
BERICHT AAN DE BEVOLKING
van Massenhoven – Pulderbos – Pulle – Viersel - Zandhoven

De absolute CD&V-meerderheid is ondemocratisch en dictatoriaal en dikwijls arrogant met vriendjespolitiek en zonder échte 
inspraak van de mensen. Redenen om deze almacht een halt toe te roepen in het stemhokje.
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Opgelet: niet gaan stemmen of blanco 
stemmen is stemmen voor CD&V!

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zakte het stemmenaantal van CD&V verder tot 4.071. Op een 
totaal van 10.178 kiezers was dit 40%. Maar doordat echter 1.012 (!!) kiezers niet of blanco stemden, werd het to-
taal aantal stemmen herleid tot 9.166, waardoor CD&V toch nog aan 44% kwam, met (door het ondemocratische 

kiessysteem) toch nog 13 van de 23 raadsleden als gevolg.

Daarom deze oproep aan alle 10.447 kiesgerechtigden en vooral aan de 809 jonge 
nieuwe kiezers: GA ZEKER STEMMEN, en liefst wel voor UW VLAAMS BELANG.
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Uw Zandhovens Belang



Oei, voor welke partij  
moet ik nu wel of niet stemmen? 

Ziehier enkele argumenten:

CD&V:

• heft nog steeds een gemeentebelasting op de gezinnen;

• weigert nog steeds een vertegenwoordiger van alle gemeenteraadsfracties in de redactieraad van het ge-
meentelijk informatieblad;

• weigert nog steeds voor de inwoners een vragenhalfuurtje aansluitend aan de gemeenteraadszittingen;

• alhoewel jeugd- en sportverenigingen volgens het subsidiereglement een gemeentelijke toelage van 7.500 
€ kunnen krijgen voor het oprichten of verbouwen van lokalen, kreeg de waterskiclub (met leden van buiten 
Zandhoven) voor het nieuwe clublokaal een toelage van 27.231 €;

• terwijl Chiro Zandhoven wegens onteigening een nieuw clublokaal van 300.000 € kreeg, zou Chiro Mas-
senhoven het moeten stellen met een toelage van slechts 15.000 €;

• aanvankelijk steunde onze burgemeester de aanvraag om vlakbij de dorpskernen van Massenhoven en Vier-
sel een windturbine te plaatsen met een tiphoogte van 190m. Getuige zijn interview in Gazet van Antwerpen. 
De aanvraag gebeurde immers door de firma W-Kracht uit het Westvlaamse Loppem, met als gedelegeerd 
bestuurder de heer Ivo Van Vaerenbergh, erevoorzitter van CD&V Zoersel. Doch na 888 bezwaarschriften 
moest de gemeente wel negatief adviseren. Niettegenstaande alle negatieve adviezen verleende CD&V-mi-
nister Schauvlieghe uiteindelijk toch een vergunning. Thans is het bang afwachten op de beslissing van de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen;

• als enige partij stemde CD&V tegen het voorstel van Vlaams Belang om in februari 2019 de opdracht goed 
te keuren voor een ruimtelijk uitvoeringsplan voor gans Groot-Zandhoven om de ongebreidelde en wille-
keurige bouw van appartementen tegen te gaan;

• CD&V zette de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar onder druk zodat de familienamiddag van 
Vlaams Belang Zandhoven en Zoersel van 29 september niet zoals gepland mocht plaatshebben in de 
St.Elisabethschool te Zoersel.

N-VA:

• wil wel een hoofddoekenverbod in de Zandhovense scholen, maar wil ook een verbod op het dragen van 
elk religieus kenteken ! 

GROEN:

• het gemeenteraadslid van Groen onthield zich bij de stemming voor het politiereglement op horeca-uitbating, 
omdat hij vond dat in de Zandhovense horeca iemand met een strafregister ook een tweede kans moet krij-
gen. Terwijl we via het reglement, dat een uittreksel uit het strafregister oplegt, alleen maar willen weten wié 
er komt werken.

Zandhoven 2018:

• de laatste 6 jaar in Zandhoven weinig van gehoord;

• durft niet meer opkomen onder de naam sp.a.

• Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws was mede-oprichter van de VZW Islamitisch Offerfeest, dat in St.Ka-
telijne-Waver een slachthuis wil oprichten om “halal” (onverdoofd) te slachten.

VLD:

• de laatste 6 jaar in Zandhoven niets van gehoord;

• VLD-advocaat Kris Luyckx verdient grof geld met het verdedigen van Marokkaanse criminelen, o.m. Va-
hid-Jafar M., Ali & Yassin B., Ismaël H., Yassin R. & Ahmet Y., Bachir B., Hamza A., Mohamed EH., Brahim A., 
Sphresa S. 



Uw Zandhovens Belang staat voor:
•	 Sociale huisvesting:  

onze eigen en behoeftige mensen eerst.

•	 Ruimtelijke ordening:  
halt aan de ongebreidelde en willekeurige appartementen-
bouw.

•	Groene energie:  
ja, maar geen windturbines vlakbij onze dorpskernen.

•	Openbaar vervoer:  
comfortabel, stipt en veilig openbaar vervoer van en naar alle 
deelgemeenten, ook in de late avond.

•	Onderwijs:  
geen islamonderricht, halalmaaltijden, hoofddoeken of andere 
islamitische kledij in onze scholen.

•	 Veiligheid:  
nultolerantie voor druggebruik, vandalisme, overlast, intimida-
tie van meisjes en vrouwen, van homo’s en lesbiennes.

•	Handel en horeca:  
extra aandacht voor de lokale handel en horeca.

•	 Dierenwelzijn:  
strengere aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaar-
lozing.

•	Groenbehoud:  
geen gezever over uitheemse bomen.

•	 Democratie:  
halt aan de absolute CD&V-meerderheid met haar vriendjes-
politiek en zonder échte inspraak van de mensen.



VOOR
UW KANDIDATEN

ZANDHOVEN
1. Paul Stulens
 ZA, Export Manager, 69

2. Mieke De Moor
 VI, Boekhoudster, 63

3. Johan Vanslambrouck
 MA, Extern Accountant, 59

4. Inge KunghFu Saliën
 MA, Bewakingsagente, 39

5. Sven Thys
 ZA, Tuinaanlegger, 43

6. Saskia Driesen
 PB, Poetsvrouw, 46

7. Dirk Bekaert
 VI, Bank- & verzek.makelaar, 66

8. Daisy De Wolf
 ZA, Mekanieker, 31

9. Jarne Van Langendonck
 PB, Student, 18

10. Paula Van Looveren
 ZA, Huisvrouw, 64

11. Dimmy Van Noten
 PU, Magazijnier, 28

12. Carla Poels
 ZA, Demonstratrice o/r, 73

13. Benjamin Delcroix
 PU, Zelfst.Vertegenwoordiger, 36

14. Tiffany Stoff
 PU, Winkelbediende, 26

15. William Fransen
 ZA, Tuinier, 27

16. Patricia Stoop
 PU, Huishoudhulp, 53

17. Karl Verdonck
 MA, Bouwvakker, 34

18. Rosette Gils
 ZA, Ziekenverzorgster o/r, 75

19. Patrick Ven
 ZA, Onderhoudstechnieker, 55

20. Marieke Kets
 MA, Sociaal helpster o/r, 75

21. Jef Somers
 ZA, Arbeider o/r, 82

22. Margaretha De Schutter
 PB, Huisvrouw, 93

23. Herman Van den Bergh
 ZA, Ziekenverzorger o/r, 77


