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VLAAMS BELANG

Wie had gedacht dat N-VA in Zoersel zou 
openbloeien nadat ze de vorige dominante 
partner CD&V hadden afgeschud, is er aan 
voor de moeite. Ze kozen voor Groen, die 
ditmaal de dominante partner speelt. 

Dit terwijl de ideologisch veel logischere 
keuze Vlaams Belang, in plaats van Groen, 
perfect had gekund. Dat het nu helemaal 
vierkant draait in het Zoerselse bestuur 
dankt N-VA dan ook helemaal aan zichzelf: 
Weinig sterke figuren, inhoudelijk slecht 
onderhandeld tijdens de coalitiegesprekken 
en een allegaartje van N-VA-verkozenen 
die hun eigen partijstandpunten en beloftes 
meer verloochenen dan ze te volgen. 

Het hoeft dan ook geen betoog dat onze 
fractie scherp maar rechtvaardig oppositie 
voert. Dit is ook nodig, volgt u even mee: 

• Dragen van hoofddoeken op de 
speelplaatsen in de Zoerselse lagere 
scholen? Geen probleem voor N-VA. 

• Zoerselse kinderen laten knielen en 
buigen tijdens een moskeebezoek als 
schooluitstap? Moet kunnen volgens 
N-VA.

• U moet betalen voor een internationale 
reispas, maar de gemeente rekent 
niets aan voor  een ‘vreemdelingpas’? 
Rechtvaardig volgens N-VA. 

• Een bevoegde schepen die niet kan 
antwoorden op een verschil van enkele 
miljoenen euro’s in de begroting? Een 
bagatel voor N-VA.

• Een meerderheid op de been brengen 
die ideologisch rammelt en die zelfs 
niet de helft van de Zoerselaars 
vertegenwoordigt? N-VA ziet er geen 
graten in.

• Een schepen “te veel” aanstellen die 
de Zoerselaar honderdduizenden 
euro’s extra kost? Geen probleem 
voor N-VA, de Zoerselaar moet zijn 
portefeuille maar bovenhalen.

• N-VA gemeenteraadsleden die op 
Facebook kritische berichten uitten 
over de klimaathysterie, maar in de 
praktijk Groen slaafs volgen? Moet 
kunnen.

• Platte belastingverhoging via 
verviervoudiging van sommige prijzen 
op het recyclagepark? De Zoerselaar 
zal het wel niet merken dacht N-VA 
waarschijnlijk…

“Luister naar mijn woorden, kijk niet naar 
mijn daden” is blijkbaar de nieuwe slagzin 
van de N-VA. Vlaams Belang Zoersel heeft 
een andere mening: Genoeg woorden, nu 
daden! Zo is het dankzij onze inzet dat 
er geen blanco cheque werd getekend 
voor de uitvoering van een ondermaats 
klimaatplan. Via onze sociale media 
krijgen wij de ideeën van de Zoerselaar 
op de agenda van de gemeenteraad. Door 
een protestactie van het Vlaams Belang 
brachten we een omstreden moskeebezoek 
onder de aandacht.

Maar beste Zoerselaar, de strijd is nog lang 
niet gestreden. Ondanks dat Open VLD in 
de meerderheid zit, staat het in de sterren 

geschreven dat de Zoerselse belastingen 
verder zullen worden verhoogd. Wij 
hebben van in het begin duidelijk gesteld: 
geen geldverslindende prestigeprojecten 
zoals de nieuwe technische dienst, een  te 
dure verenigingsschuur,… Maar u begrijpt 
het ondertussen al: N-VA zal de rekening 
wel aan u, uw kinderen en uw kleinkinderen 
presenteren. Is er dan nog hoop? Jazeker, 
wij rekenen daarvoor op u. Zet mee druk, 
bezoek eens een gemeenteraad, volg ons 
op Facebook, praat erover met vrienden 
om hen te informeren en vooral: Engageer 
u, steun ons en word lid van Vlaams 
Belang. Voor Zoersel, Vlaanderen en uw 
toekomst! 

Wouter Bollansée 
Afdelingsvoorzitter
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N-VA, GROEN & OPEN VLD-BESTUUR: PURE CHAOS
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Vlaams Belang diende op de 
gemeenteraad van augustus 2019 
een amendement in ter verduidelijking 
van het schoolreglement: “Niet 
alleen in de klas maar ook 
op speelplaatsen en tijdens 
schooluitstappen is het dragen van 
een hoofddoek verboden.” Als wij u 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
hadden voorspeld dat N-VA Zoersel 
deze Vlaams Belang-toevoeging 
zou  afkeuren, u zou ons niet 
hebben  geloofd. En toch is het zo. 
Nu denkt u: Bart De Wever is toch 
tegen het dragen van hoofddoeken 
op school? En N-VA kopstuk Zuhal 
Demir schrijft toch: “Steeds jongere 
meisjes beginnen een hoofddoek 
te dragen en dat is een probleem. 
Die ongelijkheid tussen jongens en 
meisjes moet je niet normaliseren in 
de school. Laat ze op school proeven 
van gelijkheid zodat ze later zelf 
keuzes kunnen maken.” En Darya 
Safai, een Iraanse vluchtelinge, 
N-VA’ster en onlangs spreker op 
vraag van de cultuurraad in de Bijl 
te Zoersel zei: “De hoofddoek is niet 
zomaar een onschuldige expressie 
van een religieuze identiteit. Als 
je het over de impact hebt van het 
hoofddoekenverbod op de scholen, 
moet je ook durven praten over de 
sociale en familiale druk die tot het 

dragen van een hoofddoek leidt. 
Niemand voelt op een bepaalde 
leeftijd uit zichzelf de behoefte om 
een hoofddoek te dragen.” ... “Ik 
noem dat kindermisbruik, zeker 
als het op nog jongere leeftijd 
gebeurt.” Daverend applaus van 
het talrijk opgekomen publiek, met 
inbegrip van de aanwezige N-VA 
gemeenteraadsleden.

Vreemd toch dat alle 11 N-VA-
raadsleden vervolgens het Vlaams 
Belang-voorstel wegstemden. Ook 
volgens CD&V, Groen en Open VLD 
moet het dragen van hoofddoeken op 

de speelplaatsen van onze Zoerselse 
lagere scholen perfect kunnen. Enkel 
h-EERLIJK Zoersel steunde Vlaams 
Belang. 

Vlaams Belang Zoersel stond in dit 
symbooldossier eens te meer op 
de barricade om onze Vlaamse en 
Europese cultuur te verdedigen. In 
Zoersel is er nu minstens één ding 
duidelijk: een stem op N-VA is een 
hoofddoekstem! 

Fanny Schenkels
Bestuurslid

Klimaatveranderingen zijn van alle 
tijden. Maar sinds we vanaf de 
industriële revolutie massaal kolen en 
aardolie aan het opstoken zijn, geven 
wij het opwarmingsfenomeen nog een 
extra duwtje bij. Een reactie op alle 
niveaus werd de hoogste tijd en ook 
Zoersel stelde dus tijdens de voorbije 
gemeenteraden zijn klimaatplan voor. 
Een afknapper. Een lijvige bundel - maar 
de berg heeft een muis gebaard. Niks 
echt concreet, vaag, warrig, mistig en vol 
van inhoudelijke tekorten. Als het erom 
ging de vis te verdrinken, is men daarin 
met vlag en wimpel geslaagd. Tijdens 
het huisvuilzakkendebat hadden we al 
gehoord van de bevoegde schepen, 
Marc De Cordt, “Het klimaat gaat ons 
heel wat geld kosten!” Voelt u het al 

aankomen? Heel dat klimaatgedoe is 
weer een dankbaar alibi om de al haast 
kaalgestroopte burger nogmaals geld uit 
zijn zakken te kloppen. Maar moet dat 
echt zoveel geld kosten? Daarom bestuur, 
stel voor de gemeente een rationeel plan 
op dat gestoeld is op gezond verstand.  
“Verbeter de wereld, begin met uzelf” 
is hier zeker van toepassing. Hoed u 
echter voor betweterigheid tegenover 
de burger. Nu is het zo dat noch de 
gemeente, noch de gewone burger zelf 
de touwtjes in handen heeft. De bal ligt 
in het kamp van de hogere overheid 
maar daar overheerst de passiviteit.
De basis van alles voor een duurzame 
energieomslag is elektriciteit. Wij pleiten 
dan ook voor nieuwe kerncentrales op 
het veilige thorium, gekoppeld aan de 

innovatieve mogelijkheden die waterstof 
ons kan bieden. We zijn dan ineens van 
de chantage van de olielanden af. Tot 
besluit wil ik u toch de conclusie van 
zowel econoom Geert Noels als van 
moraal- filosoof Etienne Vermeersch niet 
onthouden: “Het klimaatprobleem zal 
nooit opgelost worden als we er niet in 
slagen om de lont uit de demografische 
tijdbom te halen.” Deze demografische 
tijdbom zal tot ontploffing komen in 
Afrika, maar de gevolgen zullen tot 
in Zoersel merkbaar zijn, want waar 
zullen al deze mensen het geluk gaan 
zoeken? Maar dit is het grote taboe 
waar men niet over wil en mag spreken.

Stan Meeussen
Lid van de klimaatcommissie

GEEN BLANCO CHEQUE VOOR ZOERSELS KLIMAATPLAN

 Vlaams Belang is duidelijk: NOOIT 
hoofddoeken op Zoerselse scholen!
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VLAAMS BELANG ZOERSEL

DE GROOTSTE PARTIJ 
OP FACEBOOK!

 Wie bent u? Ik ben Boris Van Echelpoel, 
18 jaar, en ik woon reeds heel mijn leven 
in Halle-Zoersel. Zelfs nu ik in de week 
op kot zit in Antwerpen voelt het altijd 
als echt thuiskomen als ik terug in Halle 
kom. In mijn vrije tijd maak en beluister ik 
muziek. Ook verdiep ik mij graag in poli-
tiek en ben ik een fan van wielersport. 

Waarom engageert u zich voor het 
Vlaams Belang? Er bestaat in mijn ogen 
slechts 1 partij die de problemen durft aan 
te kaarten zoals ze zijn. Zo durft ze recht-
toe, rechtaan terechte kritiek geven zonder 
zich achter een politiek correct masker te 
verschuilen. Dit zowel wanneer het gaat 
over de illegale immigratie, over de mil-
jardentransfers naar Wallonië, over de 
richting van de Europese Unie, over de 
problematiek van de globalisering en de 
islamisering. Op lokaal vlak heeft Vlaams 
Belang in Zoersel groot gelijk wanneer ze 
de geldverslindende prestigeprojecten af-
keuren. Een zoveelste rekening waar de 
jongere generaties voor zullen opdraaien.
Welk onderwerp leeft volgens u het 
meest bij de jongeren? Vlaamse identi-
teit. Jarenlang heeft de linkse mei ’68 elite in 

zowel de media als het onderwijs het begrip 
“trotse Vlaming” vergiftigd. Het onderwerp 
identiteit is echter zeer belangrijk in onze 
steeds meer multiculturele en islamiserende 
samenleving. De jeugd beseft meer dan ooit 
dat we onze Vlaamse identiteit niet zomaar 
te grabbel mogen gooien en dat er niets mis 
mee is om trotse Vlaming te zijn. De toe-
komst is aan ons!

Boris Van Echelpoel
Vlaams Belang Jongeren

Als Vlaams Belang Zoersel vragen 
wij al vele jaren tevergeefs om de 
Zoerselaars de mogelijkheid te 
bieden om voor de aanvang van 
een gemeenteraad hun vragen en 
opmerkingen kenbaar te maken 
aan de raad. Ook dit jaar stelden 
wij deze vraag opnieuw in het 
kader van de opmaak van het 
nieuwe ‘Huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad’. Echter 
de meerderheid ging niet in op 
onze vraag. Bedenk hierbij dat er 
dit jaar al enkele gemeenteraden 
aansleepten tot uren na 
middernacht. De laatste publieke 
volgers hadden dan reeds lang 
voordien de raadszaal met stille 
trom verlaten. Publieke inspraak? 
Vergeet het maar. Onze voorzitter, 

Wouter Bollansée, betreurde tijdens 
de behandeling van dit agendapunt 
dan ook het feit dat burgers die 
vragen en/of opmerkingen hebben 
over een agendapunt dit niet op 
voorhand (bij aanvang van de 
zitting) kunnen doen. Vlaams Belang 
reikt echter de burgers de hand om 
dit indien gewenst en gegrond in hun 
plaats te doen. Onder de titel “Goed 
idee? Contacteer VB!” worden de 
Zoerselaars opgeroepen om ons 
hun ideeën te bezorgen. Dit kan via
wouter.bollansee@vlaamsbelang.org.
Vlaams Belang Zoersel voegt de 
daad bij het woord! 

Jos van Dongen
Fractieleider Vlaams Belang Zoersel 

De stem van de jeugd!

Woorden, woorden, woorden,...
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Meer van hetzelfde 

Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer 
koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van 
de verliezers. 

Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste win-
naar van de verkiezingen en tweede partij van het 
land promoveerde, gooiden de verliezers het op 
een akkoordje waardoor een regeringsdeelname 
vooralsnog uitgesloten is. Bij de Tour de France 
staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat 
de verliezers. 

Voorlopig althans. De bereidheid van N-VA om met 
ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijl-
paal. Waar vroeger ideologische argumenten wer-
den aangedragen om niet met ons in zee te gaan, 
beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische 
redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA samen 
58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf 
te weinig dus voor een meerderheid. 

Zwitserland aan de Noordzee

Concreet gaat het om een tekort van een kleine 
150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost die-
nen te worden verzameld in de komende vijf jaar. 

Het is onze historische taak voldoende Vlamingen 
te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen 
het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken. 
Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren. 
Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut 
Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de groot-
ste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië 
zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe 
Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen. 

Oude wijn 

Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee. 
Die krijgt met de nieuwe Vlaamse regering voor-
al oude wijn in nieuwe zakken. Van een op-
lopende rusthuisfactuur over stijgende wacht-
lijsten in de zorg en de sociale huisvesting 
tot de afschaffing van de woonbonus en 
de verhoging van de autobelastingen. 
De citroen moet blijkbaar tot de laatste 
druppel worden uitgeperst. 

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

WORD LID VAN ONZE BEWEGING!
 SMS "Info + naam en adres" naar 0468 22 11 33 en ontvang een 
 gratis proefpakket met Vlaamse leeuwenvlag.

 Surf naar vlaamsbelang.org/lidworden

 Mail naar info@vlaamsbelang.org

www.vlaamsbelang.org    02 219 60 09    M facebook.com/vlbelang    N twitter.com/vlbelang    P instagram.com/vlbelang
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