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VLAAMS BELANG

GEELZWARTE VLOEDGOLF

Aangevuurd door het niet aflatend 
enthousiasme van onze jonge voorzitter, 
Tom Van Grieken, was het Vlaams 
Belang dé grote overwinnaar van de 
verkiezingen in 2019. Ook in Tremelo-
Baal haalden we met 21% een fantastisch 
resultaat.  Een resultaat dat onze stoutste 
verwachtingen overtrof: van bijna de 
kleinste naar de op één na grootste 
partij van het land. Wij zijn bovendien de 
populairste partij onder de jeugd.

Ons doel is duidelijk: in 2024 de grootste 
partij in dit land worden en de mensen 
eindelijk het beleid geven dat ze 
verdienen.
 
NEEN AAN VIVALDI

Op dit elan bouwen we verder. 
De uitdaging is niet klein. Door de 
ondemocratische particratie worden 
de winnaars van de verkiezingen niet 
gehoord en zijn het de verliezers, 
de kleintjes, die met franstalige 

hulp de macht behouden. We zullen 
met alle democratische middelen 
ononderbroken oppositie voeren en 
ervoor zorgen dat de stem van de 
modale Vlaming wordt gehoord.

Op zondag 27 september organiseerden 
we een eerste protestactie, een 
autokaravaan naar de Heizel. We 
waren er met meer dan 5.000 wagens 
en 15.000 deelnemers. Het doel: 
protesteren tegen een regering die geen 
meerderheid heeft in Vlaanderen en 
die een voor Vlaanderen, dus voor ons, 
slecht beleid zal voeren. Dit is nog maar 
een begin, andere democratische acties 
zullen volgen. Ook in de parlementen 
zullen onze vertegenwoordigers er alles 
aan doen om deze nefaste meerderheid 
ter verantwoording te roepen.
 
BESTUURSHERNIEUWING

Eerder dit jaar konden onze leden in 
Tremelo-Baal zich kandidaat stellen voor 
een bestuursfunctie. Dankzij hun steun 
zal ik de volgende vijf jaar opnieuw het 

voorzitterschap op mij nemen. Nadia 
Van Beughem en Marina Massu zullen 
hun huidige functies als secretaris en 
penningmeester blijven uitoefenen. 
Verder in dit blad kan u kennismaken 
met de andere bestuursleden!

Met dit vernieuwd bestuur willen we 
ons optimaal voorbereiden op 
deelname aan het beleid in 
2024, want Tremelo-Baal 
verdient beter!
 

 
Alain Verschaeren

Voorzitter Tremelo-Baal
0474/69.10.70
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TREMELO-BAAL

VLAAMS BELANG LEIDT HET VERZET



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.

Onze afdeling heeft een nieuwe onder-
voorzitter en persverantwoordelijke. Ik 
stel hen graag aan u voor. 
 
ONDERVOORZITTER:  
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 twee zonen. 
Ludo heeft zijn ganse 
loopbaan bij de RVA ge-
werkt, het grootste deel als 

directeur van het Werkloosheidsbu-
reau te Mechelen. Ludo maakt deel uit 
van ons bestuur sinds 2014 en zal nu 
de functie van ondervoorzitter op zich 
nemen. Ludo nam deel aan de suc-
cesvolle gemeenteraadsverkiezingen 
in 2018 en stond eveneens op de lijst 
voor de federale verkiezingen van 26 

mei 2019. Zijn inzet is niet on-
opgemerkt gebleven, van-

daar zijn nieuwe functie 
binnen het bestuur! 

PERSVERANT-
WOORDELIJKE:  
STIJN HIERS
 
Stijn Hiers (Leuven, 

1973) is historicus van 
opleiding en al jarenlang 

gebeten door de politieke microbe. 
Nadat hij 20 jaar lang Vlaams Be-
lang fractiesecretaris in het Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement was, werkt 
hij nu in dezelfde functie voor onze 
fractie in de Kamer van Volksverte-
genwoordigers.

In zijn schaarse vrije tijd - schaars 
want vader voor vijf kinderen - is hij 
graag bezig met de wondere wereld 
van destillaten. Hij schreef reeds en-
kele boeken over whisky, rum en der-
gelijke meer. 

 
Alain Verschaeren

Voorzitter Tremelo-Baal

Wanneer er moeilijke tijden 
aanbreken, staan de echte helden 
op! 

Dat was zo in het verleden en we 
ervaren het vandaag de dag met de 
uitbraak van het COVID-19 virus. 
Ontelbare verpleegsters, dokters, 
apothekers en thuisverplegers 
staan, met gevaar voor eigen 
leven, klaar voor hun medemens. 
Ook de mensen in supermarkten, 
de vrachtwagenchauffeurs die 

de goederen aanleveren, politie en 
brandweer, de vuilnisophalers, de 
honderden vrijwilligers, allen blijven 
ze op post om onze samenleving 
verder te laten draaien. 

Via deze weg willen wij jullie bedanken 
voor jullie inzet en moed, jullie zijn de 
echte parels van onze samenleving! 
Duizendmaal dank!
 

Nadia Van Beughem
Gemeenteraadslid

NIEUWE BESTUURSLEDEN

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

HELD(INN)EN VAN HIER!



NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD
Aankoopcheque om 
lokale middenstand te 
ondersteunen? ‘Populisme’ 
en ‘degoutant’ volgens 
burgemeester Tremelo-Baal
 
Het Vlaams Belang heeft de jongste 
maanden niet stil gezeten in de ge-
meenteraad. Onze beide raadsleden 
Alain Verschaeren en Nadia Van Beug-
hem lanceerden heel wat goede, on-
derbouwde voorstellen die allen één 
iets gemeen hadden: ze waren goed 
voor de inwoners en de middenstand 
van Tremelo-Baal.

Zo werd onder meer een voorstel 
ingediend om alle inwoners van Tre-
melo-Baal een aankoopcheque te 
bezorgen, die zou kunnen gebruikt 
worden bij onze lokale handelaars 
en middenstand. Die hebben dit jaar 
namelijk enorm te lijden gehad onder 
de COVID-19-pandemie. Het Vlaams 
Belang stelde daarom voor dat het 
gemeentebestuur ieder gezin Treme-
lo-Baal zo’n cheque ter waarde van 
50 euro zou bezorgen. In een tweede 
voorstel werd de gemeente gevraagd 
om alle niet-betwiste facturen van le-
veranciers zonder enig uitstel te beta-
len, teneinde de leveranciers in deze 
moeilijke coronatijden van de nodige 
cashflow te voorzien.

Het Vlaams Belang Tremelo-Baal is 
bijzonder ontgoocheld in de ronduit 
negatieve houding van burgemees-
ter Bert De Wit (cd&v), die construc-
tieve voorstellen van het Vlaams Be-
lang afschilderde als ‘populisme’ en 
‘scoren op kap van corona’ zonder er 
zelf ook maar één alternatief tegen-
over te stellen. Wat in ons omliggen-
de gemeentes wel kan (denk maar 
aan Rotselaar waar de middenstand 

wél ondersteund werd met een loka-
le aankoopcheque), is volgens onze 
burgemeester ‘plat populisme’ en 
zelfs ‘degoutant’. Een bedenkelijke 
houding én meer dan bedenkelijk 
taalgebruik, een burgemeester on-
waardig.
 
Dictatoriale praktijktesten 
huurmarkt: spoedig ook in 
onze gemeente!
 
Verhuurders moeten de vrijheid heb-
ben om te verhuren aan wie ze dat 
willen. Maken zij de keuze om niet 
te verhuren aan bepaalde personen, 
dan zullen ze daar wel een reden voor 
hebben. Als zich meerdere kandida-
ten aanbieden voor eenzelfde wo-
ning, kiezen verhuurders vaak voor 
zekerheid en vertrouwdheid. Ver-
huurders zullen kiezen voor de kandi-
daat die in hun ogen meest garantie 
biedt op het al bij al beperkte rende-
ment van de verhuur. Dat heeft niéts 
met racisme te maken

Daarom diende het Vlaams Belang 
in onze gemeente een voorstel in 
waarbij de gemeente werd opge-
roepen zich te verzetten tegen de 
zogenaamde ‘praktijktesten’ op de 
huurmarkt, die de Vlaamse regering 
(N-VA, Open Vld, cd&V) ons wil op-
leggen. Volgens ons zijn praktijktes-
ten een fundamentele aantasting 
van de burgerlijke vrijheden en een 
onaanvaardbare inmenging van de 
overheid in de persoonlijke levens-
sfeer van de burger. Voor het Vlaams 
Belang horen systemen waarbij via 
spionnen persoonlijke beslissingen 
van burgers onder de loep worden 
genomen – om die daarna te sanc-
tioneren – eerder thuis in een tota-
litaire staat dan in een democratie.

Daarenboven komen praktijktesten 
neer op ‘uitlokking’. Wanneer uitlok-
king wordt overwogen om criminelen 
te vatten, vindt men dit onaanvaard-
baar, maar in de strijd tegen ver-
meende discriminatie worden funda-
mentele rechtsbeginselen blijkbaar 
vlot overboord gegooid.

Daarom vroeg het Vlaams Belang heel 
concreet dat de gemeenteraad van 
Tremelo-Baal de idee van praktijktes-
ten afwijst, en zich dus niet inschrijft 
in het nieuwe systeem van uitlokking 
en verklikking dat door de Vlaamse 
regering op poten wordt gezet. Maar 
ook dat voorstel werd door de mees-
te andere partijen weggestemd. Ook 
door de N-VA. Die partij verzet zich 
blijkbaar liever enkel en alleen op so-
ciale media tegen deze dictatoriale 
praktijken en niet daar waar het er op 
aankomt: in de lokale gemeenteraden 
en in de Vlaamse regering.

 Stijn Hiers
Persverantwoordelijke
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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 markt- 
en 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

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

202008_Achterflap_lokaalBlad_def.indd   1202008_Achterflap_lokaalBlad_def.indd   1 27/08/2020   13:0827/08/2020   13:08


