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Waarom deze burge-
meester nooit de eed had 

mogen afleggen?

Waarom wij dit een 
postjescoalitie mogen 

noemen?
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Een N-VA burgemeester 
die 2 jaar haar 
personeel afluistert & een 
georganiseerde doofpot 
door de coalitiepartner 
CD&V. 

Elke Zoerselaar zou denken 
dat deze protagonisten dan 
niet meer aan de macht 
kunnen blijven. Maar in 
Zoersel kan dit blijkbaar 
wel. Deze partijen maken 
gewoon een nieuwe 
postjescoalitie en zetten 
het plegen van strafbare 
feiten weg als ‘ongepaste 
nieuwsgierigheid’. 

De Zoerselaar zal N-VA 
& CD&V ongetwijfeld 
de rekening in 2024 
presenteren!

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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Vlaams Belang heeft de ambitie om in Zoersel in 2024 beleidspartij te worden. Daarom besloot onze afdeling 
om een vijftal studiedagen te organiseren. Deze studiedagen moeten ervoor zorgen dat de inhoudelijke 
sterkte van Vlaams Belang Zoersel nog meer naar buiten wordt gebracht. Hieronder 
kan u, zeer beknopt, het resultaat van deze eerste studiedag rond ‘Inspraak & 
Transparantie, onze 5 concrete voorstellen, bekijken. Op eenvoudig e-mailverzoek 
(vlaamsbelangzoersel@gmail.com) kan u tevens onze uitgewerkte brochure bekomen. 

Prof. Dr. Tom Van Woensel
verantwoordelijke studiedagen

Onze  5 concrete voorstellen:

1. Veel directere communicatie met de Zoerselaar
• De gemeente moet een grote digitale stap vooruit-

zetten.

• De gemeente moet inzetten op uitgebreider gebruik 
van sociale media waaronder ook WhatsApp.

• We maken van de 3 fysieke bibliotheekvestigingen 
een draaischijf als communicatiemiddel. 

2. Het gemeentebestuur moet veel gemakkelijker te bena-
deren zijn
• In elke deelgemeente willen we maandelijks een 

vragenuurtje met een schepen organiseren. 

• We vragen de oprichting van een wekelijks uurtje 
‘vraag het aan uw burgemeester’. 

• Elk raadslid moet minimum één avond per maand 
beschikbaar zijn voor huisbezoeken. 

3. Directe, efficiënte en waarheidsgetrouwe inspraak
• Bij echt belangrijke zaken moet een referendum 

veel eenvoudiger kunnen worden opgestart. 

• Voor ‘kleinere’ zaken moet een zeer gebruiksvrien-
delijke manier van (online) bevraging worden op-

gestart. Ook burgers moeten de kans krijgen om 
zelf onderwerpen (en vragen) in te dienen voor 
deze officiële gemeentebevragingen. 

4. ‘Ongenaakbaarheid’ van Intercommunales en Pri-
vaat-Publieke samenwerkingen moet worden beperkt. 
• Momenteel zwaait de slinger veel te veel door ten 

nadele van de zeggenschap van de gemeentelijke 
overheid. De inspraak van de gemeente binnen de 
‘grote intercommunales’ en naar de PPS-partners 
toe moet hersteld worden.

5. Adviesraden depolitiseren 
• Geen politieke figuren meer in adviesraden! Wie 

een bestuursfunctie heeft in een politieke partij kan 
niet meer als lid in een adviesraad zetelen. Zo be-
ogen we politiek onafhankelijke adviesraden.

Marina Rothmayer
Wie ben ik?

Mijn naam 
is Marina 
Rothmayer. 
Ik ben trot-
se moeder 
van 2 zo-
nen, heb 2 
fantastische 
schoondoch-
ters en 2 
schatten van 
k l e i n k i n d -

jes. Na 28 jaar in Deurne te hebben 
gewoond, waarbij ik  tevens 18 jaar 
lang districtsraadslid was voor Vlaams 

Belang, ben ik recent naar Zoersel 
verhuisd. 

Professioneel ben ik werkzaam voor 
Vlaams Belang op de financiële 
dienst.

Waarom mijn engagement voor 
Vlaams Belang?

Mijn liefde voor Vlaanderen en mijn 
aversie voor België waren en zijn 
nog altijd aanwezig, ook al was dit 
van thuis uit niet echt ingegeven.  Ik 
werkte vroeger ook in Borgerhout en 
zag al snel hoe het straatbeeld ver-
anderde en hoe Antwerpen stilaan 

niet meer ‘onze stad’ kon worden ge-
noemd. Wat ik daar zag,  versterkt al-
leen maar mijn overtuiging dat Vlaams 
Belang het bij het rechte eind heeft.

Mijn rol bij Vlaams Belang Zoersel?

Het mooie groene Zoersel mag nooit 
dezelfde weg opgaan als Deurne, met 
bommen en granaten, verloedering 
ondanks de vele nieuwe projecten, 
vervreemding waar Vlamingen zich 
niet meer thuis voelen, ...  Daarom wil 
ik me zo goed als ik kan mee inspan-
nen binnen de Zoerselse afdeling van 
Vlaams Belang, zodat Zoersel geen 
tweede Antwerpen wordt. 

Arne Bastiaensen
Wie ben ik?

Ik ben Arne Bastiaensen, 21 jaar en 
woon in het prachtige Zoersel waar 
mijn ouders ook een landbouwbedrijf 
runnen. Zelf ben ik beroepsmatig ac-
tief in de tuinaanleg.  

Waarom mijn engagement voor 
Vlaams Belang? 

Na de verkiezingen in 2024 zou ik 
graag willen dat er over de partijgren-
zen heen meer wordt samengewerkt 

en vooral dat er eindelijk naar de 
Zoerselaar geluisterd wordt. Ik stel 
vast dat Vlaams Belang beslissingen 
neemt ten goede van de Zoerselaar 
en dat er met hen echte veranderin-
gen in Zoersel en Vlaanderen zullen 
plaatsvinden.

Mijn rol bij Vlaams Belang?

Vanaf heden ga ik mij volledig toeleg-
gen op de organisatorische voorberei-
ding van de verkiezingen in 2024. Ui-
teraard zal ik ook een aanspreekpunt 

voor de jeugd zijn. Ik ben erg blij om 
deel te mogen uitmaken van dit Zoer-
selse Vlaams Belang top-team. Laat 
2024 maar komen!

NIEUWE BESTUURSLEDEN
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Op 8 oktober organiseerde Vlaams Belang het 
evenement 'Tom Van Grieken komt naar Zoersel 
en trakteert'.

Café Rocks bleek al snel veel te klein waardoor 
geïnteresseerden tot buiten stonden aan te schuiven 
toen onze nationaal voorzitter arriveerde. Tom 
Van Grieken en Wouter Bollansée (voorzitter 
van Vlaams Belang Zoersel) klonken in hun 
toespraken, gesterkt door de massale opkomst, 
heel strijdvaardig. Tom en Wouter tapten samen 
de eerste pintjes waarop ze de Zoerselaars 
trakteerden. 

Bekijk hier de aftermovie: 
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