs in het huidige tijdperk 2018 
ontvangen Vlam-raadsleden al eens een intimiderende 
mail van een bepaalde politieke tegenstander uit de 
meerderheid. De oubollige politieke cultuur is dus 
zeker nog bestaande. Ons kan het echter niet deren. Wij 
blijven positief en zijn correct, maken gebruik van onze 
dossierkennis en de wetgeving om Zemstenaren te helpen. 
Mensen helpen door verandering te brengen in het lokale 
beleid dat is waarvoor we 25 jaar geleden Vlam hebben 
opgericht en dat is nog steeds de reden van ons bestaan!

Greta Lauwers
Gemeente- en politieraadslid
Fractievoorzitster

Vlam 
organiseerde 

enquête op recentste 
Pinksterjaarmarkt

Kwarteeuw inzet wordt 
sterk gewaardeerd!
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Bruegelfestijn, fijn voor de lijn!

Zin om eens lekker te eten en een glaasje te 
drinken en bovendien niet veel te betalen, dan 
is ons Bruegelrestaurant een echte aanrader. Dit 
ongeëvenaard jaarlijks gelegenheidsrestaurant biedt 
een uitgebreid koud, warm en dessertbuffet à volonté 
aan. De meeste gerechten zijn huisgemaakt met verse 
kwaliteitsproducten van bij de lokale handelaars. 
Voor 24 euro per persoon eet u heerlijke Vlaamse 
klassiekers, verfijnde boerenkost, zomerse en lichte 
gerechten. Kinderen tot 12 jaar betalen 12,50 euro. 
Drank is niet in de prijs inbegrepen, vooraf inschrijven 
niet nodig. Je kan ook steeds op ons zomers terras een 
lekkere cocktail of een streekbiertje komen drinken.

- Buffet à volonté -
Juliennesoep, paté met 

huisgemaakte ajuinconfijt, bruegelkop, 
boerensalami, handgesneden beenham, 
pekelharing, haringsla, gevulde eitjes, 
pastasla, uitgebreide saladbar, sauzen, 

broodassortiment, balletjes met krieken, 
kippenboutjes, zalm in papillot, gebakken 

aardappeltjes met rozemarijn, gegrild op de 
BBQ: pensen, spareribs, spek en gefileerde 
bakharing, kazen, grootmoeders rijstpap, 

taarten, bavarois, tiramisu, fruitsla.

In tegenstelling tot alle traditionele politieke partijen die 
voor meer dan 85% gefinancierd worden door vadertje 
Staat (uw en ons belastinggeld), ontvangt Vlam als lokale 
onafhankelijke partij niet één eurocent van de overheid. 
We hopen u massaal te mogen begroeten.

Michel Teughels, 
Penningmeester

Kauwen de mooie donkere grijze vogels (ze behoren 
tot de kraaiachtigen) met een zwart/grijs hoofdje, zijn 
niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Bijna in 
elke straat zitten ze bovenop de daken en meer bepaald 
op en helaas ook in de schoorstenen. Sinds geruime 
tijd bouwen deze erg assertieve vogels hun nest in 
schoorstenen. Ongelooflijk welke bouwmaterialen ze 
hiervoor allemaal gebruiken. Enorme hoeveelheden 
takken maar ook textiel en soms zelfs gewoon afval! 
Kortom dit alles in uw schouw betekent natuurlijk een 
groot probleem en zelfs gevaar wanneer men nadien 
onwetend de schouw gaat gebruiken. Er is groot gevaar 
op koolstofmonoxidevergiftiging!

Schoorsteen vegen en rooster plaatsen
Een nest in en schouw is uiteraard gevaarlijk wanneer ze 
nog gebruikt wordt tijdens de winter. Laat daarom zeker 
uw schouw vegen nadat u er logies hebt in gehad. Om 
te voorkomen dat u na de winter opnieuw bewoners zou 
krijgen is het aangewezen om de schouw af te sluiten met 
gaas of een rooster. 

Kauwen zijn beschermd
Let wel dat een schouw met een nest niet mag geveegd 
of afgesloten worden tijdens de broedperiode, die loopt 
van april tot en met juli. De kauw en zijn nest, eieren en 
jongen zijn in Vlaanderen beschermd. In principe mag er 
dus niet ingegrepen worden tijdens de broedperiode.

Ru Vercammen
Vlam-afgevaardigde in Milieuadviesraad

Heeft u ook een kauw 
in uw schouw?

Op zaterdag 16 (van 17 - 21u) & zondag 17 juni (van 11.30 - 15u) organiseert Vlam in d’Oude School 
te Weerde de twaalfde editie van haar ongeëvenaard Bruegelfestijn.

www.vlamzemst.be 11



zondag 17 juni van 11.30 tot 15 u

Dé stem
www.vlamzemst.be

van  Zemst

zaterdag 16 juni van 17 tot 21 u
d’Oude School Weerde
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