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VLAAMS BELANG

Stan,

Jouw inzet voor het Vlaams Belang is fenomenaal,
die bijdrage is voor onze afdeling dan ook heel speciaal.Steeds paraat en onvermoeibaar dus nog zeker geen tijd voor een stop,

maar jouw  laatste zitting bij het Bijzonder Comité zit er nu wel op.
Op de gemeenteraad sloeg je meermaals nagels met koppen,
je hield vast aan je idee, iemand met principes is namelijk niet te stoppen.
Door weer en wind gaan bussen,we zijn het van jou gewend intussen.

Door jouw passie voor boeken en  lectuur,ben je de erudiete � losoof  van ons bestuur.En bestempelen sommigen je als ‘een moeilijk man’,
dan is het omdat niemand jou onder tafel praten kan.Denk maar niet dat we je rust gaan gunnen,want voor “Horizon 2024” gaan  we zonder jou niet kunnen.We wensen je nog heel veel mooie jaren,en hopen dat we allen samen in 2024 nog een historisch moment mogen ervaren.

Deze blijk van dank komt recht uit ons hart,dit is zeker niet het einde, het is een nieuwe start!

Namens Vlaams Belang ZoerselWouter, Fanny & Jos

Namens Vlaams Belang NationaalTom Van Grieken
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ZOERSEL

ONDOORDACHT VERKEERSBELEID 
Vlaams Belang Zoersel voerde actie op het kruis-
punt van de Wandelweg en de Kwadestraat tegen 
het kortzichtig en ondoordacht verkeersbeleid van 
N-VA, Groen en Open VLD.
Het gemeentebestuur plant een zoveelste ‘knip’ in 
een Zoerselse straat. Deze keer door middel van 
het plaatsen van een tractorsluis in de Medelaar. 
Metingen en bevragingen werden wel uitgevoerd in de Medelaar maar wer-
den niet georganiseerd op de alternatieve route Heidehoeven-Wandelweg. 
Dat is voor ons onbegrijpelijk. Dit lijkt echt op een beleid van: deze straat heeft 
pech en deze straat heeft geluk. Bovendien zou deze tractorsluis geplaatst 
gaan worden op het moment dat er werken gaan starten in de Kwadestraat. 
Op die manier wordt deelgemeente Halle afgesneden van Sint-Antonius. Wij 
begrijpen er alvast niets van!

WE BEDANKEN  WE BEDANKEN  
STAN MEEUSSEN STAN MEEUSSEN 

MET EENMET EEN  

OVER KONIJNEN EN LICHTBAKKEN
Hebt u het ook al gemerkt? In Zoersel 
is het GROEN dat aan de rest van het 
bestuur duidelijk maakt waar de lamp 
brandt. Alle overige mandatarissen 
van de meerderheid en vooral deze 
van de N-VA-fractie kijken ernaar als 
konijnen naar een lichtbak. Verblind 
en verlamd blijven ze wereldvreemd 
naar het licht van GROEN staren zon-
der ook maar iets te ondernemen. 

Een voorbeeld: iedereen op de fiets is 
het groene Walhalla. Daarvoor moet 
alles wijken. Bij het nemen van beslis-
singen steunt men zich nu vooral op de 
ideeën van een onlangs uitgevoerde 
Bouwmeester Scan. Hierin kan men 

lezen dat ‘het fa-

ciliteren van Koning Auto wordt afge-
bouwd tot een niveau waarbij plekken 
autobereikbaar blijven, maar niet zon-
der enige moeite’. Dit laatste moet men 
wel met meer dan een korreltje zout 
nemen. Straten worden snel-snel en 
ondoordacht ‘geknipt’  (afgesloten met 
paaltjes of met tractorsluis) om zoge-
naamd sluipverkeer uit de woonwijken 
te weren. Een groot aantal bewoners 
wordt daardoor verplicht om met de 
auto telkens opnieuw kilometerslange 
omzwervingen door de omliggende 
straten te maken. Dit is echter van geen 
belang. GROEN wil het zo en de ja-
knikkers van de meerderheid hebben 
daarbij geen kritische bedenkingen. 

‘Stappen en trappen’ is het einddoel, 
en iedereen zal het weten en voelen. 
U bent al wat ouder en minder goed 
te been? Uw evenwichtsgevoel op de 
fiets is niet meer wat het geweest is? 

Ook het dragen van zwaardere tassen 
of zakken lukt niet zo best meer? Fiet-
sen in weer en wind of bij vrieskou is 
niet uw favoriete hobby? Geen enkel 
probleem! Zeg uw huur op of verkoop 
uw woning en verhuis naar de meer 
dan levendige dorpskern. Het bestuur 
zal er wel voor zorgen dat de bouw-
promotoren voldoende woontorentjes 
kunnen bouwen met niet al te grote 
appartementjes zodat iedereen knus 
bij elkaar gezellig kan samenhokken. 
Probleem opgelost.

Beste Zoerselaar, dit is niet de toe-
komst die wij als Vlaams Belang voor 
ogen hebben. Wij kiezen onze eigen 
weg en hebben daarbij geen lichtbak 
nodig.

Jos van Dongen 
fractieleider Vlaams Belang Zoersel



Filip Vorsselmans
Wie ben ik? 

Ik ben Filip Vorsselmans, 50 jaar en 
woon bijna mijn hele leven in St.-An-
tonius. Van opleiding ben ik ingenieur 
bouwkunde. Beroepsmatig ben ik zelf-
standige met een eigen landmeters- en 
vastgoedkantoor op de Handelslei. In 
mijn vrije tijd vind je me regelmatig 
terug rond een voetbalveld als suppor-
ter van mijn 3 zonen.

Waarom mijn engagement voor 
Vlaams Belang?

Wat vele mensen denken, maar niet 
durven uitspreken, wordt door het 
Vlaams Belang bij naam benoemd. Ik 

wil niet langer langs de zijlijn blijven 
staan, maar mee strijden voor ‘eerlijke 
politiek’. Op nationaal vlak moeten 
we stoppen met het OCMW van de 
wereld te spelen indien we onze soci-
ale zekerheid in stand willen houden. 

Ook in Zoersel kunnen we elke euro 
maar 1 keer uitgeven. Er werd en 
wordt door het gemeentebestuur te 
vaak gekozen voor dure prestigepro-
jecten. 

Mijn rol bij Vlaams Belang Zoersel?

Vanuit mijn beroepservaring zal ik de 
dossiers op het gebied van ruimtelijke 
ordening en mobiliteit opvolgen. De 

sterke toename van ons inwonersaan-
tal heeft onze mobiliteit zwaar getrof-
fen. We moeten dringend bekijken 
hoe we structureel onze dorpskernen 
veilig, groen en aangenaam kunnen 
inrichten.

Tom Van Woensel
Wie ben ik? 

Ik ben Tom Van Woensel, 46 jaar en 
Zoerselaar sinds 2004. Getrouwd met 
Linda en vader van Sander en Emma. 
In het dagelijkse leven ben ik profes-
sor aan de Technische Universiteit van 
Eindhoven en aan de Antwerp Ma-
nagement School.

Waarom mijn engagement voor 
Vlaams Belang?

Zoersel heeft een eerlijk, onderbouwd, 
duidelijk en objectief besluitvormings-
proces met voldoende inspraak van 
de bevolking nodig. Dat krijgt Zoersel 

nu niet. Voorstellen zonder enige dui-
delijke noodzakelijkheid worden vol-
op gestemd, zonder onderbouwing, 
zonder een breed draagvlak, zonder 
een goed onderliggend dossier, zelfs 
zonder een gezond financieel plaatje. 
Eerder dan vast te blijven zitten in mijn 
verontwaardiging, wil ik dit nu omzet-

ten naar positieve energie. Ik wil dan 
ook positief samenwerken aan een 
fantastisch project richting Zoersel 
2024.

Mijn rol bij Vlaams Belang Zoersel?

Het uitwerken van een inhoudelijk 
top-programma voor de verkiezingen 
in 2024 en de bijhorende strategie 
uitstippelen samen met Wouter en 
het Zoerselse Vlaams Belang-bestuur. 
Uiteraard heb ik de ambitie om dit 
programma te realiseren na de ver-
kiezingen, daarvoor vraag ik vanzelf-
sprekend de steun van de Zoerselaar.

Pieter Van Ginkel

Wie ben ik? 

Ik ben Pieter Van Ginkel, 23 jaar en 
ik woon al mijn hele leven in Zoersel. 
Van opleiding heb ik een diploma ba-

chelor elektromechanica. Nu werk ik 
als onderofficier bij Defensie. Ik ben 
daarnaast nog actief als leiding bij 
de KLJ van Zoersel en werk mee aan 
de organisatie van verschillende grote 
Zoerselse fuiven en evenementen.

Waarom mijn engagement voor 
Vlaams Belang?

Die reden is heel duidelijk: we zijn toe 
aan verandering! Ik mocht vorige keer 
voor de eerste keer naar de stembus 
en ik voel me bedrogen als ik zie wat 
de verkozen bestuurders er nu van 

bakken.  Het is alsof er niet naar mijn 
stem is geluisterd.

Mijn rol bij Vlaams Belang Zoersel?

Ik wil vooral de jongeren meer betrek-
ken bij de keuzes  die invloed hebben 
op hun leefwereld. Vanuit dat oogpunt 
zal ik dus vooral een klankbord zijn 
van de Zoerselse jeugd naar ons be-
stuur. Binnen de afdeling zelf zal ik me 
ook bezighouden met  de organisatie 
van allerlei acties en evenementen.

NIEUWE BESTUURSLEDEN



ZWEMBAD

DOSSIER

HOE HET BEGON …

Het huidige zwembad van Pulderbos, waar de gemeen-
te Zoersel als zwembadpartner gebruik van maakt, zal 
omstreeks 2025 ophouden te bestaan. Aangezien de 
bouw van een nieuw zwembad enkele jaren in beslag 
neemt, is het ondertussen ‘money-time’ en zou er 
vaart in het dossier moeten komen. Het be-
stuur stelde aanvankelijk dat we met het 
huidige jaarlijkse zwembadbudget 
van ong. 250.000 euro zouden 
toekomen om een nieuw project 
te realiseren, maar dit bleek al 
snel een onderschatting te zijn.

TOERISTISCH PROJECT OF BASISZWEMBAD …

Zonder cijfers en zonder haalbaarheidsstudie conclu-
deerde de meerderheid van N-VA, Groen en Open VLD 
dat enkel een groot toeristisch project, uitgebaat door 
een privépartner, zogenaamd ‘rendabel’ zou zijn. Het 

feit dat heel deze denkpiste er kwam op voor-
spraak van Plopsa deed bij Vlaams Belang 

een belletje rinkelen. Onomwonden stel-
den wij in het najaar van 2020 dat 

het zwembaddossier stinkt! De be-
wijzen hiervan vindt u op onze 
Facebook- en YouTubepagina. 
Vlaams Belang Zoersel wenste 
ook de piste van een basis-
zwembad te onderzoeken. 
Ondertussen bleek ook dat 
Lille graag als gastheer zou 
optreden om de Zoerselaar 
en de Zoerselse scholen te 
ontvangen.

HET PROBLEEM …

Een zwembad kost geld, 
veel geld. Deze kosten zijn 
onmogelijk te dragen door 
één gemeente, tenzij men mas-
saal de belastingen verhoogt of 
alle andere projecten de komende 
25 jaar stopzet. Over de mogelijke 
partners (andere gemeentes) is na jaren 
rondjes draaien nog geen enkele duidelijk-
heid. Maar ook de locatiekeuze staat nog nergens. 
Het aankopen van de huidige locatie te Pulderbos loopt 
hoogstwaarschijnlijk vast op basis van de te hoge prijs: 
nl. tot 4 keer hoger dan men oorspronkelijk dacht. Geen 
geld, geen partners, geen locatie. 
Als oppositiepartij is onze ‘macht’ echter beperkt. Wij 
konden voorkomen dat men blindelings een duur en 
groot project koos, maar we kunnen vanuit onze oppo-
sitierol onmogelijk de leiding nemen in dit dossier. Op-
drachten geven aan de administratie, gesprekken voe-
ren met zwembadbouwers, onderhandelen met andere 
gemeentes zijn gewoon onmogelijk vanuit onze rol. Hoe 
graag we het ook anders zouden willen zien …

ONZE OPLOSSING ...

Vlaams Belang Zoersel wil de Zoersel-
se scholen en kinderen kunnen laten (leren) 

zwemmen voor een zo laag mogelijke prijs voor de 
Zoerselse belastingbetaler. Op de gemeenteraad van 
22 juni slaagden we erin de meerderheid te dwingen 
om eindelijk te werken aan een onderbouwde vergelij-
king. We hopen dat na de zomer de 3 pistes eindelijk 
eens kwaliteitsvol naast elkaar worden gelegd. Name-
lijk: 1. een groot toeristisch zwembadproject, 2. een 
basiszwembad, 3. uren ‘huren’ in het nieuwe zwembad 
van Lille. En ondertussen wachten we ook nog altijd op 
de bevraging van de Zoerselaar die de meerderheid op 
ons initiatief moet uitvoeren …

Onder deze slogan bezochten 
Vlaams Belang en h-EERLIJK Zoersel 
verschillende horecazaken in Halle, 
Sint-Antonius en Zoersel. Met deze 
campagne wensen beide partijen 
het belang van de Zoerselse horeca-
ondernemer in de verf te zetten. Doe 
zoals wij en steun onze cafés en res-
taurants door eens te gaan genieten 
van een lekker biertje op het terras 
of eens heerlijk te gaan dineren. 
Schol en smakelijk!

#IKSTEUNDEZOERSELSEHORECA
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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 Overlegcomité 
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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Rapport bewijst: 

VRT DISCRIMINEERT 
VLAAMS BELANG
Bestel de VRT-brochure gratis via vlaamsbelang.org/winkel
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