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________________________________________________ 
 
Geen hoogbouw in onze gemeente ! 
_______________________________ 
 
Bij monde van gemeenteraadslid Jef Leffelaer werd er in de Gemeenteraaad van 23 oktober 2017 gepraat over de 
vele appartements gebouwen die er de laatste tijd in in opbouw zijn. Onze fractie vond dat de vele gaten van 
eerdere afbraak van oudere gebouwen terug konden bebouwd worden, maar dat Stabroek nog altijd een dorp 
moet blijven, geen verstedelijking dus en al zeker geen flatgebouwen die hoger zijn dan 2 bouwlagen !   Enige tijd 
later werden we hier in gesteund door de socialische fractie die hierover ook een punt maakte !  Wij waren dus 
wel eerst ! 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Problemen met ophaling glas containers ! 
___________________________________________ 
 
Op de gemeenteraad van 25 januari 2018 vraagt Vlaams Belang Raadslid Victor Dieltjens  wat er mis gaat met de 
ophaling van de glas containers zowel op Picollo winkelcentrum als in Hoevenen. Burgemeester Rik Frans 
antwoorde daarop dat het lag aan de firma die samenwerkte met Igean .  Misschien is het nodig om een extra 
ophaling te laten doen indien er nog problemen zouden zijn. Ons Raadslid vond ook dat er enkele mogen 
bijgeplaatst mogen worden o.m. in de straten Populierenlaan en Berkenlaan. 
Op dezelfde Gemeenteraad besprak Victor Dieltjes dat er een diepe put gegraven was in de Parklaan door de 
wegenbouw firma en dat deze niet voldoende was beveiligd met een afrastering, onveilig voor spelende 
kinderen dus en vlak aan een kleuterschool ! Nva Schepen Ludo Reyntjes zei hierop dat er riolerings werken aan 
de gang waren en dat er een omheining zal geplaatst worden ! 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Gemeentelijke subsidie voor Oxfam ! 
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Naar aanleiding van de recente schandalen van Oxfam in het buitenland ( inhuren van prostituees !) vond 
raadslid Victor Dieltjens dat de subsiedies van onze gemeente aan deze organisatie moesten stopgezet worden 
en aan een ander goed doel geschonken worden. De  meerderheidsfractie( Nva/Cdnv) volgde ons raadslid hier 
niet in en keurde de subsidie goed ! 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Aandacht voor voetgangers en fietsers ! 
____________________________________ 
 
Normaal moet een autobestuurder voorrang verlenen aan een voetganger die het  zebrapad oversteekt,  echter 
fietsers die al fietsend oversteken aan het zelfde zebrapad denken ook van voorrang te hebben.  Dit is een grote 
misvatting ze begaan een fout en kunnen beboet worden, al zal dat zelden het geval zijn, een fietser moet steeds 
met de fiets aan de hand oversteken, dan is hij voetganger !. Als fietser ben je een deelnemer aan het verkeer en 
gelden er andere regels,  het gebeurt wel eens dat er een middenvinger word opgestoken als je als 
autobestuurder wat aandringd toch zijn deze fietsers meestal in fout.   In het gemeentelijk info blad zou er 
aandacht aan besteed worden zei Burgemeester Rik Frans aan Raadslid Jef Leffelaer.  Persoonlijk heb ik er nog 
niets over gelezen !  Nochtans werd dit besproken op de Gemeenteraad van januari 2017.  Jef Leffelaer. 
____________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 

Sluipverkeer van vrachtwagens ! 
_______________________ 

Gezamelijke actie met afdeling Kapellen. 

 



 
 
Op de gemeenteraad van 24 april 2017 is er bij monde van  raadslid Victor Dieltjens gevraagd om de 
kilometerheffing in te voeren op N111( Hoogeind-Dorpstraat-Laageind). Meer en meer vrachtwagens omzeilen 
de kilometerheffing en razen door onze dorpskern, bovendien zijn op deze verkeersas tal van scholen gevestigd. 
Er is door de meerderheids fractie beloofd dat er tellingen zullen gebeuren door de politie zone Noord . Echter 
zijn we in dit dossier nog altijd wachtende op verdere info. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Stopstreep verplaatst in Ettenhoven ! 
________________________________ 
Tot driemaal toe heeft de fractie van Vlaams Belang met name Jef Leffelaer dit op de agenda geplaatst van de 
gemeenteraad.  De meerderheidsfractie ( Nva en Cdnv ) noteerde het braafjes in hun verslag maar deed er 
verder niets mee, immers de N114 valt niet onder hun bevoegdheid. Er waren enkele obstakels die het zicht 
ontnamen van het verkeer dat van A 12 kwam.  Enkele sympathisanten van de partij waren dit echter moe en 
verplaatste de stopstreep een tweetal meters voorwaarts. En zie, plots besliste de meerderheids fractie dat het 
grootste opstakel zal verplaatst worden, gedraaid eigenlijk. De aardbei automaat is intussen al verplaatst en zijn 
er ook betonnen blokken geplaatst die het zicht belemmerde van geparkeerde voertuigen. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Eerste lerares Islam vast aangenomen in gemeenteschool ‘ De Rekke ‘. 
_____________________________________________________________ 
 
Met het excuus dat het een verplichting was en opgelegd vanuit Brussel besliste de meerderheidsfractie ( Nva en 
Cdnv ) een Islam lerares in vaste dienst te nemen. Deze was trouwens al half time aan het werk in deze school. 
Het steeds maar in aantal toenemende allochtone kinderen hadden er zogezegd nood aan. Zoals u misschien 
weet krijgt de gemeente voor elke leerling een subsidie . Het aantal leerlingen in de school zijn in de 
kleuterschool een maximum capaciteit van 240 leerlingen en in het lager; 328 leerlingen.  En dat is uiteraard 
meegenomen. Onze Vlaams Belang fractie met name Jef Leffelaer reageerde daarop in de gemeenteraad met te 
zeggen dat aanpassen aan onze normen en zeden alsook onze waarden moeten onderwezen worden aan alle 

 



kinderen en dat noemen we echte  integratie ! Het kan nooit de bedoeling zijn dat wij ons aan hun manier van 
leven moeten aanpassen , we hoeven hier geen middeleeuwse levensmodellen . 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Fractie Vlaams Belang vraagt een A.E.D toestel bij te plaatsen . 
______________________________________________________ 
 
Op de Gemeenteraad van  23 januari 2017 vraagt raadslid Jef Leffelaer van Vlaams Belang fractie of het 
mogelijk is een A.E.D. toestel ( hartmassage toestel ) bij te plaatsen aan het Administratief Centrum van onze 
gemeente. De Nva/Cdnv meerderheids fractie somt de reeds eerder geplaatste locaties op, het zijn er in totaal 
een drietal die door de gemeente worden onderhouden, één toestel is geplaatst in de school PITO maar is 
eigenlijk privé. De andere zijn zowat verdeeld over Hoevenen en Stabroek, eentje staat aan het sportcomplex en 
aan de Belfius bank te Hoevenen.  Het overige staat aan het tennis-sportcomplex achter Moorland opgesteld, dit 
toestel heeft trouwens al een leven gered aan een sportbeoefenaar. De meerderheidsfractie zoe deze vraag in 
overweging nemen was toen de uitleg. Ondertussen is besloten eentje te plaatsen aan de feestzalen’ De 
Rosmolen’ vlak bij de kerk, een 150 m verder dus ! 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Foto Frans Ooms Plein te Hoevenen. A.E.D. Toestel rechts van Belfius. 
___________________________________________________________________ 
 
 
Bouwvergunning Bos en Kleine Molenweg waarschijnlijk in 2 gesplitst ! 
______________________________________________________________ 
 
Ter hoogte van de oude wasserij naast pitazaak werd een bouwvergunning aangevraagd aan het Gemeente- 
bestuur. De aanvraag omvatte het bouwen van 3 appartementen op de Kleine Molenweg en een twaalftal 
garages in het volkse straat Het Bos .  De huiseigenaars in dit smalle straatje zijn er tegen, iedereen is daar 
eigenaar van een stukje grond en zeggen dat een vuilkar er nog niet deftig kan passeren. Waarschijnlijk zullen er 
van die 12 garages een deel verhuurd worden en zijn ze alleen bereikbaar via het Bos. Eigenlijk wensen deze 
bewoners daar gerust gelaten te worden. Vlaams Belang Raadslid, Jef Leffelaer kreeg als antwoord van de 

 



meerderheids fractie dat het dossier nog lopende is , ‘ we zullen alles in het werk stellen om een negatief advies 
te bezorgen maar we moeten wel de spelregels volgen die de wetgeving ons oplegd ‘ zei Burgemeester Rik 
Fransen . Dus dit dossier is nog in onderzoek !. 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nieuwjaars receptie van Vlaams Belang een groot succes ! 
__________________________________________________ 
 
Gastsprekers  Jan Penris en Filip De Winter kwamen ons een steuntje in de rug geven. Onze afdeling leeft meer 
dan ooit en de talrijk opgekomen luisteraars waren tevreden, vele nieuwe leden werden ingeschreven . 
2018 is een verkiezingsjaar en we zullen klaar staan met een volledige lijst van 25 kandidaten, verdeeld over  
Stabroek - Hoevenen en Putte .  
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


