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VLAAMS BELANG

Sinds het begin van oktober 
kunnen winkeliers in Balen een 
financiële tussenkomst bij de 
gemeente aanvragen voor de 
aanschaf van aangepaste win-
kelkarren voor mensen met een 
fysieke beperking. Het Vlaams 
Belang is de initiatiefnemer van 
deze mogelijkheid.

Sinds een aantal jaren ijvert het 
Vlaams Belang in onze gemeente voor 
aangepaste winkelkarretjes voor men-
sen met een fysieke beperking. Tijdens 
de gemeenteraad vroeg ons gemeen-
teraadslid naar de stand van zaken, 
nadat onze vraag uitvoerig besproken 
werd tijdens de Balense Raad voor Ge-
handicapten: "Uit ervaring wisten we 
immers dat geen enkel grootwarenhuis 

in Balen-Olmen over dit soort karretjes 
beschikte. Dit soort karretjes vergroot 
nochtans het winkelcomfort van de 
klant in de rolstoel."

Comfortabel winkelen voor iedereen

Onder andere in onze buurgemeente 
Mol waren deze karren al langer be-
schikbaar en onze mensen hadden 
alle informatie - zoals de aankoopprij-
zen ervan - verzameld en bezorgd aan 
de bevoegde schepen. Dit gebeurde al 
tijdens het vorige Balense bestuur tus-
sen 2012 en 2018. Uitendelijk hakte 
vorig jaar de gemeente de knoop door 
en besliste dat winkeleigenaars een 
eenmalige subsidie kunnen aanvragen 
voor de aankoop van karretjes die 
aangepast zijn aan rolstoelen.

De gemeente heeft deze optie vanaf 1 
oktober beschikbaar gemaakt op haar 
website en trekt hiervoor 3000 euro 
uit via de Raad voor Gehandicapten. 
"Voor ons is dit een bewijs dat onze 
partij wel degelijk een meerwaarde 
kan betekenen in de Balense politiek 
en dat we bovendien erg begaan zijn 
met de zwakkeren en meest kwetsba-
ren in onze samenleving."

Comfortabel inkopen doen is een recht 
waar iedereen van zou moeten kunnen 
genieten. We zijn blij dat we met deze 
doorbraak constructief hebben kunnen 
bijdragen aan het welzijn van onze 
Balenaars.

Bert Deckers
Fractievoorzitter Balen-Olmen
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BALEN-OLMEN

ROLSTOEL-WINKELKARREN IN ONZE
GEMEENTE DANKZIJ VLAAMS BELANG



Theo Niessen
Voorzitter Balen-Olmen

Sinds het begin van de coronacrisis 
steunt onze gemeente de verschil-
lende zelfstandigen in Balen-Olmen. 
Om dit mogelijk te maken, kreeg het 
bestuur de nodige financiële pak-
ketten van de hogere overheden. 

Tijdens de gemeenteraad van januari 
stelde het Vlaams Belang de vraag of 
extre steun voor Pakawipark in Olmen 
mogelijk was. Onze dierentuin, onder-
tussen toch één van de bekendste in de 
provincie Antwerpen, is zonder meer 
het grootste toeristische privébedrijf 

in Balen-Olmen. Met een totaal van 
30.000 bezoekers in juli 2019, was 
het aantal op een jaar tijd gestegen met 
maar liefst 10%. Mooie cijfers, waar-
mee onze gemeente op de toeristische 
kaart van de provincie wordt gezet.

Eigen steunactie

Maar de coronacrisis gooit meer dan 
alleen roet in het eten. Sinds novem-
ber is het park volledig gesloten voor 
het publiek - voordien, sinds 18 mei 
2020 na de eerste lockdown, waren 
maximum 2000 bezoekers per dag 
toegelaten -, maar de kosten bleven 
en blijven vanzelfsprekend doorlopen.

Ondertussen startte het dierenpark 
zelf een actie om geld in het laadje 
te krijgen en ook het platform 'Steun 
Pakawipark' van Leen Gevers tracht 
geld in te zamelen, om vooral de die-

ren te voorzien van het benodigde 
voedsel. Maar ook dierenverzorging, 
personeel, gas, elektriciteit en zo veel 
meer kosten allemaal enorm veel geld.

Steun vanuit de gemeente

In februari, tijdens een corona-overleg 
over de partijgrenzen heen, werd be-
slist dat de gemeente hoe dan ook het 
park in 2021 zou promoten via een 
aantal communicatiekanalen van de 
gemeente en de Toeristische Dienst.

Bovendien wordt bekeken hoe, zonder 
de aanwending van belastinggeld, het 
park ook een financieel duwtje in de 
rug kan gegeven worden. Onze vraag 
om steun viel met andere woorden niet 
in dovemansoren, integendeel.

Het Vlaams Belang is begaan met het 
welzijn van onze dieren. Zo zorgde 
onze fractie ervoor dat een dossier 
van dierenverwaarlozing in Rosse-
laar in een stroomversnelling kwam. 
Onder druk van onze partij werden 
de eerste concrete stappen onderno-
men door het gemeentebestuur.

Nadat buren meermaals de politie 
op de hoogte brachten en contact 
hadden met het gemeentebestuur, 
kwam het niet verder dan "de poli-
tie is niet bevoegd" en "we bekijken 
de situatie". Uiteindelijk stuurde de 
bezorgde buurtbewoners ten einde 
raad een mail naar alle gemeente-
raadsleden van Balen-Olmen. Onze 
fractieleider reageerde meteen, 
waarop hij ter plaatse ging kijken 
met enkele buurtbewoners. Hij bleek 
ook de énige te zijn die gereageerd 
had op de mail.

Ook IOK was net daarvoor vaststel-
lingen gaan doen en nam de situatie 
ernstig. Onze fractieleider stuurde 
daarop een aantal schriftelijke vra-
gen naar het gemeentebestuur om 
de situatie nog maar eens onder de 
aandacht te brengen en om aan te 
dringen op een snelle afhandeling 

van dit precaire dossier. Onder an-
dere twee honden waren er aan hun 
lot overgelaten en jankten 's nachts 
de ganse wijk wakker. Sommige 
bewoners sliepen daarom zelfs met 
oordopjes.

Uit de schriftelijke vragen bleek 
dat de politie wel degelijk be-
voegd is voor dierenwelzijn. 
Het gemeentebestuur verze-
kerde ons dat ze het dos-
sier nu echt ter harte gingen 
nemen, pv's opstellen bij 
vastgestelde inbreuken en 
effectief optreden tegen de 
verwaarlozing en kijk, nog 
geen week later krijgen we 
bericht van de buurtbewo-
ners dat op zijn minst de 
twee in de steek gelaten 
honden al zijn wegge-
haald.

We blijven uiteraard dit 
dossier opvolgen, maar 
we mogen gerust stellen 
dat onze inbreng tegen 
deze dierenverwaar-
lozing niet gering is 
gebleken. Het Vlaams 
Belang is een  partij in 

Balen-Olmen die inzit met het wel-
zijn van onze dieren. En daar zijn 
we terecht trots op!

Sandra Ruymaekers
Gemeenteraadslid

Vraag voor steun Pakawi Park

In de bres voor verwaarloosde 
dieren in Rosselaar

Foto: Leen Gevers



Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O   Lid worden van het Vlaams Belang O   Een gratis infopakket

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode: .................................Gemeente: ...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post: ........................................................................................................

Conform de wetgeving worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit 
kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Opkuisactie in Balen-Centrum, ondervoorzitter Jef en fractievoorzitter Bert geven 
bloed in Olmen en een actie aan de ring tegen de paars-groene regering.

Balen-Olmen scoort niet goed op de ar-
moedebarometer. Deze barometer, die 
alle gemeentes in kaart brengt, leert 
ons aan de hand van een aantal crite-
ria hoe het gesteld is met de welvaart 
per gemeente. Onze gemeente scoort 
een -4 op deze schaal. Niet goed dus.

Op vlak van 'schoolse vertraging ' (het 
aantal leerlingen dat niet in het leer-
jaar zit waarin het zou moeten zitten 
volgens leeftijd) en 'sociale woningen' 
scoort de gemeente een 2, maar op 
vlak van 'verhoogde tegemoetkoming', 
'langdurige werkloosheid', 'kansar-
moede' en nog een aantal zaken sco-
ren we dan weer ondermaats met -1.

Maar het kan nog slechter. Op vlak 
van 'invaliditeit' en 'leefloners' scoren 
we -2. Het is niet zonder reden dat 
onze fractie zich extra inzet voor de 
mindervaliden in onze gemeente.

Maar uit cijfers die te vinden zijn in het 
meerjarenplan van Balen-Olmen leren 
we dat niet minder dan 40% van de 
leefloners in Balen-Olmen vreemdelin-
gen zijn. Deze groep, die dus een uit-
kering krijgt, haalt de armoedecijfers 
fors naar beneden. Zonder hen zou de 
score van de armoedebarometer voor 
Balen-Omen er heel anders uitzien.

Weinig gemeenten in onze provincie 
stralen zoveel landelijkheid uit als de 
onze. Balen en Olmen kennen een 
enorme diversiteit op vlak van flora en 
fauna. Niet onverwacht vallen wande-
lingen in onze natuurgebieden geheel 
terecht in de prijzen.

Desondanks blijft onze gemeente uit-
breiden, soms in de richting van de 
beschermde, groene buitengebieden. 
Onze fractie hekelde in die zin al eens 
enkele verkavelingen in Scheps, maar 
ook elders in Balen en Olmen zullen 
we toezien dat het landelijke karakter 

van onze gemeente beschermd blijft. 
De betonstop van de Vlaamse regering 
indachtig, zijn we ervan overtuigd dat 
onze gemeente voorzichtiger moet om-
springen met het toekennen van verka-
velingen.

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

40% LEEFLONERS VAN
VREEMDE AFKOMST

Landelijke gemeente,
landelijk karakter!

Een kleine greep uit onze 
activiteiten van 2020-'21.
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Registreer u als kiezer!

Tom Van Grieken
Voorzitter

Het is zover. België heeft na 500 dagen eindelijk 
een regering. En wat voor één. Een regering 
waar de meerderheid van de Vlamingen niet 
voor stemde. Met een regeerakkoord waarin 
exact hetzelfde staat als het omgekeerde van 
waar de Vlaming voor stemde. De Vlaming wou 
een Vlaamse en rechtse weg inslaan, maar de 
paarsgroene karavaan van maar liefst 7 partijen 
hobbelt rustig maar vastberaden de volledig 
andere richting uit. 

Deze 20 ministers en staatssecretarissen onder 
leiding van Alexander De Croo (Open Vld) 
hebben naast hun gezamenlijk maandelijks loon 
van 420.000 euro maar één gemeenschappelijke 
drijfveer: angst voor de kiezer. Angst voor u. Maar 
vergis u niet, want wat paarsgroen plant, is het 
slechtste nieuws voor Vlaanderen sinds oud-premier 
Guy Verhofstadt (niet toevallig ook Open Vld).

De miljardentransfers naar Wallonië worden 
gebetonneerd, de pensioenleeftijd blijft op 67 
jaar, het zogenaamde ‘niet-bindende’ Marrakesh-
immigratiepact wordt de officiële leidraad van 
deze regering van De Croo en co... En wanneer 
paarsgroen de kerncentrales sluit zal uw 
energiefactuur de pan uit swingen.

Onze boodschap is echter duidelijk: deze linkse 
en door de Franstaligen gedomineerde coalitie is 
niet onze regering. Dit is niet de regering van de 
Vlaming, en dit is zeker niet de regering van het 
Vlaams Belang. De rekening volgt gegarandeerd 
in 2024 - en als het aan ons ligt nog vroeger dan 
dat. 

Wij zullen niet opgeven en deze paarsgroene 
monstercoalitie bekampen, te land, ter zee en in 
de lucht.

EERST ONZE MENSEN

U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer via  
vlaamsbelang.org/doemee
U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer via  
vlaamsbelang.org/doemee


