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VLAAMS BELANG

worden in de strijd tegen alle crisissen 
die op ons zijn afgekomen. Ondanks de 
aanwerving van juristen komt er geen 
einde aan het inschakelen van externe 
advocatenbureau’s.

Het is onze mening dat, gezien de crisis, 
het beleid enige terughoudendheid aan de 
dag moet leggen en dat de gemeente als 
een goede huisvader zou moeten besturen. 
De tering naar de nering zetten dus.

Helaas, dit gebeurt niet. 
Zelfs een voorstel door 
een N-VA-mandataris om 
de gemeentebelasting 
te verlagen met 1%, 
die voor de burgers op 
een vermindering van in 
totaal 800.000 euro zou 
betekenen, werd enkel door 

de oppositiepartijen gesteund en niet door 
de eigen partijleden, noch de andere 
meerderheidsleden. Het gaat nochtans over 
geld dat u en ik kunnen gebruiken in de 
strijd tegen de crisis.

Gelukkig heeft u de mogelijkheid om bij de 
volgende verkiezingen, namelijk in 2024, 
opnieuw uw stem uit te brengen en aan te 
tonen of u met dit soort van beleid akkoord 

gaat.

In afwachting wens ik u 
en al uw dierbaren een 
fijn eindejaar en een 
voorspoedig 2023.

Jan Schelfhout 
Voorzitter Vlaams Belang 

Haaltert  

Beste medeburger,

We leven hier in Haaltert in politiek woelige 
tijden. Onze gemeente haalde onlangs het 
nationale nieuws door het vermoeden van 
machtsmisbruik van onze burgemeester. 
Iedereen kent ondertussen het verhaal. 
Het gaat er mij meer om of wij, inwoners 
van Haaltert, dat soort toestanden zomaar 
moeten accepteren. Een gemeente moet 
staan voor een correcte, eerlijke uitvoering 
van de beleidsdomeinen.

Sinds de verkiezingen van 2018 betalen wij 
tienduizenden euro’s per jaar aan externe 
advocatenbureaus, die de gemeente moeten 
bijstaan in rechtsprocedures veroorzaakt 
door het niet naleven van de regels. Ik durf 
te spreken over meer dan 170.000 euro! 
Geld dat – indien de procedures correct 
gevolgd werden – gebruikt zou kunnen 

Nieuwjaarsreceptie 
met Barbara Pas
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Nu zie ‘k de stad hier binnendringen 
Boven de daken groeit ze aan 
Komt onze huisjes zomaar omringen 
De zon schijnt niet meer door ons raam 

Reeds in 1978 klaagde 
Denderhoutemnaar Paul Roelandt de 
verstedelijking van onze streek aan in zijn 
beroemde lied Mijn Dorpje. Sindsdien is 
dit trieste proces alleen maar in steeds 
sneller tempo voortgezet. Legislatuur 
na legislatuur werden bossen gekapt, 
weides verkaveld, velden ontwikkeld, 
beken toegegooid en appartementen 
opgetrokken. De huidige meerderheid 
is jammer genoeg een voortzetting 
van hetzelfde onverantwoorde beheer 
van onze lokale open ruimte en natuur. 
Gestuurd door blinde hebzucht wordt 
appartementsblok na appartementsblok 
vergund, tiert de lintbebouwing welig 
en worden gezellige dorpspleintjes 
omgetoverd tot betonnen woestijnen met 
karakterloze woonblokken. De stad, en 
al haar maatschappelijke problemen, 
is de expresweg overgestoken en heeft 
zich genesteld in onze mooie, eens 
zo landelijke gemeente. De resultaten 
op elk aspect van onze maatschappij 
zijn dagelijks steeds meer voel- en 
zichtbaar. Files, luchtverontreiniging, 
sluikstort, parkeerproblemen, verdwenen 
sociale cohesie, gestegen criminaliteit, 
gevaarlijke verkeerssituaties, gebrek aan 
speelruimte, overstromingen, verdwijnen 
van fauna en flora, geluidsoverlast … 

Het is tegenwoordig ‘in’ om amateur-
klimaatactivist te zijn. De wereldverbeteraars 
en moraalridders van de politieke en culturele 
elite hebben nu ook de plotse bekommernis 
om Moeder Aarde aan hun woke-lijstje 
toegevoegd.

Ook onze gemeente springt gezellig mee 
op de Anuna-boot richting Hysterica. 
‘Klimaatbendes’ worden opgericht in de 
lokale scholen, lezingen over het einde van 
de wereld worden in De Spot en het Sint-
Martinusheem opgezet, #MaaiMeiNiet 
én de gemeente ondertekent een heus 
klimaatactieplan waarin ze verklaart dat 
ze tegen 2030 maar liefst 40% minder 
C02 zal uitstoten. Hoe zal ze dit doen? 
Wel, dit doel vereist, en ik citeer: “een 
algemene klimaatgezonde reflex op het vlak 
van wonen, ruimtelijke ordening, energie, 
mobiliteit, produceren en consumeren.” 
Het ultieme doel van dit plan is blijkbaar 
om de regio weerbaar maken tegen de 
klimaatverandering.

Een nobel doel? Dat zeker. Werd de 
ondertekening van dit plan met veel 
bombarie afgekondigd in de pers om zoveel 
mogelijk aan politieke recuperatie te doen? 
Dat is ook zeker. Had de meerderheid een 
populistisch buitenkansje gezien door op de 
rage-golf van de door de media en elitaire 
Gutmenschen opgepookte klimaathysterie 
mee te surfen? Het zal nog niet zijn. Dat 
bewijst haar beleid nà het ondertekenen van 
dat plan.

Deze meerderheid geeft geen zier om onze 
natuur. Onze gemeente ruilt haar landelijke, 
dorpse karakter in sneltempo in voor het 
lelijke gezicht van de voorstad. Gekneld 
tussen Aalst en Ninove, in het vizier van 
Brussel en onder de dreiging van opgeslokt 
te worden, net zoals onze Denderleeuwse 
buren aan de andere kant van de N45. 
Het zal dit bestuur worst wezen. Hoe meer 
inwoners, hoe meer belastinginkomsten. Met 
wat geluk rondt onze gemeente nog voor 
het einde van deze legislatuur de kaap van 
20.000 inwoners, zodat de heren en dames 
van het schepencollege zichzelf een dikke 
loonsverhoging kunnen uitkeren als beloning 
voor het goede werk.

Dit is niet het toekomstbeeld dat ik en 
mijn partij willen voor Haaltert en bij 
uitbreiding het hele Vlaamse platteland. 
Deze betreurenswaardige trend kan nog 
omgedraaid en ongedaan gemaakt worden, 
maar dan dient u in 2024 de juiste keuze 
te maken. Ik heb de helft van mijn jeugd in 
Den Dotter en Den Biest doorgebracht, als 
kind op zoek gegaan naar de bron van de 
Wildebeek, kampen gebouwd in Swittens, 
… Ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen 
dat ook kunnen blijven doen.

Opgroeien zoals het hoort: in een Vlaams en 
landelijk Haaltert.

Jens Van der Kelen 
Penningmeester & persverantwoordelijke 

Vlaams Belang Haaltert

WAARHEEN, PLATTELANDSBEWONER?



Met Aloïs De Backer belichtten we in een 
eerdere editie reeds een toonaangevend 
figuur in de Vlaamse-nationale en sociale 
geschiedenis van ons Haaltert. De Backer uit 
Denderhoutem werd door de Vlaams Belang-
fractie in de verf gezet in het kader van de – 
door de meerderheid weggestemde – titel van 
ereburgerschap van de gemeente Haaltert.

Maar Haaltert kent wel meer historische 
figuren die haar op de kaart van de Vlaamse 
Beweging zetten. Met pastoor Jozef De 
Brouwer hebben we in onze gemeente immers 
een Vlaming met een zeer omvangrijk oeuvre 
als schrijver, maar ook een Vlaming onder de 
mensen. De Brouwer beschikte over de gave 
van “de pen”, zoals weinig anderen die gave 
hadden, en was bovendien een man van het 
volk. Zo was hij doorheen zijn rijk gevuld leven 
lid van o.m. het KVHV, het Priester Daensfonds, 
het Pennoen, Land van Aelst, Protea, de 
Boerinnengilde en vele andere. 

DE SCHRIJVER
Biografen maken vaak een selectie wanneer 
ze aan een overzicht toe zijn. Zo schreef 
De Brouwer, alleen al voor het tijdschrift Het 
Land Van Aalst 2.300 gedrukte bladzijden. 
Voor zijn volledige werk gaan we richting 
8.600 bladzijden. In zijn literaire prijzenkast 
staan onder andere de literaire prijs van het 
Davidsfonds voor zijn werk Geschiedenis van 
Impe, ontvangen in 1957 en de Reinaertprijs 
in 1970 gevolgd door de jubileumprijs van het 
Verbond voor Heemkunde in 1972. In 1983 
haalde hij nog de eerste Frans de Potter – Jan 
Broeckaertprijs binnen.

DE PRIESTER
De Brouwer leefde en werkte voornamelijk 
als priester. Hij diende in o.m. Denderleeuw, 
Hofstade, Impe en Sint-Gillis Dendermonde. 
Het was na het beëindigen van zijn 
priesteropleiding dat hij in 1934 als 
onderpastoor in Denderleeuw terechtkwam. 
Daar vond hij in de figuur van pastoor Poelaert 
een medestander. Laatstgenoemde had immers 
in 1919 als superior van het Aalsters Sint-
Maarteninstituut de school vernederlandst. 
Denderleeuw was ook de gemeente 
waar hij veiligheidshalve 
binnenshuis moest blijven toen 
het in 1944 werd bevrijd. Een 
aanhoudingsbevel dat hem boven 
het hoofd hing, zorgde er ook 
voor dat hij een tijdje geschorst 

werd als priester. Na deze schorsing vervulde 
hij het priesterambt in Hofstade alvorens in 
1954 benoemd te worden als pastoor in Impe. 
Het was in die periode dat hij misschien wel 
het meest actief was. Duizendpoot De Brouwer 
liet er de Lourdesgrot bouwen op grond van 
de pastorij én liet er ook de Sint-Denijskerk 
vernieuwen. Het was in dat Impe dat hij de 
11 juli-vieringen opstartte, vieringen die tot ver 
buiten de gemeentegrenzen bekend waren en 
tot op heden nog altijd gevierd worden in het 
pittoreske kerkje van Impe. 

DE REBEL
Het was in Impe dat ik vanuit Haaltert aanwezig 
mocht zijn op de laatste 11 juli-viering waar 
De Brouwer postuum werd geëerd. Deze 
62ste viering van Vlaanderens Hoogdag in het 
Impense kerkje was er dus eentje die voor ons 
nog symbolischer was dan anders. Het was 
dan ook de ideale dag én het uitgelezen kader 
om deze Haaltertse priester, heemkundige en 
schrijver te huldigen als een Vlaams-nationale 
rebel. Haaltert, koester uw Vlaams, volks 
en sociaal verleden én de personen die dit 

belichaamden. Laat het een fundament 
zijn voor een Vlaamse, volkse en 

sociale toekomst voor ons Haaltert. 

Pieter De Spiegeleer 
Gemeenteraadslid & Federaal 

Volksvertegenwoordiger Vlaams 
Belang

Jozef De Brouwer: Bewogen Haaltenaar, maar ook Vlaams-Nationalist

Rego, solus ego. Ofte ik heers, ik alleen

Misschien het moment om het kleuterlogo 
van Haaltert te wijzigen in deze slogan? 
Een verwittigd man (of vrouw in dit geval) 
is er twee waard, maar blijkbaar gaat 
deze hypothese hier ook niet op. Modder 
gooien, leuke bezigheid voor adolescenten 
en aanverwanten, maar een burgervrouw 
onwaardig. Een politieman die zijn taak 
naar behoren heeft vervuld, krijgt van ons 
dan ook geen modder, maar onze volle 
waardering.

Geloof het of niet, zelfs de marters in onze 
mooie gemeente houden zich niet aan de
regels. Ze knagen er maar op los tot grote 
frustratie van de gedupeerden. Maar 
hoera, de oplossing is er: hang overal 
bordjes van 30 km en ook de marters 
zullen vluchten.

Er is nog veel werk te verrichten de 
komende tijd … Wordt vervolgd.

Anne Callebaut
Secretaris Vlaams Belang Haaltert

Knipoog op Haaltert

Driekoningen in Haaltert: 
Een Christelijke traditie die bloeit 
(en hoe ze nog meer kan bloeien)

Traditiegetrouw wordt er jaarlijks in 
Denderhoutem Driekoningen gevierd, met 
meerdere onderdelen zoals zangwedstrijden, 
sterrenworpen en nog veel meer. We kunnen 
dus tevreden vaststellen dat deze traditie 
nog steeds springlevend is en voor zowel de 
jongsten als de oudsten onder ons voor plezier 
en vertier zorgt. Voor het Vlaams Belang ( 
en haar jongeren) is het in stand houden 
van deze tradities een letterlijk en figuurlijk 
heilige zaak, omdat ze een belangrijk 

deel van onze cultuur vertegenwoordigen. 
Als het Vlaams Belang in Haaltert zouden 
we deze traditie graag nog verder zien 
uitbreiden naar alle deelgemeenten, om 
iedere inwoner van Groot-Haaltert aan 
deze festiviteiten te kunnen laten deelnemen. 
Een overkoepelende grotere activiteit op 
het niveau van de volledige gemeente zou 
voor ons een mooie zaak zijn. Met een 
traditioneel, christelijk en vooral Vlaams 
gedachtegoed het nieuwe jaar in!

Nicolas Larivière
Jongerenverantwoordelijke

Vlaams Belang Haaltert




