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VLAAMS BELANG

Beste Haaltenaar,

Zoals u wellicht weet maakt het 
Vlaams Belang in Haaltert deel uit 
van de gemeenteraad. We zijn 
hier in Haaltert een jonge politieke 
partij en, zoals dat wel meermaals 
gebeurt bij beginnende afdelingen, 
zijn er mensen die afhaken en zijn 
er mensen die erbij komen. Intussen 
is onze afdeling versterkt met een 
aantal mensen en dit vanuit elke ge-
leding van onze maatschappij: een 
jongere, een vrouw, een gepensio-
neerde,... 

MAAR DIT IS NIET ALLES!

Het Vlaams Belang doet het niet en-
kel goed in de nationale peilingen 
(afgetekend de grootste partij van 
het land), maar kan ook rekenen 
op haar vele afdelingen, zo ook 
in Haaltert. Zo wordt er aandacht 
besteed aan het aantal lokale vol-
gers op onze sociale media, het uit-
breiden van onze lokale leden, het 
aantal (en de kwaliteit van de) inge-

diende voorstellen op de gemeente-
raad, persoonlijk contact met onze 
mensen,...

Met deze ploeg zullen we blijven 
uitkijken om ons verder te versterken 
en voor de Haaltenaar op de bres te 
blijven staan. Onze fractie in de ge-
meenteraad zal, zoals ze reeds de-
den, de vinger aan de pols blijven 
houden om ervoor te zorgen dat uw 
belangen worden verdedigd.

De taak van een meerderheid in 
een gemeente is deze immers te 
besturen zoals een goede huisva-
der en erover te waken dat er geen 
onnodige en/of nutteloze uitgaven 
worden gedaan. Wij hebben hier-
omtrent reeds een aantal van die 
dossiers kunnen beïnvloeden, ten 
gunste van u en uw portemonnee. 
Onze fractie zal zeker op deze weg 
verder blijven gaan, want blijkbaar 
is er in Haaltert een goudader ge-
vonden en kan het niet op wat be-
treft grote uitgaven en megalomane 
projecten. 

Ik wens U en uw geliefden in ieder 
geval een zeer gelukkig 2022 en, 
vooral, blijf gezond.

Jan Schelfhout
Afdelingsvoorzitter Haaltert
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Op de gemeenteraad van oktober 
2021 werd een principieel akkoord 
gesloten door de meerderheid om het 
stationsgebouw van Haaltert aan te ko-
pen. Kostprijs: 185.000 EUR.

Onze fractie had hier 3 vragen over: 

1. Wat bedragen de renovatiekosten 
om dit gebouw operationeel te 
maken? 

2. Welke invulling zal aan dit ge-
bouw worden gegeven? 

3. Wanneer zal dit gebouw in dienst 
genomen kunnen worden?

Op vraag 1 kon geen antwoord ge-
geven worden, het is namelijk koffie-
dik kijken hoeveel honderdduizenden 
euro’s dit aan de bevolking opnieuw 
zal kosten.

Op vraag 2 was het antwoord ook 
wollig, de bevoegde schepen in casu, 
Phaedra Van Keymolen, had het over 
een fietsherstelzaak, een strijkatelier of 
een “repair-café”.

Het antwoord op vraag 3 was nog hal-
lucinanter, men gaat dit overbrengen 
naar de volgende legislatuur. Anderen 
kunnen het dan mischien oplossen.

Dat het momenteel winter is, is in 
deze tijden helaas heel goed voel-
baar. Nu al zijn voor velen de gas- 
en elektriciteitsprijzen onbetaalbaar.

Werkende gezinnen, alleenstaande 
ouders, huishoudens met een be-
perkt inkomen… Zeer velen zullen 
het hard voelen. En het gevolg... ar-
moede, centjes tellen om toch rond 
te komen, een boterham minder eten 
om 's avond een uur warm te heb-
ben. Dit kan niet!

Onze partij stelt dan ook een BTW 
verlaging van 21% naar 6% voor. Al 
onze mensen hebben recht op een 
menswaardig bestaan.

Het Vlaams Belang is in principe niet 
tegen deze aankoop, maar is wel voor-
stander om eerst eens de renovatiekos-
ten te budgetteren en vervolgens te 
bekijken of deze aankoop nog wel zo 
interessant is. Trouwens, indien sche-
pen Van Keymolen graag een repair-
café, strijkatelier of fietsherstelzaak wil 
installeren, vragen wij ons af waarom 
dit niet bvb. in de pastorij van Kerks-
ken kan. Deze is al in bezit van de 
gemeente, dus bespaart men de aan-
koopkost en ook hier kan eveneens be-
keken worden wat de renovatiekosten 
bedragen en deze vervolgens budget-
teren zoals een goede huisvader. Ge-
zond boerenverstand noemt men dat.

Jan Schelfhout
Afdelingsvoorzitter

Gas en elektriciteit zijn een basis-
recht waar niet aan geraakt mag 
worden.

Wij zullen vechten om dit recht te 
blijven verwezenlijken.

Anne Callebaut
Secretaris

Graag stel ik me even aan jullie voor: 
Ik ben Nicolas Larivière, 17 jaar oud 
en heb me afgelopen zomer aangeslo-
ten bij de Vlaams Belang afdeling van 
Haaltert. 

De beslissing om me aan te sluiten 
bij de afdeling werd gewekt door de 
Vlaams Belang Jongeren-Zomeruni-
versiteit die plaatsvond in juli laatstle-
den. De Zomeruniversiteit ging door in 
Duitsland en meer bepaald in de pro-
vincie Noordrijn-Westfalen. Ik had nog 
nooit een soortgelijke reis gemaakt, 
dus wist ik logischerwijs niet wat ik er 
kon van verwachten. Maar ik ben ver-
heugd om te zeggen dat het een meer 
dan aangename ervaring was. 

Zowel de sfeer als de activiteiten, maar 
vooral de mensen maakten er een zéér 
geslaagde reis van. Het was de ide-
ale gelegenheid om veel bij te leren, 
vrienden te maken en vooral (zoals ik) 
je aan te kunnen sluiten bij de lokale 
Vlaams Belang afdeling. Ik kijk er dan 
ook enorm naar uit om de volgende 
jaren actief te zijn in de gemeente en 
samen te werken met de andere leden 
van het Vlaams Belang in Haaltert.  Tot 
slot: op naar 2024!

Nicolas Larivière
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Ereburger in Haaltert
Op de Haaltertse gemeenteraad van maan-
dag jl. gaf raadslid Nancy Van Landuyt 
toelichting bij het agendapunt inzake de in-
voering en reglementering betreffende het 
kunnen toekennen van de titel "Ereburger 
van Haaltert". Dit diende als inleiding om 
voormalig CVP-kopstuk Paula D'Hondt-Van 
Opdenbosch in het volgende punt effectief 
tot ereburger van Haaltert te bombarderen.

Deze manier van werken leidde echter tot 
heel wat verzet bij de voltallige oppositie. 
Men hekelde het "doorgestoken kaartspel", 
maar CD&V schepen Van Keymolen deed, 
zonder blozen, nog een stevige poging om 
iedereen te overtuigen dat het voordragen 
van een voormalige CVP-coryfee, door een 
huidig CD&V-raadslid louter toeval was en 
helemaal niets met de politieke kleur te ma-
ken had. Op dat moment kon zelfs een deel 
van haar eigen meerderheid de lach niet 
onderdrukken. De manier hoe raadslid Van 
Landuyt de biografie van mevr. D’hondt-
Vanopdenbosch voorlas was dan weer 
ontroerend. 

De Vlaams Belangfractie schoof met advo-
caat Aloïs De Backer, postuum, ook een 
kandidaat-ereburger naar voren. De moti-
vatie om Advocaat De Backer naar voor te 
dragen is immers niet min. Geboren en ge-
togen in Denderhoutem zorgde De Backer 
eerst achter de schermen, en later vanop de 
eerste rij, voor de ontvoogding van de Den-
derstreek, van Vlaanderen en de Vlaamse 
taal. Hij was ook diegene die de eerste 
stap zette tot de vernederlandsing van 
de Rijksuniversiteit Gent. Mede daardoor 
konden velen van de huidige aanwezige 
raadsleden hun universitaire studies in het 
Nederlands volgen. De Vlaams Belangfrac-
tie was er rotsvast van overtuigd een vlotte 
meerderheid te kunnen vinden voor het on-
dersteunen van deze kandidatuur, gezien 
het Vlaams-Nationalistisch gedachtengoed 
van de N-VA en het feit dat er zelfs Daen-
sisten tussen hun raadsleden zitten. Helaas 
werden we geconfronteerd met een “njet” 
van de voltallige N-VA-fractie, die volmon-
dig de kandidatuur van mevrouw D’Hondt 
steunde.

Een dolk in de rug van iedere Vlaams-Nati-
onalist en Daensist in Haaltert en omstreken 
en nogmaals het bewijs dat deze N-VA-
fractie vlotjes haar idealen opzij schuift om 
toch maar aan de postjes vast te houden. 
Desalniettemin wenst VB Haaltert te bena-
drukken dat dit géén persoonlijke aanval 
op mevr. D'Hondt-Van Opdenbosch betreft, 
echter zijn we van mening dat de manier 
van werken en het stemgedrag van verschil-
lende fracties binnen de huidige meerder-
heid op z'n minst de wenkbrauwen doet 
fronsen.

Pieter De Spiegeleer
Fractieleider Haaltert

Federaal volksvertegenwoordiger

Verkeersdriehoek draait vierkant.
Een verhaal van inefficiënte circulatie 
en groeiende frustratie.

Het verkeerskundige hart van Dender-
houtem werd door deze meerderheid 
reeds meerdere malen misbruikt als 
een, door de belastingbetaler gesubsi-
dieerd, laboratorium voor ondoordach-
te ‘testfases’ en vergezochte hersenspin-
sels van onze schepen voor Mobiliteit. 
Alsof het gemakshalve invoeren van 
een algemene zone-30 voor de hele 
zone nog niet genoeg hinder veroor-
zaakte, werd het voor automobilisten 
komende uit de Zonnestraat ook nog 
eens onmogelijk gemaakt om rechtsaf 
te kunnen slaan om richting Borrekent 
te rijden. Dezelfde waanzin werd in-
gevoerd voor verkeer die de parking 
van de lokale Delhaize verliet en zich 
richting Borrekent of Zonnestraat wou 
begeven. Anderhalve kilometer (!) om-
rijden voor straten te bereiken die zich 
respectievelijk 85m en 50m van het 
vertrekpunt bevinden. De Schoolstraat 
werd omgetoverd tot een kleurboek op 
peuterniveau om de vele dolgedraaide 
maatregelen ‘duidelijk’ te maken aan 
de weggebruiker, om nog maar te 
zwijgen van de nogal ‘onhandig’ ge-
plaatste bloembakken. Dit soort fictie 
zou mijn (beperkte) schrijverstalenten 
ver te boven gaan, ware het geen ge-
wone opsomming van feiten geweest.

De logica is aldus ver te zoeken, met 
alle gevolgen van dien: Meer uitstoot 
van CO2  en fijnstof voor buurtbewo-
ners, meer tijdsverlies en bijhorende 
frustraties voor automobilisten, meer 
verkeer en bijhorende opstoppingen 
in het centrum van Denderhoutem, 
gevaarlijkere situaties aan de beide 
schoolgebieden, … 

Na enkele bevragingen op de gekende 
sociale media was het voor onze partij 
klaar, duidelijk en allerminst een ver-
rassing: de burger was hier niet over te 
spreken. Zowel buurtbewoners, ouders 
van lokaal schoolgaande kinderen als 
automobilisten uitten veelvuldig hun on-
genoegen over deze gewijzigde situa-
ties. Neem het hen maar eens kwalijk.

Onder druk van het Vlaams Belang 
trok de meerderheid de beslissing, 
om rechtsaf te slaan vanuit de Zon-
nestraat te verbieden, opnieuw in. 
Hiermee werd op 1 van onze 3 pun-
ten op die betreffende gemeenteraad 
(25/01/2021) unaniem ingegaan. 
Echter had onze fractie ook de toestem-
ming, om opnieuw vanuit de Vondel-
baan en de parking van de lokale Del-
haize rechtsaf te kunnen slaan richting 
Zonnestraat/Borrekent, ter stemming 
gelegd. Deze werd door de meerder-
heid unaniem afgewezen.

En punt 3? Wel, de meerderheid vond 
klaarblijkelijk dat het zicht op aanko-
mende verkeer, rond het trefpunt van 
de Molenstraat met Borrekent en de 
Schoolstraat, iets té goed was. Daarop 
werd beslist om de indeling van de 
parkeerplaatsen grondig te wijzigen. 
De gevolgen? Amper en laattijdig zicht 
op aankomend verkeer, onafhankelijk 
vanuit welke straat men gereden komt. 
Bussen en vrachtwagens komende uit 
de Molenstraat moeten zich haast blin-
delings op het voetpad begeven om 
de bocht richting Schoolstraat zonder 
blikschade te maken, anticiperen op 
zwakke weggebruikers wordt bemoei-
lijkt, … enz. Hierop diende onze frac-
tie een 3de punt in, om deze situatie 
te herbekijken en aan te passen. Ook 
dit punt werd echter unaniem door de 
meerderheid afgewezen.

Vlaams Belang Haaltert zal echter on-
derstaande punten blijven verdedigen:

• Het verkeer, komende uit Vondel-
baan en de parking van de lokale 
Delhaize, wordt opnieuw toege-
staan om rechtsaf te slaan om  
richting Zonnestraat/Borrekent te 
rijden.

• De ‘zones 30’ worden beperkt tot 
de schoolgebieden en tevens, door 
middel van dynamische verkeers-
borden, beperkt tot de afzet- en 
oppikmomenten op schooldagen.

• De Schoolstraat wordt opnieuw 
een tweerichtingsstraat, de bloem-
bakken verdwijnen uit het straat-
beeld.

• Er wordt een parkeerverbod uitge-
vaardigd in de Schoolstraat tussen 
de monding van de Molenstraat 
en de Kruisveldstraat. Dit voor de 
diezelfde afzet- en oppikmomenten 
op schooldagen door middel van 
‘slimme’ borden. Op deze manier 
worden de maximale visibiliteit 
en vlotte doorstroming van door-
gaand verkeer verzekerd

• De parkeerplaatsen aan het einde 
van de Molenstraat worden herbe-
keken, de indeling wordt logischer 
en veiliger gemaakt. Dit in samen-
spraak met de buurtbewoners.

Voor deze punten zal Vlaams Belang, 
met uw steun en vertrouwen, blijven 
ijveren.

Jens Van der Kelen
Penningmeester en beheerder sociale 

media Vlaams Belang Haaltert.
Zonnestraatbewoner en vader van 

lokaal schoolgaande kinderen.



Het internet was ooit de vrije haven voor 
alle meningen. Maar vandaag is die haven 
geblokkeerd. Google, Facebook en Twitter (‘Big 
Tech’) passen overal censuur toe. Wie niet binnen 
de politiek correcte lijntjes kleurt, moet eraan 
geloven. U hebt het vast zelf al meegemaakt: 
een tijdelijke ban, een verwijderd bericht of 
een regelrechte blokkering van uw profi el – 
tegenwoordig is het schering en inslag. Ook onze 
partij - het Vlaams Belang - wordt opgejaagd.

Het Vlaams Belang is razend populair, zeker op 
sociale media. Maar dat is niet naar de zin van 
iedereen. De systeempartijen smeden uit nijd 
snode plannen om ons bereik op sociale media 
te verhinderen. Tegelijk werken ze aan wetten om 
meningsdelicten voor de gewone rechtbank te 
krijgen. En ook Big Tech is ze liever kwijt dan rijk. 
Zwarte Piet werd digitaal vermoord, in Amerika 
verbanden Facebook en Twitter een Amerikaans 
oud-president voor onbepaalde termijn en nu zijn 
de Big Tech-vizieren regelrecht op ons gericht. 

WE LATEN ONS NIET MUILKORVEN: 
DOWNLOAD DE APP!

Maar we laten ons niet zomaar muilkorven. Waar 
een probleem is, vinden wij een oplossing. En die 
oplossing is er! Als eerste politieke partij lanceren 
wij een GSM-applicatie - een antwoord op al deze 
inmenging en censuur. Met de applicatie zal u 
exclusieve inhoud vinden, maar kan u ook punten 
scoren om ‘sporen’ te verdienen en zelfs direct 
chatten met de partij. Allemaal vrij en onge� lterd.  

De applicatie zelf is gratis en eenvoudig te 
installeren. Scan de QR-code op deze pagina of 
vind de app in de ‘Play Store’ (Android) en in de 
‘App Store’ (iPhone).
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