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Inschrijvingsformulier 
Valentijnsontbijt 16 februari
Naam

  Wenst het ontbijt geleverd op onderstaand adres in Zemst:

Straat en huisnummer:

Deelgemeente:

Telefoon:

    Tussen:   8u en 9u  9u en 10u  10u en 11u 

  Wenst het ontbijt zelf af te halen tussen 9u en 11u in:

   Kampenhoutsebaan 128, Elewijt 

   Houtemsestraat 44, Eppegem 

   Zemstsesteenweg 47, Hofstade

   Dorpsstraat 5, Weerde

   J. Lemmenslaan 43, Zemst

   Humbeeksebaan 199, Zemst-Laar 

STANDAARDONTBIJT

Aantal:                  x 12 euro

KINDERONTBIJT

Aantal:                  x 7 euro

LUXEONTBIJT

Aantal:                  x 17 euro

Totaal:      euro

  Ik betaal cash   Ik stort het bedrag op rekening: 
      IBAN BE67 0012 3919 3487 
      BIC GEBABEBB

Bestellen en betalen vóór 7 februari 2020. Uw bestelling is pas geldig na ontvangst van uw betaling.

Beste Zemstenaar,

Het eerste werkjaar van deze nieuwe legislatuur is als 
het ware voorbij gevlogen. Er werd hard gewerkt om 
projecten mogelijk te maken waarbij de opmaak van 
de meerjarenplanning een eerste belangrijk gegeven 
is. Verder in dit nummer leest u alvast meer hierover.

De voorbije maanden mochten we heel wat positieve 
reacties ontvangen over onder andere de begraafplaatsen 
die er nu opnieuw al beter onderhouden bijliggen. De 
echte opwaardering van de begraafplaatsen is gepland 
voor deze legislatuur. Ik kan alvast verklappen dat er zal 
ingezet worden op een echte sterretjesplek. Ook het feit 
dat er nu eindelijk werk gaat gemaakt worden van een 
nieuw of aangepast rusthuis wordt erg positief onthaald. 
Vlam zal dan ook verder blijven inzetten om punten uit 
ons programma maximaal te kunnen realiseren. We 
hebben alle vertrouwen dat dit kan lukken want binnen 
deze meerderheid van vier verschillende politieke 
partijen hebben we het voorbije jaar, alleen maar respect 
en samenwerking mogen ervaren. Een bestuur met een 
dergelijke ingesteldheid maakt het dan ook mogelijk dat 
de Zemstse bevolking er beter van wordt.

De laatste weken hebben een waaier aan 
eindejaarsactiviteiten 2019 uitgewuifd. De deur naar 
een  nieuw jaar vol uitdagingen is op 1 januari 2020 
opengeduwd. We weten dat elk jaar lief en leed steeds 
de revue passeert. Probeer te vergeten wat in 2019 te  

betreuren viel en kijk uit naar wat in 2020 kan geboren 
worden.

Ikzelf en alle bestuursleden van Vlam houden eraan U 
alvast een gelukkig, gezond, leefbaar en veilig 2020 
toe te wensen. Uiteraard bent u welkom op onze 
Nieuwjaarsreceptie die plaats heeft op zondag 26 
januari, meer info zie pag. 3.

Rozita Vervoort
Voorzitster
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Vlam wenst 
u een 

gelukkig, 
gezond, 

leefbaar en 
veilig 2020!

Verras je 
geliefde of als 
origineel bedankje!

Kijk snel verder in dit nummer en 
kies een heerlijk vers ontbijt.

Tot en met 2018 werd in de gemeente Zemst vaker 
geopteerd voor het voeren van rechtszaken (toen 
bevoegdheid cd&v) in plaats van gezond verstand 
en dialoog voorop te stellen. Rechtszaken kosten de 
gemeentekas handenvol geld, dat beter voor zinvollere 
dingen kan worden aangewend. Natuurlijk kan een 
rechtszaak niet altijd vermeden worden en is in die 
gevallen de gemeente genoodzaakt de rechten van de 
gemeente te (laten) verdedigen.

Voorbeeld van zinloos procederen
Een voorbeeld van zinloos procederen is het dossier 
“binnengebied Molenveld” in Elewijt. Hier werd in 2010 
een rooilijn op percelen van privé-eigenaars gelegd met 
als bedoeling in de tuinen van bewoners van Molenveld, 
Pater Penninckxstraat en Dynastiestraat een woonwijk 
te ontwikkelen. Eigenaars van zowel de tuinen als de 
percelen waarop de rooilijn zou komen te liggen, dienden 
massaal bezwaar in tegen deze plannen. Ze waren 
massaal aanwezig op de zittingen van de gemeenteraden, 

waar dit dossier besproken werd. Helaas deze protesten 
lieten het toenmalige bestuur koud. Dit was dan ook het 
begin van een jarenlange rechtszaak want eigenaars 
trokken naar de rechtbank en haalden bij de Raad van 
State tot driemaal toe hun gelijk!

Nieuw bestuur verkiest gezond verstand
Begin 2019 besliste het nieuwe bestuur om deze 
rechtszaak te stoppen. De auditeur van de Raad van 
State had immers opnieuw (voor de derde maal) een voor 
de gemeente vernietigend verslag geschreven, dat even 
later door de rechter van de Raad van State werd gevolgd.
Het nieuwe bestuur is van oordeel dat geschillen in de 
mate van het mogelijke moeten kunnen opgelost worden 
zonder te procederen. 

Natuur ontdekken begint in je eigen tuin 
Wist je dat wanneer je de oppervlakte van alle tuinen in Vlaanderen samentelt, je een groter gebied hebt dan 
wanneer je de oppervlakte van alle natuurgebieden optelt? Dat is een aanzienlijke oppervlakte die kan zorgen 
voor biodiversiteit. Hoe groot of klein je tuin ook is en welke stijl je ook verkiest, je kunt zelf een verschil maken 
voor meer natuur, louter door de aanleg of het beheer van je tuin anders aan te pakken. Het resultaat is een 
tuin vol leven, met planten die het goed doen, met vogels, vlinders, bijen en tal van andere insecten en diertjes, 
met een afwisseling van bloei doorheen de seizoenen. Een natuurvriendelijke tuin is bovendien vaak ook een 
onderhoudsvriendelijke tuin. Dat betekent dus meer tijd om te genieten van al dat moois!

Onder het motto met elke natuurvriendelijk ingerichte tuin maak je een extra stukje natuur, organiseert Vlam op 
donderdag 6 februari in de zaal “In den Prins” te Elewijt om 19u30 een infoavond over natuurvriendelijke tuinen. 
Meer informatie, tips en ideeën worden aangereikt door spreker Ru Vercammen, een ervaringsdeskundige die 
bovendien lid is van Velt en van de milieuadviesraad Zemst. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Minder juridische 
rechtszaken, 
meer gelukkige 
Zemstenaren

“Natuurvriendelijke tuin”

“Gemeentebestuur 
Zemst, jullie krijgen 

eindelijk gezond 
verstand!”

INFO 
AVOND
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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?

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?

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

Wilt u Vlam beter leren kennen?

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?

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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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?
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3. Uw lidkaart wordt u dan snel bezorgd.
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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

4

Jouw persoonsgegevens worden strikt 
vertrouwelijk behandeld volgens de 
Europese Verordening 2016/679 rond 
de bescherming van persoonsgegevens. 

Meer informatie: 
www.vlamzemst.be/privacyverklaring
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Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat elke 
gemeente tijdens het eerste jaar van de 
nieuwe bestuursperiode een meerjarenplan 
moet opmaken voor de komende zes jaar. 
Dus een plan dat één jaar langer loopt dan 
de lopende legislatuur. Dit meerjarenplan 
bevat de beleidskeuzes en alle acties die 
het bestuur wil realiseren en de financiële 
vertaling ervan voor de volledige periode 
van 2020-2025.

College stak zelf mee de handen uit de mouwen
Vorige legislatuur nam het toenmalige bestuur een 
extern (duur) bureau onder de arm om dit 
verplicht document op te maken. Het nieuwe 
bestuur opteerde om geen onnodig geld uit 
te geven, maar de nieuwe meerjarenplanning 
zelf op te maken samen met heel wat 
leidinggevenden binnen de gemeente en het 
ocmw. Er werd gedurende maanden hard 
en doordacht gewerkt (de burgemeester en 
schepenen werkten er zelfs enkele zaterdagen aan 
verder) om dit werk klaar te krijgen. Het plan kwam 
tot stand o.a. op basis van het bestuursakkoord 
tussen de coalitiepartijen (meerderheid) N-VA, Vlam, 
Groen en sp.a, een analyse van gemeente- en ocmw-
patrimonium, behoeften van verenigingen en uiteraard 
de belangrijke input van de gemeentelijke diensten.

Nooit eerder gebeurd
Omdat dit bestuur inspraak vanuit oppositie 
belangrijk vindt, werd dit plan in de ontwerpfase 
reeds voorgelegd aan alle verkozenen. Alle 
gemeenteraadsleden kregen bijgevolg ruim de tijd om 
vragen te stellen en voorstellen te doen. Er werden 
drie gemeenteraadscommissies gewijd aan dit plan 
om maximale bespreking en toelichting mogelijk te 
maken voor alle gemeenteraadsleden. Daarnaast 
beantwoordde het college schriftelijk meer dan 100 

vragen van de oppositie. Dit was de eerste 
keer dat oppositie echt inspraak kon hebben. 
Even ter herinnering: zolang cd&v in de 
meerderheid zat (nu in oppositie) werden 
alle zinvolle voorstellen en opmerkingen van 
de toenmalige oppositie automatisch van de 
tafel geveegd.

Meerjarenplan blijft dynamisch
Het meerjarenplan heeft uiteraard een dynamisch 
karakter en heeft niet de pretentie volledig te zijn. 
Nieuwe en/of andere opportuniteiten of uitdagingen 
kunnen zich opdringen of onverwacht voordoen, 
verder onderzoek of nieuwe elementen kunnen een 
ander en juister inzicht geven op bepaalde zaken 
of budgettaire redenen kunnen er voor zorgen dat 
een meerjarenplanning kan worden bijgestuurd (tot 
tweemaal per jaar) wat wettelijk dan ook mogelijk is.

Meerjarenplan raadplegen
Wie graag een blik wil werpen op dit plan kan altijd 
een kijkje nemen op de website van de gemeente,  
www.zemst.be/meerjarenplan-2020-2025.

Greta Lauwers
1ste Schepen

Als huisarts is het vanzelfsprekend dat ik alles wat met 
zorg en gezondheid te maken heeft erg belangrijk vind. 
Daarom dringt een aangepast woonzorgcentrum zich 
op. Heel wat zaken binnen het huidige woonzorgcentrum 
Releghem in de Lindestraat of door vele Zemstenaren 
nog “rusthuis” genoemd, beantwoorden niet meer aan 
de huidige regel- en wetgeving. Kamers zijn te klein 
waardoor het vaak niet mogelijk is om met een tillift 
bewoners in of uit bed te helpen. Allerlei hulpmiddelen 
zoals rollators en rolstoelen moeten wegens plaats-  
 

gebrek op de gang gezet worden wat dan weer niet 
mag voor de brandveiligheid, gezien de gangen 
moeten vrij blijven voor evacuatie bij eventuele brand. 
Een ander gegeven is dat de laatste jaren er opvallend 
meer dementie vastgesteld wordt waardoor de vraag 
naar opname voor deze doelgroep steeds groter 
wordt. Hiervoor moet er aangepaste accommodatie 
beschikbaar zijn wat er nu onvoldoende is.

Studie op komst
Het woonzorgcentrum heeft nood aan behoorlijke 
renovatie en aanpassing aan de nieuwe regelgeving. 
Dit is al enkele jaren geweten maar er werd niet echt 
veel ondernomen. Met dit bestuur willen we een 
totaalvisie met betrekking tot zorg ontwikkelen want 
zorg is ruimer dan enkel een woonzorgcentrum. Dit 
bestuur wil niet langer opteren voor ad hoc oplossingen 
want die zijn steeds korte termijn oplossingen, die 
bovendien veel geld kosten en uiteindelijk leiden tot 
dweilen met de kraan open. Daarom schreven we 
geld in het meerjarenplan om dit door een deskundig 
bureau in kaart te kunnen laten brengen. Hierbij zal 
rekening gehouden worden met de huidige regel- 
en wetgeving alsook met de behoeften inzake zorg 
voor onze gemeente. Uit de studie moet blijken of 
er dient geopteerd te worden voor renovatie dan wel 
nieuwbouw.

Luc Bessems
Voorzitter BCSD (bijzonder comité voor sociale diensten)

Schepen van sociale zaken

Al gedacht aan een Valentijnsgeschenk voor jouw 
geliefde? Of wil jij je ouders, vrienden, buren 
of collega’s eens origineel bedanken? Wel het 
Valentijnsontbijt van Vlam bied je een oplossing. Op 
zondag 16 februari verwent Vlam de Zemstenaren met 
een heerlijk vers Valentijnsontbijt en dit reeds voor het 
elfde jaar op rij! Je hoeft er niet eens de deur voor uit 
want onze ontbijtkoeriers leveren de ontbijtpakketten 
thuis tussen 8u en 11u. Je kan het ontbijtpakket ook 
zelf afhalen in één van onze ophaalpunten. Bij afhaling 
wordt een extra attentie voorzien. Romantische zielen 
maar ook mensen die zichzelf of iemand anders eens 
willen verwennen, hebben de keuze uit een standaard, 
een luxe (met bubbels) of een kinderontbijt. Benieuwd 
naar het assortiment of wil je reeds bestellen? Meer 
info vind je hieronder.

De nieuwjaarsreceptie is een mooie gelegenheid 
om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en 
vooruit te kijken naar 2020. En het is tevens het ideale 
moment om elkaar een voorspoedig nieuwjaar toe 
te wensen en ook om wat bij te praten en kennis te 
maken met onze mandatarissen en bestuursleden. 
Daarom nodigt Vlam iedereen graag uit om een toast 
uit te brengen op het nieuwe jaar.

Onze feestelijke nieuwjaarsreceptie met de nodige 
hapjes en drankjes heeft plaats op zondag 26 januari 
van 11 tot 14u in het Ontmoetingscentrum te Hofstade. 
Iedereen is van harte welkom! 

Om organisatorische redenen vragen wij om uw 
aanwezigheid te bevestigen uiterlijk 19 januari aan 
Chris Verloo via chris.verloo@telenet.be of op het 
nummer 015 61 43 48.

Meerjarenplan 
of wat en 
hoe met 
belastinggeld 
in 2020-2025

Huidig woonzorgcentrum 
Releghem voldoet niet meer Valentijnsontbijt 

op 16 februari

Nieuwjaarsreceptie, 
iedereen welkom

Zondag 26 januari 
11u - 14u
Ontmoetingscentrum Hofstade

 Twee pistolets  Paté

 Een sandwich  Smeerkaas

 Een croissant  Choco

 Een hardgekookt eitje  Confituur

 Boter  Yoghurt

 Hesp  Fruitsap

 Kaas  Een stuk fruit

 Een kleine verrassing

 Een flesje bubbels  Paté

 Twee pistolets  Peperkoek

 Een sandwich  Smeerkaas

 Een croissant  Choco

 Een hardgekookt eitje  Confituur

 Boter  Yoghurt

 Hesp  Fruitsap

 Kaas  Een stuk fruit

 Camembert  Een kleine verrassing

€ 12

 Twee sandwiches  Een donut

 Boter  Cornflakes

 Choco  Fruityoghurt

 Confituur  Chocomelk

 Een stuk fruit  Smeerkaas

 Een kleine verrassing

€ 17

HOE BESTELLEN
Inschrijven voor 7 februari 2020 via onze 
website www.vlamzemst.be of gebruik het 
inschrijvingsformulier achteraan en bezorg 
dit aan één van volgende personen: 

Greta Lauwers
Vredelaan 39, Weerde - tel. 015 61 52 09

Marie-Louise Goovaerts
J. Lemmenslaan 43, Zemst - tel. 015 61 09 20

Myriam Cuypers
Humbeeksebaan 199, Zemst-Laar - tel. 015 61 56 71

Rozita Vervoort
Lange Ravestraat 76, Elewijt - tel. 0496 321 712

Ru Vercammen
Eetveldstraat 64, Eppegem - tel. 015 33 96 14

Rudi Op de Beeck
Zemstsesteenweg 47, Hofstade  - tel. 0474 950 748

Of geef uw bestelling telefonisch door aan één van 
bovenvermelde personen.

Betalen voor 7 februari 2020
Stort het gepaste bedrag op rekening 
IBAN BE67 0012 3919 3487 en BIC GEBABEBB 
met vermelding ‘Valentijn + uw naam’. 
Of betaal het gepaste bedrag cash aan één van 
bovenvermelde personen.

Extra: wij geven een leuke attentie bij afhaling!

€ 7

STANDAARDONTBIJT

KINDERONTBIJT

LUXEONTBIJT

432

Wat we 
samen zelf 
doen, doen 
we beter!

“Zorg is ruimer dan enkel 
een woonzorgcentrum”
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zelf op te maken samen met heel wat 
leidinggevenden binnen de gemeente en het 
ocmw. Er werd gedurende maanden hard 
en doordacht gewerkt (de burgemeester en 
schepenen werkten er zelfs enkele zaterdagen aan 
verder) om dit werk klaar te krijgen. Het plan kwam 
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de belangrijke input van de gemeentelijke diensten.
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Omdat dit bestuur inspraak vanuit oppositie 
belangrijk vindt, werd dit plan in de ontwerpfase 
reeds voorgelegd aan alle verkozenen. Alle 
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vragen te stellen en voorstellen te doen. Er werden 
drie gemeenteraadscommissies gewijd aan dit plan 
om maximale bespreking en toelichting mogelijk te 
maken voor alle gemeenteraadsleden. Daarnaast 
beantwoordde het college schriftelijk meer dan 100 

vragen van de oppositie. Dit was de eerste 
keer dat oppositie echt inspraak kon hebben. 
Even ter herinnering: zolang cd&v in de 
meerderheid zat (nu in oppositie) werden 
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de toenmalige oppositie automatisch van de 
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karakter en heeft niet de pretentie volledig te zijn. 
Nieuwe en/of andere opportuniteiten of uitdagingen 
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verder onderzoek of nieuwe elementen kunnen een 
ander en juister inzicht geven op bepaalde zaken 
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Meerjarenplan raadplegen
Wie graag een blik wil werpen op dit plan kan altijd 
een kijkje nemen op de website van de gemeente,  
www.zemst.be/meerjarenplan-2020-2025.

Greta Lauwers
1ste Schepen

Als huisarts is het vanzelfsprekend dat ik alles wat met 
zorg en gezondheid te maken heeft erg belangrijk vind. 
Daarom dringt een aangepast woonzorgcentrum zich 
op. Heel wat zaken binnen het huidige woonzorgcentrum 
Releghem in de Lindestraat of door vele Zemstenaren 
nog “rusthuis” genoemd, beantwoorden niet meer aan 
de huidige regel- en wetgeving. Kamers zijn te klein 
waardoor het vaak niet mogelijk is om met een tillift 
bewoners in of uit bed te helpen. Allerlei hulpmiddelen 
zoals rollators en rolstoelen moeten wegens plaats-  
 

gebrek op de gang gezet worden wat dan weer niet 
mag voor de brandveiligheid, gezien de gangen 
moeten vrij blijven voor evacuatie bij eventuele brand. 
Een ander gegeven is dat de laatste jaren er opvallend 
meer dementie vastgesteld wordt waardoor de vraag 
naar opname voor deze doelgroep steeds groter 
wordt. Hiervoor moet er aangepaste accommodatie 
beschikbaar zijn wat er nu onvoldoende is.

Studie op komst
Het woonzorgcentrum heeft nood aan behoorlijke 
renovatie en aanpassing aan de nieuwe regelgeving. 
Dit is al enkele jaren geweten maar er werd niet echt 
veel ondernomen. Met dit bestuur willen we een 
totaalvisie met betrekking tot zorg ontwikkelen want 
zorg is ruimer dan enkel een woonzorgcentrum. Dit 
bestuur wil niet langer opteren voor ad hoc oplossingen 
want die zijn steeds korte termijn oplossingen, die 
bovendien veel geld kosten en uiteindelijk leiden tot 
dweilen met de kraan open. Daarom schreven we 
geld in het meerjarenplan om dit door een deskundig 
bureau in kaart te kunnen laten brengen. Hierbij zal 
rekening gehouden worden met de huidige regel- 
en wetgeving alsook met de behoeften inzake zorg 
voor onze gemeente. Uit de studie moet blijken of 
er dient geopteerd te worden voor renovatie dan wel 
nieuwbouw.

Luc Bessems
Voorzitter BCSD (bijzonder comité voor sociale diensten)

Schepen van sociale zaken

Al gedacht aan een Valentijnsgeschenk voor jouw 
geliefde? Of wil jij je ouders, vrienden, buren 
of collega’s eens origineel bedanken? Wel het 
Valentijnsontbijt van Vlam bied je een oplossing. Op 
zondag 16 februari verwent Vlam de Zemstenaren met 
een heerlijk vers Valentijnsontbijt en dit reeds voor het 
elfde jaar op rij! Je hoeft er niet eens de deur voor uit 
want onze ontbijtkoeriers leveren de ontbijtpakketten 
thuis tussen 8u en 11u. Je kan het ontbijtpakket ook 
zelf afhalen in één van onze ophaalpunten. Bij afhaling 
wordt een extra attentie voorzien. Romantische zielen 
maar ook mensen die zichzelf of iemand anders eens 
willen verwennen, hebben de keuze uit een standaard, 
een luxe (met bubbels) of een kinderontbijt. Benieuwd 
naar het assortiment of wil je reeds bestellen? Meer 
info vind je hieronder.

De nieuwjaarsreceptie is een mooie gelegenheid 
om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en 
vooruit te kijken naar 2020. En het is tevens het ideale 
moment om elkaar een voorspoedig nieuwjaar toe 
te wensen en ook om wat bij te praten en kennis te 
maken met onze mandatarissen en bestuursleden. 
Daarom nodigt Vlam iedereen graag uit om een toast 
uit te brengen op het nieuwe jaar.

Onze feestelijke nieuwjaarsreceptie met de nodige 
hapjes en drankjes heeft plaats op zondag 26 januari 
van 11 tot 14u in het Ontmoetingscentrum te Hofstade. 
Iedereen is van harte welkom! 

Om organisatorische redenen vragen wij om uw 
aanwezigheid te bevestigen uiterlijk 19 januari aan 
Chris Verloo via chris.verloo@telenet.be of op het 
nummer 015 61 43 48.

Meerjarenplan 
of wat en 
hoe met 
belastinggeld 
in 2020-2025

Huidig woonzorgcentrum 
Releghem voldoet niet meer Valentijnsontbijt 

op 16 februari

Nieuwjaarsreceptie, 
iedereen welkom

Zondag 26 januari 
11u - 14u
Ontmoetingscentrum Hofstade

 Twee pistolets  Paté

 Een sandwich  Smeerkaas

 Een croissant  Choco

 Een hardgekookt eitje  Confituur

 Boter  Yoghurt

 Hesp  Fruitsap

 Kaas  Een stuk fruit

 Een kleine verrassing

 Een flesje bubbels  Paté

 Twee pistolets  Peperkoek

 Een sandwich  Smeerkaas

 Een croissant  Choco

 Een hardgekookt eitje  Confituur

 Boter  Yoghurt

 Hesp  Fruitsap

 Kaas  Een stuk fruit

 Camembert  Een kleine verrassing

€ 12

 Twee sandwiches  Een donut

 Boter  Cornflakes

 Choco  Fruityoghurt

 Confituur  Chocomelk

 Een stuk fruit  Smeerkaas

 Een kleine verrassing

€ 17

HOE BESTELLEN
Inschrijven voor 7 februari 2020 via onze 
website www.vlamzemst.be of gebruik het 
inschrijvingsformulier achteraan en bezorg 
dit aan één van volgende personen: 

Greta Lauwers
Vredelaan 39, Weerde - tel. 015 61 52 09

Marie-Louise Goovaerts
J. Lemmenslaan 43, Zemst - tel. 015 61 09 20

Myriam Cuypers
Humbeeksebaan 199, Zemst-Laar - tel. 015 61 56 71

Rozita Vervoort
Lange Ravestraat 76, Elewijt - tel. 0496 321 712

Ru Vercammen
Eetveldstraat 64, Eppegem - tel. 015 33 96 14

Rudi Op de Beeck
Zemstsesteenweg 47, Hofstade  - tel. 0474 950 748

Of geef uw bestelling telefonisch door aan één van 
bovenvermelde personen.

Betalen voor 7 februari 2020
Stort het gepaste bedrag op rekening 
IBAN BE67 0012 3919 3487 en BIC GEBABEBB 
met vermelding ‘Valentijn + uw naam’. 
Of betaal het gepaste bedrag cash aan één van 
bovenvermelde personen.

Extra: wij geven een leuke attentie bij afhaling!

€ 7

STANDAARDONTBIJT

KINDERONTBIJT

LUXEONTBIJT
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Wat we 
samen zelf 
doen, doen 
we beter!

“Zorg is ruimer dan enkel 
een woonzorgcentrum”
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Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat elke 
gemeente tijdens het eerste jaar van de 
nieuwe bestuursperiode een meerjarenplan 
moet opmaken voor de komende zes jaar. 
Dus een plan dat één jaar langer loopt dan 
de lopende legislatuur. Dit meerjarenplan 
bevat de beleidskeuzes en alle acties die 
het bestuur wil realiseren en de financiële 
vertaling ervan voor de volledige periode 
van 2020-2025.

College stak zelf mee de handen uit de mouwen
Vorige legislatuur nam het toenmalige bestuur een 
extern (duur) bureau onder de arm om dit 
verplicht document op te maken. Het nieuwe 
bestuur opteerde om geen onnodig geld uit 
te geven, maar de nieuwe meerjarenplanning 
zelf op te maken samen met heel wat 
leidinggevenden binnen de gemeente en het 
ocmw. Er werd gedurende maanden hard 
en doordacht gewerkt (de burgemeester en 
schepenen werkten er zelfs enkele zaterdagen aan 
verder) om dit werk klaar te krijgen. Het plan kwam 
tot stand o.a. op basis van het bestuursakkoord 
tussen de coalitiepartijen (meerderheid) N-VA, Vlam, 
Groen en sp.a, een analyse van gemeente- en ocmw-
patrimonium, behoeften van verenigingen en uiteraard 
de belangrijke input van de gemeentelijke diensten.

Nooit eerder gebeurd
Omdat dit bestuur inspraak vanuit oppositie 
belangrijk vindt, werd dit plan in de ontwerpfase 
reeds voorgelegd aan alle verkozenen. Alle 
gemeenteraadsleden kregen bijgevolg ruim de tijd om 
vragen te stellen en voorstellen te doen. Er werden 
drie gemeenteraadscommissies gewijd aan dit plan 
om maximale bespreking en toelichting mogelijk te 
maken voor alle gemeenteraadsleden. Daarnaast 
beantwoordde het college schriftelijk meer dan 100 

vragen van de oppositie. Dit was de eerste 
keer dat oppositie echt inspraak kon hebben. 
Even ter herinnering: zolang cd&v in de 
meerderheid zat (nu in oppositie) werden 
alle zinvolle voorstellen en opmerkingen van 
de toenmalige oppositie automatisch van de 
tafel geveegd.

Meerjarenplan blijft dynamisch
Het meerjarenplan heeft uiteraard een dynamisch 
karakter en heeft niet de pretentie volledig te zijn. 
Nieuwe en/of andere opportuniteiten of uitdagingen 
kunnen zich opdringen of onverwacht voordoen, 
verder onderzoek of nieuwe elementen kunnen een 
ander en juister inzicht geven op bepaalde zaken 
of budgettaire redenen kunnen er voor zorgen dat 
een meerjarenplanning kan worden bijgestuurd (tot 
tweemaal per jaar) wat wettelijk dan ook mogelijk is.

Meerjarenplan raadplegen
Wie graag een blik wil werpen op dit plan kan altijd 
een kijkje nemen op de website van de gemeente,  
www.zemst.be/meerjarenplan-2020-2025.

Greta Lauwers
1ste Schepen

Als huisarts is het vanzelfsprekend dat ik alles wat met 
zorg en gezondheid te maken heeft erg belangrijk vind. 
Daarom dringt een aangepast woonzorgcentrum zich 
op. Heel wat zaken binnen het huidige woonzorgcentrum 
Releghem in de Lindestraat of door vele Zemstenaren 
nog “rusthuis” genoemd, beantwoorden niet meer aan 
de huidige regel- en wetgeving. Kamers zijn te klein 
waardoor het vaak niet mogelijk is om met een tillift 
bewoners in of uit bed te helpen. Allerlei hulpmiddelen 
zoals rollators en rolstoelen moeten wegens plaats-  
 

gebrek op de gang gezet worden wat dan weer niet 
mag voor de brandveiligheid, gezien de gangen 
moeten vrij blijven voor evacuatie bij eventuele brand. 
Een ander gegeven is dat de laatste jaren er opvallend 
meer dementie vastgesteld wordt waardoor de vraag 
naar opname voor deze doelgroep steeds groter 
wordt. Hiervoor moet er aangepaste accommodatie 
beschikbaar zijn wat er nu onvoldoende is.

Studie op komst
Het woonzorgcentrum heeft nood aan behoorlijke 
renovatie en aanpassing aan de nieuwe regelgeving. 
Dit is al enkele jaren geweten maar er werd niet echt 
veel ondernomen. Met dit bestuur willen we een 
totaalvisie met betrekking tot zorg ontwikkelen want 
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bestuur wil niet langer opteren voor ad hoc oplossingen 
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geld in het meerjarenplan om dit door een deskundig 
bureau in kaart te kunnen laten brengen. Hierbij zal 
rekening gehouden worden met de huidige regel- 
en wetgeving alsook met de behoeften inzake zorg 
voor onze gemeente. Uit de studie moet blijken of 
er dient geopteerd te worden voor renovatie dan wel 
nieuwbouw.

Luc Bessems
Voorzitter BCSD (bijzonder comité voor sociale diensten)

Schepen van sociale zaken

Al gedacht aan een Valentijnsgeschenk voor jouw 
geliefde? Of wil jij je ouders, vrienden, buren 
of collega’s eens origineel bedanken? Wel het 
Valentijnsontbijt van Vlam bied je een oplossing. Op 
zondag 16 februari verwent Vlam de Zemstenaren met 
een heerlijk vers Valentijnsontbijt en dit reeds voor het 
elfde jaar op rij! Je hoeft er niet eens de deur voor uit 
want onze ontbijtkoeriers leveren de ontbijtpakketten 
thuis tussen 8u en 11u. Je kan het ontbijtpakket ook 
zelf afhalen in één van onze ophaalpunten. Bij afhaling 
wordt een extra attentie voorzien. Romantische zielen 
maar ook mensen die zichzelf of iemand anders eens 
willen verwennen, hebben de keuze uit een standaard, 
een luxe (met bubbels) of een kinderontbijt. Benieuwd 
naar het assortiment of wil je reeds bestellen? Meer 
info vind je hieronder.

De nieuwjaarsreceptie is een mooie gelegenheid 
om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en 
vooruit te kijken naar 2020. En het is tevens het ideale 
moment om elkaar een voorspoedig nieuwjaar toe 
te wensen en ook om wat bij te praten en kennis te 
maken met onze mandatarissen en bestuursleden. 
Daarom nodigt Vlam iedereen graag uit om een toast 
uit te brengen op het nieuwe jaar.

Onze feestelijke nieuwjaarsreceptie met de nodige 
hapjes en drankjes heeft plaats op zondag 26 januari 
van 11 tot 14u in het Ontmoetingscentrum te Hofstade. 
Iedereen is van harte welkom! 

Om organisatorische redenen vragen wij om uw 
aanwezigheid te bevestigen uiterlijk 19 januari aan 
Chris Verloo via chris.verloo@telenet.be of op het 
nummer 015 61 43 48.

Meerjarenplan 
of wat en 
hoe met 
belastinggeld 
in 2020-2025

Huidig woonzorgcentrum 
Releghem voldoet niet meer Valentijnsontbijt 

op 16 februari

Nieuwjaarsreceptie, 
iedereen welkom

Zondag 26 januari 
11u - 14u
Ontmoetingscentrum Hofstade

 Twee pistolets  Paté

 Een sandwich  Smeerkaas

 Een croissant  Choco

 Een hardgekookt eitje  Confituur

 Boter  Yoghurt

 Hesp  Fruitsap

 Kaas  Een stuk fruit

 Een kleine verrassing

 Een flesje bubbels  Paté

 Twee pistolets  Peperkoek

 Een sandwich  Smeerkaas

 Een croissant  Choco

 Een hardgekookt eitje  Confituur

 Boter  Yoghurt

 Hesp  Fruitsap

 Kaas  Een stuk fruit

 Camembert  Een kleine verrassing

€ 12

 Twee sandwiches  Een donut

 Boter  Cornflakes

 Choco  Fruityoghurt

 Confituur  Chocomelk

 Een stuk fruit  Smeerkaas

 Een kleine verrassing

€ 17

HOE BESTELLEN
Inschrijven voor 7 februari 2020 via onze 
website www.vlamzemst.be of gebruik het 
inschrijvingsformulier achteraan en bezorg 
dit aan één van volgende personen: 

Greta Lauwers
Vredelaan 39, Weerde - tel. 015 61 52 09

Marie-Louise Goovaerts
J. Lemmenslaan 43, Zemst - tel. 015 61 09 20

Myriam Cuypers
Humbeeksebaan 199, Zemst-Laar - tel. 015 61 56 71

Rozita Vervoort
Lange Ravestraat 76, Elewijt - tel. 0496 321 712

Ru Vercammen
Eetveldstraat 64, Eppegem - tel. 015 33 96 14

Rudi Op de Beeck
Zemstsesteenweg 47, Hofstade  - tel. 0474 950 748

Of geef uw bestelling telefonisch door aan één van 
bovenvermelde personen.

Betalen voor 7 februari 2020
Stort het gepaste bedrag op rekening 
IBAN BE67 0012 3919 3487 en BIC GEBABEBB 
met vermelding ‘Valentijn + uw naam’. 
Of betaal het gepaste bedrag cash aan één van 
bovenvermelde personen.

Extra: wij geven een leuke attentie bij afhaling!

€ 7
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Inschrijvingsformulier 
Valentijnsontbijt 16 februari
Naam

  Wenst het ontbijt geleverd op onderstaand adres in Zemst:

Straat en huisnummer:

Deelgemeente:

Telefoon:

    Tussen:   8u en 9u  9u en 10u  10u en 11u 

  Wenst het ontbijt zelf af te halen tussen 9u en 11u in:

   Kampenhoutsebaan 128, Elewijt 

   Houtemsestraat 44, Eppegem 

   Zemstsesteenweg 47, Hofstade

   Dorpsstraat 5, Weerde

   J. Lemmenslaan 43, Zemst

   Humbeeksebaan 199, Zemst-Laar 

STANDAARDONTBIJT

Aantal:                  x 12 euro

KINDERONTBIJT

Aantal:                  x 7 euro

LUXEONTBIJT

Aantal:                  x 17 euro

Totaal:      euro

  Ik betaal cash   Ik stort het bedrag op rekening: 
      IBAN BE67 0012 3919 3487 
      BIC GEBABEBB

Bestellen en betalen vóór 7 februari 2020. Uw bestelling is pas geldig na ontvangst van uw betaling.

Beste Zemstenaar,

Het eerste werkjaar van deze nieuwe legislatuur is als 
het ware voorbij gevlogen. Er werd hard gewerkt om 
projecten mogelijk te maken waarbij de opmaak van 
de meerjarenplanning een eerste belangrijk gegeven 
is. Verder in dit nummer leest u alvast meer hierover.

De voorbije maanden mochten we heel wat positieve 
reacties ontvangen over onder andere de begraafplaatsen 
die er nu opnieuw al beter onderhouden bijliggen. De 
echte opwaardering van de begraafplaatsen is gepland 
voor deze legislatuur. Ik kan alvast verklappen dat er zal 
ingezet worden op een echte sterretjesplek. Ook het feit 
dat er nu eindelijk werk gaat gemaakt worden van een 
nieuw of aangepast rusthuis wordt erg positief onthaald. 
Vlam zal dan ook verder blijven inzetten om punten uit 
ons programma maximaal te kunnen realiseren. We 
hebben alle vertrouwen dat dit kan lukken want binnen 
deze meerderheid van vier verschillende politieke 
partijen hebben we het voorbije jaar, alleen maar respect 
en samenwerking mogen ervaren. Een bestuur met een 
dergelijke ingesteldheid maakt het dan ook mogelijk dat 
de Zemstse bevolking er beter van wordt.

De laatste weken hebben een waaier aan 
eindejaarsactiviteiten 2019 uitgewuifd. De deur naar 
een  nieuw jaar vol uitdagingen is op 1 januari 2020 
opengeduwd. We weten dat elk jaar lief en leed steeds 
de revue passeert. Probeer te vergeten wat in 2019 te  

betreuren viel en kijk uit naar wat in 2020 kan geboren 
worden.

Ikzelf en alle bestuursleden van Vlam houden eraan U 
alvast een gelukkig, gezond, leefbaar en veilig 2020 
toe te wensen. Uiteraard bent u welkom op onze 
Nieuwjaarsreceptie die plaats heeft op zondag 26 
januari, meer info zie pag. 3.

Rozita Vervoort
Voorzitster
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Vlam wenst 
u een 

gelukkig, 
gezond, 

leefbaar en 
veilig 2020!

Verras je 
geliefde of als 
origineel bedankje!

Kijk snel verder in dit nummer en 
kies een heerlijk vers ontbijt.

Tot en met 2018 werd in de gemeente Zemst vaker 
geopteerd voor het voeren van rechtszaken (toen 
bevoegdheid cd&v) in plaats van gezond verstand 
en dialoog voorop te stellen. Rechtszaken kosten de 
gemeentekas handenvol geld, dat beter voor zinvollere 
dingen kan worden aangewend. Natuurlijk kan een 
rechtszaak niet altijd vermeden worden en is in die 
gevallen de gemeente genoodzaakt de rechten van de 
gemeente te (laten) verdedigen.

Voorbeeld van zinloos procederen
Een voorbeeld van zinloos procederen is het dossier 
“binnengebied Molenveld” in Elewijt. Hier werd in 2010 
een rooilijn op percelen van privé-eigenaars gelegd met 
als bedoeling in de tuinen van bewoners van Molenveld, 
Pater Penninckxstraat en Dynastiestraat een woonwijk 
te ontwikkelen. Eigenaars van zowel de tuinen als de 
percelen waarop de rooilijn zou komen te liggen, dienden 
massaal bezwaar in tegen deze plannen. Ze waren 
massaal aanwezig op de zittingen van de gemeenteraden, 

waar dit dossier besproken werd. Helaas deze protesten 
lieten het toenmalige bestuur koud. Dit was dan ook het 
begin van een jarenlange rechtszaak want eigenaars 
trokken naar de rechtbank en haalden bij de Raad van 
State tot driemaal toe hun gelijk!

Nieuw bestuur verkiest gezond verstand
Begin 2019 besliste het nieuwe bestuur om deze 
rechtszaak te stoppen. De auditeur van de Raad van 
State had immers opnieuw (voor de derde maal) een voor 
de gemeente vernietigend verslag geschreven, dat even 
later door de rechter van de Raad van State werd gevolgd.
Het nieuwe bestuur is van oordeel dat geschillen in de 
mate van het mogelijke moeten kunnen opgelost worden 
zonder te procederen. 

Natuur ontdekken begint in je eigen tuin 
Wist je dat wanneer je de oppervlakte van alle tuinen in Vlaanderen samentelt, je een groter gebied hebt dan 
wanneer je de oppervlakte van alle natuurgebieden optelt? Dat is een aanzienlijke oppervlakte die kan zorgen 
voor biodiversiteit. Hoe groot of klein je tuin ook is en welke stijl je ook verkiest, je kunt zelf een verschil maken 
voor meer natuur, louter door de aanleg of het beheer van je tuin anders aan te pakken. Het resultaat is een 
tuin vol leven, met planten die het goed doen, met vogels, vlinders, bijen en tal van andere insecten en diertjes, 
met een afwisseling van bloei doorheen de seizoenen. Een natuurvriendelijke tuin is bovendien vaak ook een 
onderhoudsvriendelijke tuin. Dat betekent dus meer tijd om te genieten van al dat moois!

Onder het motto met elke natuurvriendelijk ingerichte tuin maak je een extra stukje natuur, organiseert Vlam op 
donderdag 6 februari in de zaal “In den Prins” te Elewijt om 19u30 een infoavond over natuurvriendelijke tuinen. 
Meer informatie, tips en ideeën worden aangereikt door spreker Ru Vercammen, een ervaringsdeskundige die 
bovendien lid is van Velt en van de milieuadviesraad Zemst. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Minder juridische 
rechtszaken, 
meer gelukkige 
Zemstenaren

“Natuurvriendelijke tuin”

“Gemeentebestuur 
Zemst, jullie krijgen 

eindelijk gezond 
verstand!”

INFO 
AVOND

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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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. 
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www.vlamzemst.be

Wilt u Vlam beter leren kennen?

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) 
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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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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

4

Jouw persoonsgegevens worden strikt 
vertrouwelijk behandeld volgens de 
Europese Verordening 2016/679 rond 
de bescherming van persoonsgegevens. 

Meer informatie: 
www.vlamzemst.be/privacyverklaring
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Inschrijvingsformulier 
Valentijnsontbijt 16 februari
Naam

  Wenst het ontbijt geleverd op onderstaand adres in Zemst:

Straat en huisnummer:

Deelgemeente:

Telefoon:

    Tussen:   8u en 9u  9u en 10u  10u en 11u 

  Wenst het ontbijt zelf af te halen tussen 9u en 11u in:

   Kampenhoutsebaan 128, Elewijt 

   Houtemsestraat 44, Eppegem 

   Zemstsesteenweg 47, Hofstade

   Dorpsstraat 5, Weerde

   J. Lemmenslaan 43, Zemst

   Humbeeksebaan 199, Zemst-Laar 

STANDAARDONTBIJT

Aantal:                  x 12 euro

KINDERONTBIJT

Aantal:                  x 7 euro

LUXEONTBIJT

Aantal:                  x 17 euro

Totaal:      euro

  Ik betaal cash   Ik stort het bedrag op rekening: 
      IBAN BE67 0012 3919 3487 
      BIC GEBABEBB

Bestellen en betalen vóór 7 februari 2020. Uw bestelling is pas geldig na ontvangst van uw betaling.

Beste Zemstenaar,

Het eerste werkjaar van deze nieuwe legislatuur is als 
het ware voorbij gevlogen. Er werd hard gewerkt om 
projecten mogelijk te maken waarbij de opmaak van 
de meerjarenplanning een eerste belangrijk gegeven 
is. Verder in dit nummer leest u alvast meer hierover.

De voorbije maanden mochten we heel wat positieve 
reacties ontvangen over onder andere de begraafplaatsen 
die er nu opnieuw al beter onderhouden bijliggen. De 
echte opwaardering van de begraafplaatsen is gepland 
voor deze legislatuur. Ik kan alvast verklappen dat er zal 
ingezet worden op een echte sterretjesplek. Ook het feit 
dat er nu eindelijk werk gaat gemaakt worden van een 
nieuw of aangepast rusthuis wordt erg positief onthaald. 
Vlam zal dan ook verder blijven inzetten om punten uit 
ons programma maximaal te kunnen realiseren. We 
hebben alle vertrouwen dat dit kan lukken want binnen 
deze meerderheid van vier verschillende politieke 
partijen hebben we het voorbije jaar, alleen maar respect 
en samenwerking mogen ervaren. Een bestuur met een 
dergelijke ingesteldheid maakt het dan ook mogelijk dat 
de Zemstse bevolking er beter van wordt.

De laatste weken hebben een waaier aan 
eindejaarsactiviteiten 2019 uitgewuifd. De deur naar 
een  nieuw jaar vol uitdagingen is op 1 januari 2020 
opengeduwd. We weten dat elk jaar lief en leed steeds 
de revue passeert. Probeer te vergeten wat in 2019 te  

betreuren viel en kijk uit naar wat in 2020 kan geboren 
worden.

Ikzelf en alle bestuursleden van Vlam houden eraan U 
alvast een gelukkig, gezond, leefbaar en veilig 2020 
toe te wensen. Uiteraard bent u welkom op onze 
Nieuwjaarsreceptie die plaats heeft op zondag 26 
januari, meer info zie pag. 3.

Rozita Vervoort
Voorzitster
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Vlam wenst 
u een 

gelukkig, 
gezond, 

leefbaar en 
veilig 2020!

Verras je 
geliefde of als 
origineel bedankje!

Kijk snel verder in dit nummer en 
kies een heerlijk vers ontbijt.

Tot en met 2018 werd in de gemeente Zemst vaker 
geopteerd voor het voeren van rechtszaken (toen 
bevoegdheid cd&v) in plaats van gezond verstand 
en dialoog voorop te stellen. Rechtszaken kosten de 
gemeentekas handenvol geld, dat beter voor zinvollere 
dingen kan worden aangewend. Natuurlijk kan een 
rechtszaak niet altijd vermeden worden en is in die 
gevallen de gemeente genoodzaakt de rechten van de 
gemeente te (laten) verdedigen.

Voorbeeld van zinloos procederen
Een voorbeeld van zinloos procederen is het dossier 
“binnengebied Molenveld” in Elewijt. Hier werd in 2010 
een rooilijn op percelen van privé-eigenaars gelegd met 
als bedoeling in de tuinen van bewoners van Molenveld, 
Pater Penninckxstraat en Dynastiestraat een woonwijk 
te ontwikkelen. Eigenaars van zowel de tuinen als de 
percelen waarop de rooilijn zou komen te liggen, dienden 
massaal bezwaar in tegen deze plannen. Ze waren 
massaal aanwezig op de zittingen van de gemeenteraden, 

waar dit dossier besproken werd. Helaas deze protesten 
lieten het toenmalige bestuur koud. Dit was dan ook het 
begin van een jarenlange rechtszaak want eigenaars 
trokken naar de rechtbank en haalden bij de Raad van 
State tot driemaal toe hun gelijk!

Nieuw bestuur verkiest gezond verstand
Begin 2019 besliste het nieuwe bestuur om deze 
rechtszaak te stoppen. De auditeur van de Raad van 
State had immers opnieuw (voor de derde maal) een voor 
de gemeente vernietigend verslag geschreven, dat even 
later door de rechter van de Raad van State werd gevolgd.
Het nieuwe bestuur is van oordeel dat geschillen in de 
mate van het mogelijke moeten kunnen opgelost worden 
zonder te procederen. 

Natuur ontdekken begint in je eigen tuin 
Wist je dat wanneer je de oppervlakte van alle tuinen in Vlaanderen samentelt, je een groter gebied hebt dan 
wanneer je de oppervlakte van alle natuurgebieden optelt? Dat is een aanzienlijke oppervlakte die kan zorgen 
voor biodiversiteit. Hoe groot of klein je tuin ook is en welke stijl je ook verkiest, je kunt zelf een verschil maken 
voor meer natuur, louter door de aanleg of het beheer van je tuin anders aan te pakken. Het resultaat is een 
tuin vol leven, met planten die het goed doen, met vogels, vlinders, bijen en tal van andere insecten en diertjes, 
met een afwisseling van bloei doorheen de seizoenen. Een natuurvriendelijke tuin is bovendien vaak ook een 
onderhoudsvriendelijke tuin. Dat betekent dus meer tijd om te genieten van al dat moois!

Onder het motto met elke natuurvriendelijk ingerichte tuin maak je een extra stukje natuur, organiseert Vlam op 
donderdag 6 februari in de zaal “In den Prins” te Elewijt om 19u30 een infoavond over natuurvriendelijke tuinen. 
Meer informatie, tips en ideeën worden aangereikt door spreker Ru Vercammen, een ervaringsdeskundige die 
bovendien lid is van Velt en van de milieuadviesraad Zemst. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Minder juridische 
rechtszaken, 
meer gelukkige 
Zemstenaren

“Natuurvriendelijke tuin”

“Gemeentebestuur 
Zemst, jullie krijgen 

eindelijk gezond 
verstand!”

INFO 
AVOND

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?

www.vlamzemst.be8
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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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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?
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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.

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
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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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Jouw persoonsgegevens worden strikt 
vertrouwelijk behandeld volgens de 
Europese Verordening 2016/679 rond 
de bescherming van persoonsgegevens. 

Meer informatie: 
www.vlamzemst.be/privacyverklaring
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