VLAAMS BELANG

ZOERSEL

EERST ONZE MENSEN | HERFST 2020 | ZOERSEL.VLAAMSBELANG.ORG

Resultaten Enquête - Lees Blz. 3

IK STRIJD MEE!
Wat we nu politiek beleven, is ongezien.
De 7de grootste partij van het land,
de Open VLD levert de premier en
Vlaanderen krijgt een ultra-linkse
Belgische i.p.v. een rechts georiënteerde
regering. Dit bovendien zonder Vlaamse
meerderheid.

Vlaamse (rechtse) krachten vreedzaam
en inhoudelijk te bundelen tegen het
Waalse dictaat. Dit platform is een
enorm succes. Partij-overschrijdend en
steeds met de bedoeling om de kiezer
te geven waarvoor hij gestemd heeft.
Democratie in de zuivere zin.

De verliezers komen aan zet en de
winnaars worden naar de reservebank
verwezen. Complete waanzin. Het is
alsof je de Champions League-finale
speelt en uiteindelijk de beker aan de
verliezende partij geeft, alsof je in de
privé iemand tot CEO zou benoemen die
nooit resultaat behaalde in zijn vorige
functie,… De politieke poppenkast die
bijna 500 dagen duurde was voor mij
de druppel. Tijd om op te staan en mijn
verantwoordelijkheid als burger op te
nemen.

Ik was, net zoals 15.000 andere
Vlamingen, op zondag 27 september
2020, aanwezig op de legendarische
‘Niet mijn regering’-manifestatie op
de Heizel te Brussel. Ik voelde daar
de kracht van het volk. Bent u de
ongecontroleerde
massa-immigratie
zonder integratie ook beu? Wilt u bv. ook
graag een 14de maand aan uw salaris
toevoegen i.p.v. deze aan Wallonië te
sponsoren? Vindt u aan onze Zwarte
Piet- en kerstmarktentradities ook niets
verkeerds? Verenig u dan, met mij,
massaal achter het Vlaams Belangproject in Zoersel. Durf uit te komen voor
uw mening, voor het te laat is.

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Sinds eind 2019 zet ik me, als voorzitter
van de succesvolle politieke online
drukkingsgroep Vlaams Front, in om de

Als kersvers verkozen ondervoorzitter
zal ik mij binnen Vlaams Belang Zoersel
actief inzetten om op te komen voor
Vlaanderen en voor deze prachtige
gemeente. Ik zal dit sterk inhoudelijk
onderbouwd en met zichtbaar resultaat
doen, net zoals ik in het bedrijfsleven
gewend ben. Vanuit mijn ervaringen
binnen verschillende directiecomités wil ik
de Zoerselse politiek professionaliseren.
Enkel zo krijgen we een echt ander
beleid in Zoersel. Ik hoop jullie snel een
keer te ontmoeten…
Ik strijd alvast mee! U ook?

Christian Janssens
Ondervoorzitter
Vlaams Belang
Zoersel

3 PUNTEN DIE DOOR VLAAMS BELANG ZOERSEL WERDEN GEREALISEERD IN 2020
NEGATIEF GEMEENTELIJK ADVIES
VOOR HET WINDTURBINEPROJECT
MALLE-ZOERSEL
Als eerste voerde Vlaams Belang
campagne tegen dit project. We
steunden actief het burgerplatform
en
mobiliseerden
mee
voor
bezwaarschriften.

ZOERSELSE MONDMASKERS KREGEN
ALSNOG JUISTE WASINSTRUCTIES
De gemeente stelde mondmaskers
ter beschikking aan de Zoerselse
bevolking. De vermelde wasinstructies
waren echter onveilig en onjuist. Door
onze tussenkomst kreeg de Zoerselaar
alsnog de juiste wasinstructies en dus
een veilig mondmasker.

VERKEERSVEILIGHEID BELANGRIJKER
DAN EEN NOOIT-GEBRUIKTKEBABTERRAS
Om een nog steeds onduidelijke
reden verscheen er in Zoersel Dorp
ineens een kebabterras op het voeten fietspad, alsook op een deel van
de busstrook. Onder druk van Vlaams
Belang werd het terras verwijderd.

Vlaams Belang Zoersel
maakt Zoersel properder!
Belofte maakt schuld en dus engageerden
de Zoerselse Vlaams Belang Jongeren
zich op 12 september om zwerfvuil op te
ruimen in Zoersel, Halle en Sint-Antonius.
Boris Van Echelpoel, initiatiefnemer van de
actie, klinkt strijdvaardig: 'Rondslingerend
afval is één van de grootste frustraties van
de Zoerselaar. We hopen met ons initiatief
Zoersel iets properder te hebben gemaakt.’
Enkele opmerkelijke vondsten tijdens de
actie: 4 kg vacuüm verpakte mosselen,
lachgaspatronen, bankkaart met geldigheid
tot 2015 en een weggesmeten reclamebord
van een firma die zich ecologisch profileert
met zonnepanelen.
Boris Van Echelpoel, bestuurslid

Voorstelling nieuw bestuurslid.
Wie ben ik?
Ik ben Kurt Janssens, geboren en getogen
in Sint-Antonius. Gedurende 25 jaar was
ik voetballer bij Antonia. Daarna bleef
ik nog als trainer actief in het voetbal en
speel ook nog biljart in de plaatselijke
club ‘BC De Ploeg’. In het
dagelijkse arbeidsleven ben
ik werkzaam in de chemische
sector.
Waarom de keuze
Vlaams Belang?

voor

Politiek heeft altijd mijn
interesse gewekt. Gezien de

huidige politieke malaise heb ik beslist
dat het tijd was om niet langer te blijven
toekijken vanaf de zijlijn. De reden om
mij te engageren voor Vlaams Belang
is een gevolg van mijn overtuiging
dat er dringend fundamentele keuzes
gemaakt dienen te worden. Dit op
verschillende vlakken zoals
het migratiebeleid en de
geldtransfers naar Wallonië.
De
recht-toe-recht-aan
mentaliteit die Vlaams Belang
daarbij hanteert, waardeer
ik enorm. Tijdens enkele
gesprekken die ik voerde
met Wouter Bollansée, de
Zoerselse Vlaams Belang-

voorzitter, maakte Wouter zijn visie
op Zoersel kenbaar. Daarna was ik
helemaal overtuigd. Ik moest en zou mij
gaan inzetten voor Zoersel en dit via het
Vlaams Belang.
Wat dient er zeker te veranderen in onze
gemeente?
We zijn sinds kort gestart met het online
enquêteplatform ’Zoersel, uw mening
telt!’. Zo kunnen we peilen naar de
mening van de inwoners over tal van
onderwerpen. Echte en directe inspraak
van en door de Zoerselaar zal dan ook
mijn speerpunt worden de komende
jaren.

OVER HET VLAAMS BELANG
Het Vlaams Belang is niet socialistisch, maar wel sociaal.
Het Vlaams Belang trapt niet in de groene leugen, maar is
wel milieubewust.
Het Vlaams Belang is niet altijd katholiek, maar gelooft wel
in de christelijke waarden.
Het Vlaams Belang is niet blauw- liberaal, maar wel
voorstander van individuele vrijheid.
Het Vlaams Belang is niet bekrompen door zich af te sluiten
voor anderen, maar weigert wel om waarden die na
eeuwen strijd verworven werden, op te geven en zich over
te leveren aan mensonterende, middeleeuwse barbarij.
Het Vlaams Belang is niet voor repressie, maar wel voor
structuur en discipline.

Het Vlaams Belang is niet voor willekeur, maar wel voor een
rechtsstelsel dat rechtvaardige wetten laat respecteren door
echt onafhankelijke magistraten.
Het Vlaams Belang is niet voor dictatuur, maar kiest
uitdrukkelijk voor een echte democratie die geen enkele
burger omwille van zijn mening, ras of stand isoleert en
uitsluit.
Is het Vlaams Belang dan echt zo gevaarlijk, racistisch en
ondemocratisch?
Gelooft u nog steeds de bangmakerijberichten en het ‘fake
news’ van de partijen die zich politiek correct noemen?
Stan Meeussen, Bestuurslid Vlaams Belang

Naar een idee van Luc van Balberghe (uit het VB Magazine september 2010)

ENQUÊTE: ZOERSEL, UW MENING TELT!

Enquête afgenomen bij 309 personen

Moet de gemeente Zoersel de appartementisering
tegengaan door (tijdelijk) een stop te zetten op grote
bouwprojecten?
Ja

75,22%

Neen

Geen mening

De ophaling van restafval: welke mening deelt u?
De huidige regeling
moet behouden blijven
Overschakel naar restafvalcontainers is aangewezen

14,58%

De Sinterklaasstoet: welke mening deelt u?

Moet er een vrijblijvend onderzoek worden opgestart
betreffende de mogelijkheid tot een gemeentelijke fusie?
(Bvb. met Malle)
27,99%

Neen

8,43%

Standpunt Vlaams Belang Zoersel
De meerderheid plant een omschakeling van vuilniszakken
naar afvalcontainers. De Zoerselaar heeft hierover
een andere mening. Ook op verschillende platformen
lanceerden we deze discussie en er waren zeer veel
valabele argumenten te vinden voor de vuilniszakken.
Flexibeler systeem, hygiënischer, gebruiksvriendelijker op
appartementen,… Vlaams Belang zal het huidige systeem
dan ook verdedigen en er vooral op toezien dat een nieuwe
regeling geen verkapte belastingverhoging wordt.

Standpunt Vlaams Belang Zoersel
De Zoerselaar maakt zich duidelijk grote zorgen over de
verstedelijking. Bovendien staan er nog heel veel projecten
in de steigers. Vlaams Belang Zoersel zal dan ook een
agendapunt indienen om deze bouwwoede te stoppen.
Aan de andere kant moeten we ook de fundamentele
vraag durven stellen: “Voor wie hebben we al deze extra
woonsten nodig?” De vraag stellen is ze beantwoorden.

Geen mening

30,52%

Geen mening

10,20%

Ja

61,05%

De echte Zwarte Piet
moet behouden blijven

91,28%

Roetpieten zijn een betere optie

5,81%

Geen mening

2,91%

50,73%

Standpunt Vlaams Belang Zoersel
Zwarte Piet hoort bij Sinterklaas. Het is een kinderfeest
dat we moeten koesteren. We zullen deze traditie dan ook
vurig verdedigen.

21,28%

Standpunt Vlaams Belang Zoersel
Er zijn verschillende studies over efficiëntiewinsten bij
mogelijke fusies. Vlaanderen stimuleert dit bovendien en
voorziet hiervoor serieuze financiële tegemoetkomingen
voor de gemeentes. Ondanks het feit dat Zoersel nu al in
heel veel zaken niet autonoom meer kan beslissen (politie,
brandweer, intercommunales, toerisme,…) is de Zoerselaar
volgens deze bevraging duidelijk niet klaar voor een fusie.

DOE ALVAST MEE MET ONZE
VOLGENDE ENQUÊTE:
ZOERSEL.VLAAMSBELANG.ORG

Waar moet de politie extra aandacht aan besteden?
Standpunt Vlaams Belang Zoersel
Eerlijk gezegd waren we verbaasd over de duidelijke
‘winnaar’ op deze vraag. We hadden een gelijkmatigere
verdeling van de antwoorden verwacht. We zullen de
burgemeester dan ook adviseren om hier binnen de
politiezone extra aandacht aan te besteden.
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GEZOND VERSTAND!
Ons land blijft verwikkeld in een diepe crisis. Het coronavirus
blijft dodelijke slachtoffers maken. Maar ook bij onze bedrijven
sneuvelen er jobs. Tal van sectoren blijven gebukt gaan onder
zowel de coronamaatregelen als een terughoudendheid bij de
mensen om het normale leven te hervatten waar dat kan. Terwijl
onze kinderen terug op de schoolbanken zitten, verliezen zeven
op de tien bedrijven omzet of erger. Maar hoe moedeloos het ook
kan lijken, het Vlaams Belang geeft niet op, integendeel. Wanneer
de uitdagingen groter worden, groeit onze verantwoordelijkheid
des te meer. Dit land moet terug naar normaal.
Aan elke scholier of student die opnieuw met volle moed in
de boeken is gevlogen, aan elke zorgverlener, vuilnisman,
transporteur of andere werknemer die is blijven werken de
afgelopen maanden, aan alle zaakvoerders die harder dan ooit
werken, maar zeker ook aan hen bij wie het water aan de lippen
staat: hou vol. Wij gaan voor jullie hetzelfde doen. Tijdens de
eerste helft van dit jaar heeft onze partij er alles aan gedaan om
zoveel mogelijk levens te redden, dit door met gezond verstand
de druk op de beleidsketel te houden, terwijl ministers Wilmès, De
Block en Beke er een zootje van maakten.
TERUG NAAR NORMAAL
Nu willen we echter dit land terug in een normale plooi krijgen.
Er gaan nog even inspanningen nodig zijn; onze sociale
afstand bewaren en op plekken waar het nodig en nuttig is, een
mondmasker dragen. Tegelijk gaan we zo veel en zo snel het kan
voor normalisatie. Het Vlaams Belang verzet zich dan ook tegen
alle regels die sectoren in de kou laten staan. Wat voor de horeca
kan, moet ook kunnen voor de cultuur- en evenementensector.
Wat voor de pretparken kan, moet ook kunnen voor de markten foorkramers. Wat voor familiewandelingen kan, kan ook voor
winkelen. Normaliteit betekent ook gezond verstand: met een
mondmaskerplicht onder elke situatie voor een hele provincie
maken we de mensen enkel maatregelmoe, terwijl we er niemand
mee gezond houden.
Maar het Vlaams Belang wil tevens zij die schade leden en lijden
onder de coronacrisis niet in de steek laten. De koopkracht moet
maximaal beschermd worden en onze bedrijven moeten gezond
blijven. Alle nutteloze kosten - zoals geld voor nog meer migratie moeten onmiddellijk geknipt worden. Met dat geld moet de
belastingvrije som van alle werknemers opgetrokken worden
met 2.000 euro. Tegelijk moet de vennootschapsbelasting naar
Nederlands niveau: 20%. Zó trekken we ons land uit de slop, zo
helpen we dit land. Doe je mee?

Tom Van Grieken
Voorzitter

www.vlaamsbelang.org 02 219 60 09 E facebook.com/vlbelang w twitter.com/vlbelang Q instagram.com/vlbelang

