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Beste inwoners van Brakel, 

2020 was een jaar om snel te 
vergeten. Toch moeten we samen 
positief vooruitkijken en hopen dat 
de volksgezondheid de pandemie 
kan verslaan. Het Vlaams Belang 
bleef niet bij de pakken zitten en nam 
het op voor onze mensen. We riepen 
op om lokaal te kopen en zo onze 
lokale handelaars te ondersteunen. 
Jeugdhuis Alfa mag zijn tuintje 
behouden, de skaters zullen wellicht 
een nieuwe plaats krijgen aan De 
Rijdt waar er sociale controle is en 
hun privacy gewaarborgd wordt.
Geen gemakkelijke mix, maar toch 
van bijzonder belang voor onze 
jeugd. 
Ook de boogschutters 'De ware vrien-
den' krijgen een plaats aan Chalet 
De Rijdt, een voorstel van mijn par-
tij, waar we best fier op mogen zijn. 
De meerderheid zag geen toekomst 
in deze volkssport, al werd dat niet 
gecommuniceerd in de media. Het 

Vlaams Belang diende nog verschil-
lende voorstellen in, bijvoobeeld: het 
gebruik van de zeer accurate (en 
gratis) app “Mijn mooie straat” voor 
het melden van sluikstorten. Dit werd 
afgewezen, maar enkele dagen later 
verscheen een quasi identiek voor-
stel op de gemeentelijke website. De 
app in kwestie is wel nog steeds niet 
in voege. Onze meerderheid gaat 
graag zelf met de pluimen lopen, al 
duurt het vaak langer.
Bij de recente overstromingen in ja-
nuari 2021 riepen wij op om eens 
grondig onderzoek te doen naar de 
talrijke oorzaken. We kunnen immers 
niet op elke hoek een bufferzone aan-
leggen. Het is hoog tijd voor een be-
tonstop en om onze groene weides te 
beschermen in het belang van onze 
kwetsbare natuur. Het plaatsen van 
“vogelnestkastjes” en de actie“plant 
een boom” werden ook afgewezen, 
maar enkele weken later komt men 

opnieuw af met hetzelfde voorstel, ui-
teraard in een blauw jasje gestoken. 
In andere steden en gemeenten 
worden goede voorstellen van het 
Vlaams Belang wel goedgekeurd. In 
Brakel is de Open Vld alleenheerser, 
waar gezond verstand de basis is 
van elke goede beslissing en het ge-
brek eraan de basis van elke slechte 
beslissing. Hypocrisie ten top! Wij 
troosten ons dat onze voorstellen 
toch naderhand opge-
pikt worden door de 
meerderheid, want 
ze zijn vooral voor 
u, de bevolking.

Veronique Lenvain
Gemeente- 

raadslid
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Veronique geeft alvast het goede voorbeeld

Enkele bestuursleden van het 
Vlaams Belang Brakel deelden 
op woensdag 2 december 2020 
op de wekelijkse marktdag cho-
colade uit met een duidelijke 
boodschap: Wij behouden onze 
tradities. Met deze actie protes-
teerden ze tegen de toenemende 
druk op onze tradities, want ook 
in Brakel moet de Sint het doen 
zonder zijn trouwe Zwarte Piet.

Wij vragen ons luidop af waar 
nu precies het racisme, het kolo-
nialisme of de slavernij zou zit-
ten in de kleurrijke Sintfolklore. 
Een traditie die zovele mensen 
de allermooiste jeugdherinne-
ringen bezorgd heeft. Een dag 
waar naar wordt uitgekeken 
door onze kinderen, wordt meer 
en meer slachtoffer van de poli-
tiek correcte hysterie.

Terwijl Europa en ons land ver-
zuipen in een nietsontziende 
immigratiecrisis en de economi-
sche coronacrisis steeds meer 
mensen in de armoede duwt, 
blijft het politiek correct fabriek-
je lustig doordraaien. Het Euro-
pees Parlement wil niet dat de 
lidstaten tradities in ere houden 
waarbij aan blackfacing wordt 
gedaan. Waar houdt het Euro-
pees Parlement zich mee bezig? 
Zwarte Piet heeft niets te maken 
met racisme, maar wel met een 
kinderfeest, met traditie!

Onze Vlaamse tradities staan 
steeds meer onder druk. Kerst-
markten mogen niet langer kerst-
markten zijn, paaseieren moe-
ten een andere naam krijgen 
en zelfs Aalst Carnaval wordt 
onder vuur genomen. Genoeg is 
genoeg! Het Vlaams Belang ver-
dedigt onze Vlaamse tradities. 
Stop de politiek correcte waan-
zin  en blijf met jullie handen af 
van onze cultuur, tradities en ze-
ker van ons kinderfeest!

Kris Jouret
Secretaris

In het kader van het natuurherstel 
deed het Vlaams Belang op de ge-
meenteraad van december 2020 
een voorstel om de mezenpopulatie 
te vergroten door meer nestkastjes te 
plaatsen. 

Mezen zijn zeer nuttige diertjes. Zo 
worden ze grotendeels ingezet bij 
het bestrijden van de eikenprocessie-
rups en de buxusrups die zich meer 
en meer in onze streek nestelen. De 
eikenprocessierups is gevaarlijk voor 
onze volksgezondheid. Deze rupsen 

zijn een natuurlijke voedingsbron van 
de mezen.

Vandaar de vraag van ons gemeen-
teraadslid of onze gemeente, in het 
kader van het natuurbehoud en her-
stelbeheer, kan instaan voor het plaat-
sen van nestkastjes. De beste periode 
voor het plaatsen van nestkastjes is na-
melijk februari. Een kleine investering 
waar iedere burger baat bij heeft. Het 
voorstel werd afgewezen maar enkele 
maanden later overgenomen door de 
hypocriete Open VLD. 

Vlaams Belang Brakel wil investeren 
in een efficiënter parkeer- en 
mobiliteitsbeleid, maar geen € 
34.000 (belastinggeld) in een GAS-
ambtenaar die een klopjacht zal 
houden op foutparkeerders. Met een 
dergelijk  beleid zal Brakel nooit 
bruisen, zoals we zo vaak mogen 
horen van de meerderheid.

Altijd maar nieuwe pestregels die 
geld in het laadje moet brengen. 
22% van onze Brakelaars zijn ouder 
dan 65 jaar en het is onmogelijk 
om in 30 minuten boodschappen 
te doen. Het Vlaams Belang stelt 
voor om enkele shop-and- go 

parkeerplaatsen te voorzien maar 
geen 2 straten. 

Oplossingen zoeken in het voordeel 
van de inwoners en het raadplegen 
van de handelaars is 
niet de sterkste kan 
van de Open Vld.
Investeer in onze 
mensen en niet in 
parkeerboetes! 

 
Kris Jouret
Secretaris

BESCHERM ONS KINDERFEEST

 

Voorstel voor het plaatsen 
van nestkastjes afgewezen

Investeer in Brakel, 
niet in verkeersboetes



Vlaams Belang Brakel liet zelf een 
voorontwerp uitwerken dat tegemoet 
komt aan de vraag van verschillende 
verenigingen en buurtbewoners om 
een nieuwe multifunctionele zaal met 
een modern gemeentehuis en met 
voldoende parkeermogelijkheden. 
Het Vlaams Belang wil daarmee een 
antwoord bieden op het ontwerp dat 
op de tafel van het gemeentebestuur 
ligt.

Er was al heel wat te doen rond 
het nieuwe project van het gemeen-
tehuis, cultuur- en theaterzaal in de 
Serpentestraat in Nederbrakel. De 
plannen voor het nieuwe complex, 
in combinatie met processen, ontei-
geningen, de oude dekenij en nog 
meer verkeersoverlast deden al heel 
wat wenkbrauwen fronsen. Met veel 
bravoure kwam de Open Vld af met 
zijn grootse plannen, al snel bleek 
duidelijk dat dit zou uitdraaien op 
een grote sisser. Volgens de laatste 
plannen komt er enkel een muziek- 
en theatherzaal en geen gemeente-
huis met een multifunctionele zaal 
waar onze talrijke vereningen om 
smeken. De Open Vld ziet af van de 
eigen plannen en verliest zo alle ge-
loofwaardigheid. Opnieuw een ver-
kiezingsbelofte in de prullenmand!

NOOD AAN EEN MULTI- 
FUNCTIONELE ZAAL

Het Vlaams Belang liet een 
modern en verstaanbaar pro-
ject maken, gelegen op de 
open ruimte langs de verbin-
dingsweg Driehoekstraat-Tir-
se. Een modern complex waarbij het 
ganse gelijkvloers en het tweede ver-
diep open en doorzichtig blijven en 
ingericht worden als overdekte par-
king met voldoende parkeerplaatsen 
en fietsenstalling. 

Vooraan het gebouw worden par-
keerplaatsen voorzien voor gehan-
dicapten. In het achterste gebouw 
bevinden zich twee ruime zalen die 
kunnen samengevoegd worden tot 
één open ruimte met een bar die 
beide zalen kan bedienen. De sani-
taire ruimtes bevinden zich op beide 
verdiepingen. Het modern gemeente-
huis is vooraan voorzien van glas. Er 
is een trap naar de parkeergarage 
met twee nooduitgangen. Het voor-
ontwerp voldoet in alle opzichten 
aan het Bijzonder Plan van Aanleg 
en de gronden liggen vrij. Het par-
keeraanbod kan uitgebreid worden 
en het terrein rondom het gebouw 
kan men als groenzone inrichten.

WARME OPROEP           

De meerderheid zegt ons dat dit wa-
tergevoelig gebied is en dat de grond 
van de kerkfabriek is. Deze plaats 
is 100% bouwgrond. In ons voorstel 
staat het gebouw op palen met een 
overstromingsparking. Het voorstel 
van de meerderheid ligt trouwens ook 
op grond van de kerkfabriek en staat 
ook eveneens aangeduid als overstro-
mingsgebied. 

Het Vlaams Belang doet nogmaals 
een warme oproep aan de meerder-
heid om dit voorontwerp te bekijken 
in het belang van elke Brakelaar. Dit 
project biedt volgens ons alleen maar 
voordelen, niemand hoeft nog rondjes 
te rijden en de Markt blijft verkeers-
luw. Enkel een win-win situatie, voor 
het cultuurleven en voor de buurt.

Veronique  Lenvain    
Gemeenteraadslid

Vlaams Belang schenkt boekenpakket 
aan Brakelse bibliotheek 

Op zaterdag 3 april schonken Vlaams Belang-
gemeenteraadslid Veronique Lenvain en Biblio-
theekraadslid Herman Steenbrugge een viertal 
boeken van Uitgeverij Egmont aan de Brakelse 
Bibliotheek. Het ging over volgende boeken: Toe-
komst in eigen handen & En nu is het aan ons van 
Tom Van Grieken; De ontvoering van Europa van 
Gerolf Annemans en Corona Blunderboek van 
Barbara Pas en Chris Janssens.  

Ook in de Brakelse bibliotheek was er te weinig 
aanbod van boeken van Vlaamse auteurs uit de 
politieke wereld. Het was opmerkelijk dat er geen 
enkel boek terug te vinden was van een schrijver 
die actief is of was als Vlaams Belang-politicus.  
De boeken werden zorgvuldig in ontvangst geno-
men en zullen beschikbaar zijn in onze Brakelse 
bibliotheek. Veel leesplezier! 

Herman Steenbrugge, Ondervoorzitter

Het Vlaams Belang wil een meldpunt 
dierenwelzijn oprichten. Dit meld-
punt moet ervoor zorgen dat burgers 
zich vlugger kunnen melden via een 
online formulier of via telefoon, zo-
dat zwerfkatten en andere dieren in 
nood sneller kunnen geholpen wor-
den.
Ons voorstel werd echter niet goed-
gekeurd. Volgens de meerderheid 
is dit niet nodig in Brakel, iets wat 
wij zeker betwijfelen. De Open Vld 
is kennelijk geen partij met een hart 
voor dieren.  
Veronique Lenvain, Gemeenteraadslid

Nieuw gemeentehuis met multifunctionele zaal



www.vlaamsbelang.org   02 219 60 09   info@vlaamsbelang.org   E   D   Q   L 0468 22 11 33

Tom Van Grieken
Voorzitter

Tom Van Grieken
Voorzitter

Het Vlaams Belang heeft er op korte tijd meer dan 2.000 nieuwe 
leden bij. Dat brengt het totale ledenaantal op 20.000: een 
fenomenaal cijfer. Het toont aan hoe sterk de Vlaming snakt naar 
verandering. Want het Vlaams Belang is en blijft de enige partij 
die opkomt voor een Vlaanderen van en voor de Vlamingen, een 
Vlaanderen waar we vrij kunnen zijn. Onder het huidige beleid is 
dit geenszins het geval. Integendeel, onze vrijheid wordt meer en 
meer afgenomen. Genoeg!

De federale premier De Croo en zijn kornuiten hebben sinds 
november een verstikkende lockdown opgelegd. Toch heeft die 
lockdown niet kunnen verhinderen dat de coronacijfers de slechte 
kant uit gingen. Het antwoord van de regering op hun eigen 
geknoei? Meer blinde verstrengingen, zonder enig cijfermateriaal 
of bewijs van de werkzaamheid. De winkels en contactberoepen 
werden nogmaals de dupe, tegen alle beloftes van Pinokkio De 
Croo in.

Wie op de Vlaamse regering rekende voor soelaas, is eraan 
voor de moeite. Ondanks alle stoere taal van onderwijsminister 
Ben Weyts gingen ook de scholen terug op slot. Sterke Jan 
Jambon voerde slaafs en slap gewoon uit wat hem door het 
Veiligheidscomité werd opgedragen, niettegenstaande hij een 
vetomacht heeft in dat orgaan.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: 2021 moet en zal het jaar 
van de vrijheid zijn. Dat wil niet zeggen dat we het coronavirus 
niet ernstig nemen. Net zoals wij aandacht hebben voor onze 
grondrechten en de mentale gezondheid van de burger. Daarom 
willen wij geen blinde lockdown, maar gerichtere en transparante 
maatregelen - die bewezen werkzaam zijn. Enkel een beter 
vaccinbeleid, betere testing en betere tracing kunnen ons uit de 
crisis loodsen. Dat is exact het omgekeerde van het beleid van 
De Croo en co. Hoog tijd dus voor verandering, hoog tijd voor 
het Vlaams Belang!
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