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Hand in hand

bouwen we een nieuw fundament
Een bakker bakt, een brandweerman
blust, een lasser last en een onderwijzer
onderricht. Maar wat doet een politicus?
Of beter gezegd: “Wat zou een politicus
moeten doen?” Een politicus wordt
verkozen om, met de middelen die tot
zijn beschikking worden gesteld, een zo
goed mogelijk beleid te voeren. Zoals

“ééndags-aankondigingen” tot “oneliners
in het verkiezingsjaar”.
Wij gaan voor politici die een
langetermijnvisie uitwerken en die
bijhorende beslissingen, hoe moeilijk ze
ook zijn, durven nemen. Wij gaan voor
een duidelijk beleid, één van rechten en

GemeenteBedrijf is in het teken van onze
bezorgdheid naar de volgende generaties.
(Lees hierover meer op pagina 2)
Ons huidig politiek systeem is gebaseerd
op coalities. Ook wij moeten hier
rekening mee houden. Waar wij echter
geen rekening mee willen houden zijn
allerlei politieke spelletjes, wantrouwen
binnen de meerderheid met vooral 1
slachtoffer: U en dus uw toekomst. Voor
Zoersel zal het dan ook essentieel zijn dat
het Vlaams Belang mee deelneemt aan
het beleid. Niet voor ons belang maar
voor uw belang!
Uw Zoersel, Onze Motivatie! Wij zijn er
klaar voor, geef ons uw vertrouwen!
“At Your Service”
Wouter Bollansée
Lijsttrekker-Voorzitter
Vlaams Belang Zoersel

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

een goede huisvader/-moeder alles in
het werk stelt om zijn/haar kinderen alle
kansen te geven. Zo wordt een politicus
geacht alle kansen aan onze samenleving
te geven. Waar nodig streng maar steeds
rechtvaardig.
Zoals we onze (klein)kinderen alle kansen
willen geven op een goede toekomst zo
zou ook een politicus een toekomstvisie
moeten hebben. Spijtig genoeg moeten
we hier stellen: Zou moeten …
Het huidige politieke establishment
gaat van “ballonnetjes oplaten” tot
“mandaten- en postjespakkerij” over

"Kan u nog volgen?" en
"De Jeugd aan het woord"
zie pagina 2

één van plichten. Voor wat hoort wat!
Politici moeten details en concrete
invullingen durven overlaten aan de
bevoegde instanties en de experts op
het terrein. Ze moeten zich terug
bezighouden met hun kerntaak, het
welzijn van onze bevolking, niet alleen
op heden maar ook in de toekomst. Zo
lanceerden we ons visionair voorstel
“Silicon Valley van de Zorg” welke u
kan vinden op onze verkiezingswebsite
zoersel.vlaamsbelang.org.
Ook ons stevig weerwerk tegen
de oprichting van het Autonoom

"De uitgestoken hand"
zie pagina 3

"Dankzij het Vlaams Belang"
zie pagina 3

Kan u nog volgen?

Het Zoerselse bestuur hoopt in ieder geval van niet.
Voor het Vlaams Belang is goed en
transparant bestuur de hoeksteen van onze
democratie. In Zoersel wordt echter alles in
het werk gesteld om bestuursbeslissingen zo
ondoorzichtig mogelijk te maken. Enkele
voorbeelden:

nieuwe dorpszaal in de pastorijtuin komen.
Opnieuw een prestigeproject waar gegoocheld
wordt met termen zoals openheid van bestuur
en inspraak van de burger, maar waar in
werkelijkheid alle beslissingen reeds lang door
het bestuur werden genomen.

In Zoerseldorp moest en zou een nieuwe
bibliotheek komen. Het Zonneputteke was
volgens het bestuur immers oud en versleten,
totaal onbruikbaar en alleen nog geschikt
voor afbraak. Het dure prestigeproject werd
begin 2015 in gebruik genomen, maar eind
2015 werd ook de infrastructuur van het
Zonneputteke opnieuw ter beschikking
gesteld van de Zoerselse verenigingen. Dit
is vandaag nog steeds het geval en er wordt
dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt. De
toestand van het gebouw was dan blijkbaar
toch niet zo slecht.

Een laatste voorbeeld is de oprichting van
het Autonoom GemeenteBedrijf (AGB)
Zoersel, oprichting met als enig werkelijke
doel de recuperatie van de btw betaald voor
de nieuwe bibliotheek in Zoerseldorp. Het
dossier werd geopend in de loop van 2014. In
2016 kregen de gemeenteraadsleden tijdens
een ‘informatievergadering’ en tijdens een
gemeenteraad telkens de boodschap dat er
geen nieuwe informatie beschikbaar was. Op
19 december 2017 gebeurde plots het mirakel.
De gemeenteraadsleden werd gevraagd om de
oprichting van het AGB goed te keuren.

Op het ogenblik dat werd besloten tot het
bouwen van bovenvermeld prestigeproject
stond de bibliotheek in het centrum van
St.-Antonius te verkommeren. Dit was
duidelijk geen ‘prioritaire’ doelstelling
van het bestuur. Een alternatief voor een
nieuwe vestigingsplaats was niet voorzien
en is ook op dit ogenblik nog niet gekend.
Zonder herhaaldelijke tussenkomsten van
onze Vlaams Belang fractie zou wellicht de
bibliotheek in St.-Antonius, in navolging van
de geruchten die de ronde deden, al definitief
opgedoekt zijn.

Dat over het werkelijke doel nog geen
zekerheid bestond, namelijk dat de bijzondere
belastingsinspectie de btw-ruling nog kan
afkeuren, werd echter niet vermeld. Door
één pennestreek van ‘Brussel’ kan deze ganse
constructie totaal nutteloos worden. Het is
een dubbeltje op zijn kant. Maar het AGB
moest en zou er komen, het bestuur had
reeds beslist. Dit werd trouwens reeds de
dag voor de betreffende gemeenteraad gemeld
door een ambtenaar in functie.

Ook in Halledorp moest, zou en zal de

nog wel, maar in praktijk wordt alles reeds
beslist door schepencollege, politieraden en
-colleges, intercommunales, en allerhande
andere constructies zoals bijvoorbeeld AGB’s.
Ook rechtstreekse inspraak van Zoerselse
burgers wordt in de kiem gesmoord indien
hun ideeën niet overeenstemmen met deze
van het Zoerselse bestuur.
Het besluit van mijn gemeenteraadstussenkomst bij de oprichting van het
AGB was ‘Wat zitten wij hier in feite nog te
doen? De gemeenteraad zit er maar bij voor
spek en bonen. Alle oppositieleden en alle hier
aanwezige ja-knikkers van de meerderheid
blijven beter thuis om daar in hun zetel naar
‘Familie’ of naar ‘Thuis’ te kijken. Dan brengen
ze in ieder geval hun tijd nog nuttiger door dan
deel te nemen aan dit dramatische schouwspel'
(de volledige tekst van de tussenkomst en
alle andere onderbouwde tussenkomsten
van onze fractie kan u nalezen op webstek
www.vlaamsbelangzoersel.org).
Mijn visie over goed en transparant
bestuur is totaal anders en ik hoop dat
dit ook het geval is voor elke weldenkende
Zoerselaar.
Jos van Dongen
Fractieleider Vlaams Belang Zoersel

Het is duidelijk dat de beslissingsbevoegdheden van de gemeenteraad meer en
meer worden uitgehold. In theorie bestaan ze

Vlaams Belang Zoersel neemt de jeugd wel ‘au sérieux’
omzetten in daden.

Wie zijn wij?
Christophe Orban (rechts op de foto,
23 jaar) en Vincent Orban (21 jaar).
Beiden zijn wij geboren en getogen in
(Halle) Zoersel. Ik, Christophe, werk als
Junior systeem- en netwerkbeheerder.
Ik, Vincent, studeer bedrijfsmanagement aan de KdG hogeschool.
Waarom engageren wij ons voor
Vlaams Belang?
Vlaams Belang is de enige partij
waar de waarheid gezegd wordt. Het
is ook de enige partij die het beleid
messcherp op de korrel neemt en
rekening houdt met de mening van
de dorpsgenoten. Het gaat onze partij
niet om postjespakkerij om de eigen
zakken te vullen.

Vanwaar
komt
de
politieke
gedrevenheid?
Wij willen onze toekomst zelf in eigen
handen nemen. Talrijke politieke partijen
hebben al een staaltje van hun (on)kunde
getoond. Geen enkele maakte tot hier toe
haar verkiezingsbeloften waar. Daarom
willen wij de spreekbuis van de burgers
zijn en hun terechte bekommernissen

Wat willen wij veranderd zien?
Wij willen terug een veilige samenleving
met behoud van onze Vlaamse
cultuur en tradities. Wij passen voor
grote prestigeprojecten waarbij de
schulden worden doorgeschoven naar
de volgende generaties. Geen PPStoestanden (voor de toekomstige
generaties is dit niets minder dan de
afkorting voor Publieke Plundering
van de Schatkist). Wij willen de
betrokkenheid van de jeugd voor het
gemeentegebeuren
aanzwengelen.
Jonge mensen willen ook wel ‘au
sérieux’ genomen worden.
Vincent en Christophe

De uitgestoken hand
Hoewel bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen N-VA de grootste partij
werd, komt dit in het beleid duidelijk
niet tot uiting.
N-VA heeft voor de gemakkelijkheidsoplossing gekozen door haar wagonnetje
bij CD&V aan te pikken. Het is
hen duur komen te staan. CD&V
bleef de leidende partner en N-VA
werd de lijdende. Dit werd voor
iedereen duidelijk toen in december
2015 de bijdrage aan de politiezone
moest gestemd worden en N-VA, en
meer bepaald de burgemeester, daar
door CD&V ‘en plein public’ werd
vernederd.
Maar het wordt nog straffer. De
parochiezaal in Halle is de kers op de
taart van een verhaal waar beslissingen
‘en petit comité’ al op voorhand worden
bedisseld. Daarna, en alleen maar
voor de schijn, mag de burger dan zijn
inbreng doen. Het actiecomité werd en
wordt voor de rest van het PPS-Halleverhaal gewoon voor de zot gehouden.
Heel wat N-VA kiezers hadden het zich
anders voorgesteld. Ook wij van Vlaams
Belang, wij die dachten een nieuwe
politieke cultuur te zien verrijzen, doet
het pijn aan het hart om te moeten
vaststellen hoe N-VA door de “tjeven”
behandeld wordt, intriest.

Wie niet ziende blind is, kan toch
vaststellen dat de geroemde ‘kracht van
de verandering’ gefaald heeft. Dit tenzij
met deze ‘kracht’ het doven van de
straatverlichting en het oprichten van
het btw-ontwijkend vehikel ‘Autonoom
GemeenteBedrijf ’ wordt bedoeld.
De Vlaams Belangfractie heeft zich
gedurende deze bijna afgelopen
legislatuur steeds met hart en ziel ingezet
voor de belangen van alle inwoners.
Iedereen kan vaststellen dat wij doen wat
we zeggen. Ook wij zijn er van overtuigd
dat het beter kan en moet.
Daarom steken wij opnieuw de hand
uit naar N-VA om dit met ons waar
te maken. Het is meer dan duidelijk:
de N-VA heeft geen keuze wat Zoersel
betreft. Het wordt ofwel met het Vlaams
Belang ofwel blijft het ‘de kracht van de
stilstand’. Nu is het in de eerste plaats
aan de bedachtzame kiezers om in
oktober deze knoop door te hakken.

Dankzij het Vlaams
Belang…
Moet je niet naar Turnhout rijden om
hulp te krijgen bij het invullen van uw
belastingbrief!
In het voorjaar van 2017 werd gemeld
dat er in 2018 in Zoersel geen zitdagen
meer zouden zijn voor hulp bij invullen
van de belastingaangifte en men zich
indien nodig naar Turnhout moest
begeven voor verdere hulp. Voor
de Vlaams Belang-fractie was het
afschaffen van deze dienstverlening
gewoonweg een echte schande.
Buiten Vlaams Belang lag niemand
hiervan wakker. Noch CD&V of
N-VA, noch groen, socialist of liberaal
maakte er zich druk over.
Inmiddels, bijna 1 jaar later, na
herhaaldelijk en lang aandringen door
ons gemeenteraadslid Stan Meeussen,
ontving elke inwoner een omzendbrief
met een nieuwe regeling zodat u
alsnog in Zoersel zal kunnen geholpen
worden. Oef!

Stan Meeussen
Gemeenteraadslid

"De toekomst van
Zoersel ligt zeker
in Vlaanderen.
Begint de
toekomst van
Vlaanderen ook
in Zoersel?"
Wouter Bollansée, trotse
voorzitter en lijsttrekker
van
Vlaams
Belang
Zoersel.
Wouter en Jos reiken
Liesbeth de hand in
belang van de Zoerselse
burger. U weet wat te
doen indien u echte
verandering wil!

De toekomst van Zoersel ligt zeker in Vlaanderen, begint de toekomst van Vlaanderen ook in Zoersel... ?

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 Surf naar

vlaamsbelang.org/lidworden
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org
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