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Beste inwoners van Tremelo, Baal en Ninde,

Vlaams Belang heeft het afgelopen 
jaar meegestemd met de voorstellen 
die positief waren voor onze gemeente 
en heeft zelf een aantal punten op de 
agenda van de gemeenteraad geplaatst. 
Ook werden er een aantal schriftelijke 
vragen gesteld, o.a over de mandaten 
en bezoldiging van politici in onze 
gemeente. We hebben onze oppositierol 
moeten gebruiken om duidelijk te maken 
dat het vaak veel beter kan en moet in 
onze gemeente.

Het afgelopen jaar heeft het Vlaams 
Belang Tremelo meer gebruik gemaakt 
van sociale media zoals Facebook. We 
merken dat onze pagina vaak bekeken 
wordt; heel positief allemaal en een 
ondersteuning voor onze mensen. 
Oudere mensen die geen toegang hebben 
tot internet, maar vaak veel weten en 
goede ideeën hebben, kunnen nog steeds 
per telefoon bij ons terecht. Dit is voor 
ons een hele verrijking!

Het voorbije jaar hebben we de klemtoon 
vooral gelegd op het voorbereiden 

van de gemeenteraadsverkiezingen in 
oktober van volgend jaar. We hebben 
ons verkiezingsprogramma uitgewerkt. 
Veiligheid, leefbaarheid en het groene 
karakter staan centraal in ons programma. 
Ook respect voor het Nederlandstalig 
karakter van onze gemeente blijft zeer 
belangrijk.

Graag had ik een warme oproep gedaan 
naar geïnteresseerden om met ons mee te 
werken.

We geven kansen aan jonge mensen 
om een verantwoordelijke functie op te 
nemen. Dus heb jij (vrouw of man, jong 
of oud) interesse in de gemeentepolitiek, 
dan ben jij heel erg welkom om deel te 
worden van onze groep.

Tot slot nog dit. Waarom zou u het in 
2018 niet eens met het Vlaams Belang 
proberen? Wat heeft u eigenlijk nog 
te verliezen? Al de rest heeft de kans 
gekregen en kijk waar Tremelo nu staat. 
Laat het Vlaams Belang het nu maar eens 
bewijzen. De traditionele partijen zijn 

daar bang voor, want stel u eens voor dat 
het Vlaams Belang wél goed bestuurt en 
zijn woord wél houdt... De nachtmerrie 
van de traditionele partijen! In oktober 
2018 hebt U het laatste woord. Uw stem 
kan volgend jaar echt het verschil maken.

   Alain Verschaeren
   Voorzitter Tremelo
   0474/69.10.70
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Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 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 per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB Lokaal blad

Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel,  

02 219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org

Leegstand handelszaken inTremelo! 
Al eens gaan winkelen in Tremelo? Moet 
je zeker eens doen want we hebben 
vriendelijke handelaars en uitbaters. 
Maar we stellen vast dat steeds meer 
handelszaken leeg staan. Er is geen 
onmiddellijke mirakeloplossing omdat 
het probleem vele oorzaken kent zoals 
hoge huurprijzen, handel via het internet, 
mobiliteit, parkeerplaatsen, enz…

Wij vinden dat we alleszins moeten 
inzetten op onze troeven. De meeste 
handelszaken zijn geconcentreerd in 
de Schrieksebaan en de Kruisstraat en 
dit willen we zo houden. Voor Vlaams 
Belang dienen er geen handelspanden 
voorzien te worden in het megalomane 
Kalvenneproject. Gratis parkeren op 
de Vinneweg en aan het gemeentehuis 
moet zeker behouden blijven en indien 
mogelijk uitgebreid worden. 
Het gemeentebestuur kan bijdrage 
tot een bloeiende handel in Tremelo. 

Denken we maar aan reclame maken 
voor eigen handelszaken, actief 
meewerken aan evenementen zoals 
de jaarmarkt, kerstmarkt, braderijen, 
zorgen voor samenspraak van de 
zelfstandigenorganisaties, beginnende 
handelaars bijstaan,… Men zou 
Tremelo in de kijker kunnen zetten door 
bijvoorbeeld gratis advertentieruimte te 
voorzien in lokale bladen en via sociale 
media. Kosteloos voor de handelaars 
uiteraard.

Waar wij geen voorstander van zijn is het 
direct ingrijpen in de vrije markt en een 
taks op leegstand invoeren. 
U ziet, wij reiken mogelijke oplossingen 
aan en doen onze uiterste best om mee 
te werken aan de realisatie van een 
bruisende handelskern in Tremelo. Eigen 
handelaars eerst!

Ludo Geuens

Fusiegesprekken met naburige gemeenten 
"Het gegeven van de fusies van 
gemeenten is weer actueler dan 
ooit”, zegt gemeenteraadslid Alain 
Verschaeren. Zeker nu er sprake is van 
een fusie of een samenwerking met 
Begijnendijk. 

“Dit heeft te maken met het Vlaams 
regeerprogramma en de recente beslissing 
van de Vlaamse regering om van de 
gemeenten, die vrijwillig fusioneren, een 
schuld over te nemen van 500 euro per 
inwoner met een max. van 20 miljoen 
euro per fusieoperatie.” De Vlaamse 
regering heeft hiervoor 200 miljoen euro 
gereserveerd en wie eerst komt, eerst 
maalt. Voorwaarde is dat de fusie op 1 
januari 2019 rond is.

Het Vlaams Belang is tegen verplichte 

fusies van gemeenten, zeker als het om 
financiële redenen is. Gemeenten, die 
vrijwillig willen fusioneren moeten 
dat kunnen. Maar vrijwillig betekent 
met instemming van de inwoners van 
de betrokken gemeenten, in dit geval 
Tremelo en Begijnendijk. 

Positief is dat er op vraag van de oppositie 
een stuurgroep is opgericht. Deze is 
ondertussen al samengekomen. Er was een 
consultant aanwezig die beide gemeenten 
gaat begeleiden naar wat mogelijk is want 
eenvoudig is het natuurlijk niet. Het 
Vlaams Belang wil niet te hard van stapel 
lopen en het voorlopig houden op een 
eventuele samenwerking i.p.v een fusie.

Alain Verschaeren
Afdelingsvoorzitter

Naar aanleiding van een reeks 
inbraken en vernielingen in 
Tremelo-Baal vind Vlaams Belang 
dat het genoeg geweest is en dat 
er dringend maatregelen moeten 
genomen worden. 

Zowel in de gemeenteraad als in de 
politieraad van de BRT-zone heeft het 
Vlaams Belang gevraagd om camera’s 
te plaatsen aan de in- en uitvalswegen 
van onze gemeente. Het gaat over 
de zogezegde “slimme camera’s” of 
ANPR-camera’s die nummerplaten 
scannen van alle voorbijrijdende 
voertuigen. 

Met ANPR-camera’s kan de politie 
dus gemakkelijk weten of bijvoorbeeld 
een gestolen voertuig zich in de 
politiezone bevindt. Anders dan op de 
gemeenteraad in Tremelo waren op de 
politieraad alle partijen voorstander 
van het plaatsen van deze camera’s. 
De politiezone ging ook bekijken wat 
financieel haalbaar was maar voor het 
Vlaams Belang kent veiligheid geen 
prijs! Er is de belofte gemaakt om 
verder onderzoek te verrichten. Het 
Vlaams Belang is uiteraard blij met de 
gemaakte beloftes want veiligheid is 
een prioriteit.

Alain Verschaeren
Afdelingsvoorzitter 

Vlaams Belang vraagt 
camera-bewaking!



Masterplan containerparken, burger mag betalen!

Vlaams Belang Tremelo verwelkomt nieuwe bestuursleden
Onze afdeling heeft in 2016 maar 
liefst 4 nieuwe bestuursleden mogen 
verwelkomen. We stellen er graag 3 aan 
u voor.

ANJA NUYTS

Anja is afkomstig uit Limburg maar 
woont sinds 7 jaar in Baal met haar 
man Hugo. Anja helpt graag mensen 
en daarom is ze werkzaam in UZ 
Gasthuisberg als logistiek assistente. Ze 
heeft een groot hart voor dieren en is dus 
ook bekommerd om dierenwelzijn.

Ze houdt van een dagje wellness, een 
reisje naar de zon of een dagje winkelen 
met vrienden.

Anja stond vanaf het begin achter het 
Vlaams Belang omdat ze een fiere Vlaming 

is. Profiteurs van her en der kunnen we 
missen in Vlaanderen. Er zijn trouwens 
genoeg Vlamingen die door ziekte of 
werkloosheid onder de armoedegrens 
leven. Terwijl de Vlaming verzuipt in de 
financiele lasten maakt onze regering geld 
vrij voor " nieuwelingen" en dat vindt 
Anja niet kunnen. Ook vrouwenrechten 
zijn voor Anja zeer belangrijk en daarom 
doet ze een oproep naar andere vrouwen 
om zich aan te sluiten bij het Vlaams 
Belang. Enkel op die manier kunnen we 
het verschil maken met de traditionele 
partijen.

LUDO GEUENS

Ludo is geboren op 9 mei 1954 in Leuven 
waar hij in 1978 als jurist afstudeerde 
aan de KULeuven en waar hij is blijven 
wonen tot aan zijn huwelijk.

In 1991 verhuisde hij samen met zijn 
vrouw Carine naar Tremelo. Samen 
hebben ze 2 zonen. Ludo heeft zijn 
ganse loopbaan bij de RVA gewerkt, 
het grootste deel als directeur van het 
Werkloosheidsbureau te Mechelen. Nu 
is Ludo met pensioen en geniet hij van 
lekker eten, een mooie reis, de natuur 
en... politiek.

Ludo heeft resoluut gekozen voor 
het Vlaams Belang omdat hij uit een 
Vlaamsgezind milieu komt. Hij komt 
tevens op voor onze eigenheid en cultuur. 
"Wij hebben recht op onze eigen identiteit 

en eigen staat zonder inmenging", zegt 
Ludo. Hij voegt er nog aan toe dat dit 
ons land is en daar blijf je af! Toen hij in 
Tremelo-Baal kwam wonen was dit een 
echte groene landelijke gemeente, nu 
grijpt de verstedelijking om zich heen 
en gaat de ziel verloren. Denk maar aan 
de plannen rond de Kalvenne. Aan de 
huidige meerderheid draagt hij een lied 
van Louis Neefs op: "Laat ons het gras 
dat nog groen is, vergeet voor één keer 
hoeveel geld een miljoen is". Al geldt dit 
ook voor de andere partijen in Tremelo. 

ROGER CLAES

Ik beschouw mezelf als een rasechte 
Tremelonaar die in eigen gemeente 
beter bekend is als "Roger van Jeppe van 
Perdaan".
Beroepshalve heb ik een loopbaan van 
meer dan veertig jaar bij Waterwegen en 
Zeekanaal achter de rug en geniet reeds 
geruime tijd van mijn pensioen.

Op mijn vijftigste begon ik actief te 
sporten en liep de daaropvolgende jaren 
een twintigtal marathons. Tot op heden 
loop ik nog steeds enkele malen per week 
de nodige kilometers.

Als welbewuste Vlaming is het voor mij 
vanzelfsprekend dat het Vlaams Belang 
mijn absolute voorkeur is zowel op 
nationaal als gemeentelijk vlak!

Nadia Van Beughem

EcoWerf is bezig met de opmaak van 
een nieuw masterplan containerparken 
dat in principe aanvangt in 2017 en 
klaar moet zijn tegen 2023. Nieuw 
in dit plan is dat er 9 van de 29 
containerparken dicht gaan maar dat 
de gemeentegrens niet langer de grens 
is. Iedere inwoner kan niet naar één 
maar naar meerdere, zelfs naar alle 
containerparken in het werkingsgebied 
van EcoWerf gaan. De vraag is of de 
resterende containerparken extra 
capaciteit kunnen bieden en dus 
hierop zullen voorbereid zijn. De 
Raad van Bestuur van EcoWerf 
bepaalt de toepasselijke tarieven die 
aangerekend worden aan de bezoekers. 
De gemeenten moeten deze dan nog 

goedkeuren. De tarieven zouden niet 
veranderen. Wel zal er toegangsgeld 
gevraagd worden. Het Vlaams Belang is 
hierover alvast niet te spreken. Op die 
manier moet je voor elk bezoek aan het 
containerpark betalen, ook wanneer je 
bijvoorbeeld papier of de roze vuilniszak 
brengt! Onze vrees is dat het sluikstorten 

op die manier zal toenemen. Volgens 
de bevoegde schepen is alle kritiek 
voorbarig en zal het zo’n vaart niet 
lopen. 

Sinds een jaar kan je recycleerbare 
plastic verpakkingen, die niet in de 
PMD-zak mogen, kwijt in de roze 
zak. Die moet je nu nog zelf naar het 
containerpark brengen. Het Vlaams 
Belang heeft er bij de bevoegde schepen 
op aangedrongen om deze aan huis op 
te halen. Niet iedere inwoner is even 
mobiel en voor oudere of zieke mensen 
die niet op het containerpark geraken 
zou dit een grote verbetering zijn.

Marina Massu



Erkende asielzoekers hebben recht 
op een ‘equivalent leefloon’. Uit 
cijfers die het Vlaams Belang aan 
het licht bracht, blijkt dat deze fi-
nanciële steun de Belgische schat-
kist in 2015 liefst 102 miljoen euro 
kostte. Dat is vijf keer meer dan de 
22 miljoen euro die de regering 
eerder vooropstelde. Tellen we 
daar ook de kostprijs voor de tij-
delijk ‘subsidiair beschermden’ bij, 
loopt dat bedrag zelfs op tot 137 
miljoen euro.

OCMW van de wereld

Daar zal het overigens niet bij 
blijven. Het grote aantal van de 

asielzoekers die eind 2015 aan-
kwamen en nu pas erkend zijn, is 
in dit cijfer immers nog niet meege-
rekend. Bovendien blijkt het slechts 
in een minderheid van de gevallen 
te gaan om vluchtelingen uit Syrië. 
De cijfers tonen aan dat 75 procent 
van de leeflonen gaat naar mensen 
uit Djibouti, Eritrea, Togo, Guinee, 
Congo, Bangladesh, enz… Samen-
gevat: uit alle windstreken. 

Het zijn cijfers en feiten die beklij-
ven, zeker wanneer men weet dat 
ondertussen één op zeven landge-
noten de eindjes niet meer aan me-
kaar kan knopen.

SMS “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Kostprijs asielleefloon  
per nationaliteit 2015

Guinee:  
€ 12 miljoen 

Eritrea:  
€ 2,5 miljoen 

Senegal:  
€1,5 miljoen 

Kameroen:  
€ 1,6 miljoen 

Djibouti:  
€ 753 duizend 

Leefloon asielzoekers:  
vijf keer meer dan verwacht!

Traagste groeier 

Terwijl N-VA-minister Johan Van 
Overtveldt zich om de haver-
klap op de borst klopt met de 
economische groei van ons 
land, blijkt uit cijfers van Eu-
rostat dat België de traagste 
groeier is van de eurozone. 
Zelfs Portugal, Spanje en Italië 
geven ons het nakijken. Ook 
de jobcreatie, de toppriori-
teit van de federale rege-
ring, is kleiner dan in de 
rest van de eurozone. 

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben 
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid. 
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man 
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van 
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete 
oplossingen aan en formuleert een helder 
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar 
de politieke strijd van de komende twintig 
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.

Dit boek zet aan tot actie. 
Neem de toekomst in eigen handen!


