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ZANDHOVEN

Deel 1: Mooie 
bijverdienste? 
WAT VOORAFGING

Audit Vlaanderen voerde eind 2019 
een audit uit rond het thema sportin-
frastructuur in Zandhoven en stelde 
daarbij vast dat de gemeente minstens 
sinds 1999 (= meer dan 20 jaar !) nog 
nooit een marktbevraging had georga-
niseerd en dus ook geen enkele over-
heidsopdracht uitschreef voor de vol-
ledige verzekeringsportefeuille van de 
gemeente, hoewel ze daartoe al die 
tijd wél wettelijk verplicht was. Er werd 
vastgesteld dat het CD&V-schepencol-
lege dat niet wou en dat de verzeke-
ringen hoofdzakelijk waren afgesloten 
bij KBC, de verzekeringsmaatschappij 
waarvoor de burgemeester toevallig 
ook verzekeringsagent is.

Waarop Audit Vlaanderen begin 2020 
een forensische audit (nvdr: forensisch 
= ten behoeve van strafrechtelijk on-
derzoek) opstartte omtrent het thema 
verzekeringen, waarvan het rapport in 
augustus 2020 werd vrijgegeven.

Op de dagorde van de gemeenteraad 
van september 2020 stond de ‘kennis-
name’ van het rapport geagendeerd, 
terwijl de bevoegde minister schriftelijk 
duidelijk stelde dat dit rapport moest 
‘besproken’ worden, hetgeen op eis 
van Vlaams Belang dan ook uiteinde-
lijk gebeurde.

Hierbij hulde de burgemeester zich in 
de slachtofferrol en vroeg zich af wie 
van ons er hierover wel klacht zou 
neergelegd hebben, waarbij het hem 
en zijn familie enorm kwetste, doch, o 
leugen, het auditrapport stelt duidelijk 
dat Audit Vlaanderen de feiten zelf 
heeft vastgesteld!

Volgens het rapport: “Vóór 1999 wa-
ren de verzekeringen van de gemeente 
versnipperd bij verschillende maat-
schappijen. In 1999 werd de porte-
feuille “verkocht” aan makelaar Jozef 
Peeters die het onderbracht bij ABB 
Verzekeringen dat toen KBC Verzeke-
ringen werd.” Nu is 1999 toevallig 
ook het jaar waarin burgemeester Luc 
Van Hove (toen schepen van Onder-
wijs en Financiën) in Zandhoven startte 
met zijn KBC-verzekeringskantoor.

Verder lezen we in dit rapport: “Eind 
2013 werd de verzekeringsporte-
feuille van makelaar Peeters via KBC 
Verzekeringen ondergebracht bij Koho 
Insurance & Services GCV in Nijlen, 
waarvan de zaakvoerder Patrik De Ko-
ninck van 2013 tot september 2017 
gelijktijdig ook commercieel adviseur 
was bij het verzekeringskantoor van 
de burgemeester.” Maar volgens het 
Staatsblad werd deze vennootschap 

BESTAAT ER BELANGENVERMENGING 
IN HOOFDE VAN BURGEMEESTER 

LUC VAN HOVE?

Ondanks de vele coronaperikelen en het zinloze oorlogsgebeuren wenst 
het bestuur van uw Zandhovens Belang u allen en familie en vrienden 
vooral een gezond en veilig 2022.



pas op 1 juni 2014 opgericht.

Verder in dit rapport en steeds volgens 
de verklaringen van de burgemeester:
“Klantenportefeuilles zijn tussen ver-
zekeringsagenten onderling afge-
schermd” en “De heer Van Hove had 
naar eigen zeggen geen inzage in de 
klantenportefeuille van Koho en dus 
geen toegang tot de verzekeringen 
van de gemeente.”

“In augustus 2017 stopte Koho zijn 
activiteit en werd de portefeuille onder-
gebracht bij Zakenkantoor Van Hooff, 
dat het beheer van de verzekerings-
portefeuille van de gemeente en het 
AGB (Autonoom Gemeentelijk Bedrijf) 
sindsdien voor zijn rekening neemt.” 
en “KBC-verzekeringsagenten kunnen 
volgens hem klanten onderling vrij aan 
elkaar ‘verkopen’.” en “Voor de over-
dracht waren gemeente en AGB blijk-
baar geen actieve partij.”

Verder: “De heer Van Hove stelde dat 
hij zijn verzekeringsactiviteiten stopzet-
te op 1 september 2019. Hij verkocht 
zijn klantenportefeuille naar eigen zeg-
gen aan Zakenkantoor Van Hooff, dat 
vanaf dan het operationele beheer van 
zijn portefeuille waarnam. De huur van 
zijn kantoor in de Amelbergastraat 33 
te Zandhoven werd sinds december 
2019 eveneens overgedragen.”

Doch volgens het Staatsblad werd op 
29 juni 2020 beslist dat het doel van de 
vennootschap Luc Van Hove BV werd 
gewijzigd als volgt: “Het uitvoeren van 
activiteiten van verzekeringsbemidde-
ling als KBC-verzekeringssubagent en 
dit onder de verantwoordelijkheid van 

verzekeringsagent Van Hooff.”

Het is derhalve flagrant onjuist dat de 
burgemeester zijn verzekeringsactivi-
teiten zou hebben stopgezet. Op de 
gevel van het kantoor in Zandhoven 
prijkt trouwens nu nog steeds “KBC 
Verzekeringen Luc Van Hove”. 
GEEN BELANGENVERMENGING?

Volgens de bewering van de burge-
meester heeft Audit Vlaanderen inder-
daad geen aanwijzingen gevonden 
van belangenvermenging. Audit Vlaan-
deren kan alleen de gemeentelijke 
administratie doorlichten, maar heeft 
geen enkele toegang tot de administra-
tie van KBC of van haar agenten en 
hun vennootschappen en persoonlijke 
rekeningen. Dit kan enkel op bevel van 
een onderzoeksrechter. 

De conclusie van het auditrapport is 
echter zeer duidelijk: “Audit Vlaande-
ren trof, binnen de contouren van de 
eigen bevoegdheden, in deze audit 
geen indicaties van mogelijke fraude 
aan. Uit deze audit blijkt wel dat het 
bestuur minstens sinds 1999 géén 
overheidsopdracht uitschreef voor de 
volledige verzekeringsportefeuille van 
de gemeente, hoewel ze daartoe al die 
tijd wél gehouden was. Ook voor het 
OCMW en het AGB gebeurde dat niet 
sinds respectievelijk 2003 en 2011. De 
door het bestuur hiervoor aangehaal-
de remmende factoren zijn niet gefun-
deerd en lijken een aantal bezorgd-
heden eerder in de hand te werken. 
Audit Vlaanderen merkt op dat geen 
objectieve elementen aanwezig zijn 
om geen marktbevraging te organise-
ren voor de toewijzing van de verzeke-

ringsportefeuilles”. 

De deontologie in deze is dus zeer ver 
te zoeken en de schijn van belangen-
vermenging kan dan ook niet ontkend 
worden. Hetgeen dus duidelijk in strijd 
is met de deontologische code voor de 
Zandhovense gemeentemandataris-
sen, waarin artikel 6 duidelijk stelt: “De 
lokale mandatarissen dienen voorrang 
te geven aan het algemeen belang bo-
ven particularistische en particuliere 
belangen en zij vermijden elke vorm of 
schijn van belangenvermenging”.

En dit is zeer ernstig want het gaat om 
veel geld. De jaarlijkse verzekerings-
premies voor de gemeente en het AGB 
(Autonoom Gemeente Bedrijf) bedra-
gen circa 140.000 € en voor OCMW 
circa 10.000 €. In de verzekeringspor-
tefeuille zitten onder meer een 50-tal 
gebouwen en een 50-tal voertuigen, 
plus de verzekeringen voor personeel 
en lichamelijke ongevallen. Als men 
dan weet dat de commissievoet voor 
de verzekeringsagent zich situeert tus-
sen de 15 en de 30%, dan spreken we 
al gauw over een commissiebedrag 
van jaarlijks enkele tienduizenden €!
Moet er misschien nog een tekeningske 
worden gemaakt ?

OBJECTIEVE MARKTBEVRAGING?

Na lang aandringen en gehamer van 
alle Vlaams Belang en N-VA raadsle-
den op de gemeenteraad werd dan 
toch maar beslist om de marktbevra-
ging niet langer uit te stellen. Maar 
alsof de burgemeester dus zelf van 
verzekeringen geen verstand zou heb-
ben, werd een beroep gedaan op een 
verzekeringsconsultant om hierbij te 
helpen, maar die onze gemeente nog 
eens meer dan 7.000 € kost. Inder-
daad, van de vijf aangeschreven con-
sultants was de firma ADD uit Heverlee 
toevallig de laatste die antwoordde en 
toevallig ook de gunstigste en werd 
dan ook op 15 maart 2021 door het 
CD&V-schepencollege aangesteld. En 
dan komt weer een aap uit de mouw: 
de firma ADD is toevallig toch wel een 
dochtervennootschap van KBC Ver-



zekeringen NV waarvoor onze bur-
gemeester als “subagent” nog steeds 
werkzaam is…

ADD stelde ondertussen voor om de 
portefeuille in vier delen op te splitsen: 
voertuigen, brand, arbeidsongeval-
len en overige. Op 29 november ll. 
werd het eerste gedeelte (voertuigen 
en omnium in dienstopdracht) door het 
schepencollege, op voorstel van ADD, 
toegewezen aan KBC(!) wiens offerte 
toevallig laatst is toegekomen maar 
wel 5% duurder is! Wordt ongetwijfeld 
nog vervolgd.

Deel 2: Het 
zwembad- 
dossier 
WAT VOORAFGING

Het huidige zwembad van Pulderbos, 
waar de gemeenten Zandhoven en 
Zoersel gebruik van maken, zal rond 
2025 ophouden te bestaan doordat 
Reva zal verhuizen naar Hooidonk. 
Reden om dringend werk te maken 

van een nieuw project, maar op onze 
herhaalde vragen hoe het hiermee 
stond, werd er telkens geantwoord: 
we zijn er mee bezig, we zoeken nog.

Tot er op de gemeenteraad van 26 
november 2020 dan plots een selec-
tieleidraad en gunningsprocedure 
diende goedgekeurd met het oog op 
een publiek-private samenwerking 
tussen Zandhoven en Zoersel en een 
private partner voor het ontwerpen, 
bouwen, financieren, onderhouden en 
exploiteren van een zwembad. Waar-
bij we lazen dat de gemeenten Zand-
hoven en Zoersel “in elk geval willen 
streven naar een zwembad dat de 
lokale behoefte aan zwemwater kan 

overstijgen en als een toeristische aan-
trekkingspool voor de gemeentes kan 
uitgespeeld worden.” Hetgeen ons dui-
delijk werd nadat de goede Sint ons 
een kopij bezorgde van een ‘bindend 
aanbod’ van Plopsa nv gedateerd van 
17 september 2020, om een groots 
Plopsaqua te bouwen. Waardoor ook 
bleek dat de selectieleidraad erg op-
vallend was gebaseerd op het aanbod 
van Plopsa nv/Studio 100. Tevens 
bleek dat men de gronden van Reva in 
Pulderbos voor ogen had, want er was 
al plaatsbezoek geweest.

Volgens dit aanbod wilde Plopsa in 
Zandhoven een groots Plopsaqua uit-
bouwen op minstens 35.000 m² met 
een budget van 27,5 miljoen €, exclu-
sief btw en aankoop van de gronden. 
Dit zou aan Zandhoven en Zoersel 
samen jaarlijks 900.000 € (te indexe-
ren) gaan kosten en dit gedurende 25 
jaar (of 800.000 € gedurende 30 
jaar) waarna Plopsa nv volledig eige-
naar zou worden. Voor de gronden 
wenste Plopsa echter slechts 15 €/m² 
te betalen, de rest is ten laste van de 
gemeenten. Het bijhorend parkeerter-
rein zou betalend worden. Het tarief 
voor bijvoorbeeld volwassenen zou 5 
€ bedragen, nu is dat slechts 2 €. Er 
zou geen plaats zijn voor zwemcom-

petities enz.

WEEROM DOELBEWUST LIEGEN 
EN VERZWIJGEN

Vóór 26 november 2020 werd de 
gemeenteraad hierover dus voorgelo-
gen, laat staan dat er overleg werd 
gepleegd. Zelfs in de notulen van het 
schepencollege is hierover niets terug 
te vinden.

Op 17 december 2020 werd de ge-
meenteraad weer bewust voorgelo-
gen door de burgemeester. Een nieuw 
zwembad via Igean (de intercommu-
nale die thans het zwembad in Pul-
derbos uitbaat) zou volgens hem 19 

miljoen gaan kosten, hetgeen onbe-
taalbaar is, maar hij verzweeg dat dit 
werd geraamd voor een complex ge-
baseerd op 85.000 inwoners, terwijl 
Zandhoven en Zoersel samen slechts 
een 35.000 inwoners tellen. Hij ver-
gat ook de inkomsten te vermelden, 
alsook een beroep te doen op Vlaam-
se subsidies.

Zonder een onderbouwde haalbaar-
heidsstudie concludeerde ons CD&V-
schepencollege dus dat enkel een 
groot toeristisch project door een pri-
vaatpartner voor Zandhoven zoge-
naamd rendabel zou zijn.

ONS STANDPUNT

Ook Vlaams Belang is absoluut voor-
stander van de bouw van een nieuw 
zwembad aangevuld met wat recrea-
tie, gemeenschappelijk met omliggen-
de gemeenten. Maar wij menen dat de 
Zandhovenaars en de normale gebrui-
kers van het zwembad zeker niet zitten 
te wachten op een megalomaan Plop-
saqua dat moet dienen als toeristische 
trekpleister. Het nieuwe Plopsaqua wa-
terpark in Hannuit van (slechts) 4.800 
m2 rekent op minstens 400.000 be-
zoekers per jaar. Men kan zich de ver-
keersdrukte voorstellen indien jaarlijks 
nog enkele honderdduizenden auto’s 
uit Vlaanderen en Nederland naar Pul-
derbos zouden afzakken. N14, E313 
en E34 zijn nu reeds meer dan druk.

Het bekomen van een structureel en 
financieel haalbaar alternatief voor 
het huidige zwembad van Pulderbos 
is een beslissing die nog minstens 25 
jaar de financiën van en het leven in 
onze gemeente zal bepalen.  Dit dient 
dus goed doordacht, ruim onderzocht 
en vooral zo breed mogelijk gedragen 
te worden door de gemeenteraad en 
dus ook de Zandhovense bevolking. 

DANKZIJ VLAAMS BELANG

Door de commotie hierover liet Luc 
Van Hove in de pers optekenen pes-
simistisch gestemd te zijn gezien de 
‘stemmingmakerij’ door sommige po-
litieke partijen en speelde hij weerom 
het slachtoffer. Dankzij de collega’s 
van Vlaams Belang werd in juni in de 
gemeenteraad van Zoersel gelukkig 
een alternatieve meerderheid gevon-
den (inclusief CD&V-Zoersel) om een 
vergelijkende onderbouwde haalbaar-
heidsstudie te laten uitvoeren voor een 
basiszwembad. Ook de gemeenten 
Ranst en Schilde sloten hierbij aan, zo-
dat ook Luc Van Hove en zijn schepen-
college noodgedwongen dienden aan 
te sluiten. Spijtig dat door de achter-
kamerpolitiek van onze burgemeester 
weerom kostbare tijd en energie werd 
verspild.

"SCHEPENCOLLEGES 
ZOERSEL EN 

ZANDHOVEN MISLEIDEN 
GEMEENTERAAD NA 

GEHEIME AFSPRAKEN 
MET PLOPSAQUA"
Stef Arends (Apache)



Deel 3: Het 
geheime ver-
kavelings- 
project 
In september ontstond grote commotie 
en werden we aangesproken door ver-
schillende bewoners in en om de Rec-
tor De Ramstraat in Zandhoven over 
een plaatselijk verkavelingsproject. Na 
grondig onderzoek beslisten we bij de 
omwonenden een brief met uitleg te 
bussen. En op de gemeenteraad van 
21 oktober ondervroeg onze voorzitter 
burgemeester Luc Van Hove hierover. 
Weerom waste hij zijn handen in on-
schuld en zat hij hier voor niets tussen.

Het antwoord van ons raadslid Paul 
Stulens hierop luidde als volgt: “Bur-
gemeester, met cijfers kan men veel 
bewijzen, en met schone woorden 
kan men ook de mensen veel wijs ma-
ken. Ik heb de vorige gemeen-
teraad aan u helemaal niet 
gevraagd waar u de avond 
voordien had gezeten zoals u 
nu beweert, maar wel heb ik 
u toen gevraagd of de bomen-
kapvergunningen iets konden 
te maken hebben met een ver-
gadering die de dag voordien 
hier had plaatsgevonden, en 
waarop ik toen van u geen en-
kel antwoord heb ontvangen. 
En in dit verband wil ik aan 
schepen Van Staeyen het vol-
gende zeggen: in Gazet van 
Antwerpen laat u optekenen 
dat u omtrent de kapvergun-
ningen navraag deed bij de 
milieudienst die de kapvergun-
ningen levert. Welnu, het is 
niet de milieudienst, maar wel 
het schepencollege die de vergunnin-
gen levert. Tevens laat u optekenen dat 
er geen enkele fout in zit, en dat u dit 
duidelijk hebt gesteld aan Paul Stulens. 
Welnu, dit is de zoveelste flagrante leu-
gen, want ik heb sinds de vorige ge-
meenteraad niets, maar dan ook niets 
van u mogen horen.”

Om ons standpunt verder duidelijk te 
maken heeft raadslid Stulens ook de 
brief voorgelezen die bij de omwonen-
den van dit binnengebied werd gebust:
 
“Beste omwonenden, in het binnen-
gebied werden onlangs, zonder ver-
gunning, tientallen bomen gekapt – in 
feite een honderdtal - en werden tevens 
door het college van burgemeester en 
schepenen vergunningen afgeleverd 
om nog enkele bomen te kappen, 

zogezegd omwille van de onstabiele 
conditie die mogelijks een gevaar kan 
vormen voor de veiligheid van passan-
ten en constructies, terwijl hun conditie 
perfect is en er geen passanten kunnen 
zijn en er geen constructies in de nabij-
heid staan.
 
Bovendien wil men in werkelijkheid 
tientallen bomen méér gaan kappen 
dan er vergund zijn. We houden dit 
echter nauwgezet in het oog en zullen 
dan ook gepast ingrijpen.
 
Vele omwonenden hebben ons immers 
hierop aangesproken en vragen zich 
terecht af wat er hier gaande is. Welnu, 
wat er gaande is: aan een tiental ei-
genaars werd gevraagd om een groot 
deel van hun achtertuin te verkopen, 
zodat men in dit binnengebied een op-
pervlakte van naar schatting minstens 
14.000 m2 – in feite minstens 16.000 
m2 - zou verwerven om te verkavelen, 
met als naam Schalieveld, waarbij dus 
ook uiteindelijk alle bomen zouden 
moeten verdwijnen. Zie het plan op de 
rugzijde.
 

Aan de betreffende eigenaars werd 
110 €/m² geboden, terwijl de bouw-
grond in Zandhoven meer dan het drie-
voudige waard is. Bovendien zouden 
deze eigenaars elk eerst 50.000 € of 
meer moeten op tafel leggen om eerst 
de wegenis en nutsvoorzieningen mee 
te helpen bekostigen, waarna ze pas 
nadien hun centen zouden ontvangen. 
Een rare manier van werken, maar de 
initiatiefnemers zijn dan ook niet aan 
hun proefstuk toe.

We vernamen dat gelukkig toch reeds 
enkele eigenaars absoluut niet bereid 
zijn om hun achtertuin te verkopen, 
en hopen hierbij dan ook dat, mede 
door deze brief, ook de overigen zich 
niet zullen laten vangen, overhalen of 
chanteren. Het vele groen in dit bin-
nengebied zou dan immers volledig 

gaan verdwijnen en het zou ook zor-
gen voor bijkomende verkeersdrukte in 
de Rector De Ramstraat. 

Op de voorbije gemeenteraad heb ik 
de vraag gesteld waarom deze onno-
dige bomenkapvergunningen werden 
afgeleverd, doch ik kreeg hierop geen 
enkel antwoord, alleen blozende en 
stilzwijgende koppen. Ook niet van de 
burgemeester, in wiens achtertuin zich 
dit nochtans voor een deel zou gaan 
afspelen. U mag dan ook éénmaal ra-
den wie hier achter de schermen tot 
de kleine kliek van hoofdrolspelers be-
hoort. 

Deze brief zal me door de initiatiefne-
mers dus zeker niet in dank afgenomen 
worden, maar dit zal me heel echt 
worst wezen. Reeds meer dan vijf jaar 
ijvert het Vlaams Belang voor het op-
stellen van een Bouwcode om de onge-
breidelde en willekeurige appartemen-
tenbouw tegen te gaan. Door onze 
blijvende druk wordt er nu toch werk 
van gemaakt en zal het er uiteindelijk 
toch moeten van komen, maar dan 
moeten er natuurlijk eerst nog, aan ons 

kent ons, een hoop bouwver-
gunningen worden afgeleverd. 
De pree en het pensioen van de 
burgemeester en zijn schepenen 
hangen immers ook af van het 
aantal inwoners. 

Als gemeenteraadslid is het ver-
dorie mijn plicht om te handelen 
in het belang van alle Zandho-
venaren.
Met vriendelijke groeten, 

Paul Stulens, voorzitter Vlaams 
Belang Zandhoven”

Tot zover de brief. In de Onze-
Lieve-Vrouwestraat achter de 
nummers 9 tot 15 werden ook 
meer dan honderd bomen ge-
kapt zonder enige vergunning. 

Hoe kon dit gebeuren onder het oog 
van de burgemeester ? 

We kregen ook verschillende reacties 
van omwonenden. Enkele citaten: “Wij 
wensen geen binnenverkaveling waar-
door alle groen zou moeten verdwij-
nen”, “De Rector De Ramstraat is maar 
zes meter breed, en achteraan zelfs 
slechts vier meter”, “Wij wensen en 
eisen dat de bestaande eigenaars niet 
worden lastig gevallen en of worden 
gechanteerd voor het geldgewin van 
anderen” en “De verkaveling Schalie-
veld of beter de verkaveling Van Hove 
– De Beuckeleer”. 

Het Vlaams Belang zal blijven vechten 
om de Zandhovenaars te helpen, des-
noods tegen de burgemeester en zijn 
schepencollege.



UW ZANDHOVENS BELANG 
TOT UW DIENST

“Politieke verantwoordelijkheid 
is helaas een concept uit het 
verleden geworden. Ook in de 
politiek kan sorry een authen-
tiek antwoord bieden. [Maar] 
politici die hun excuses aanbie-
den en ontslag nemen, zijn een 
zeldzaamheid geworden.”

Ivan De Vader, journalist,                  
VRT NWS, 13 februari 2022

“‘In ruil voor openhouden kern-
centrales heeft Groen catalogus 
aan compensaties klaar.’ Is 
het niet godgeklaagd dat in 
dit land voor eenvoudige rede-
lijkheid ‘compensaties’ nodig 
zijn?”

Rik Torfs, professor,                                   
Twitter, 15 maart 2022.

“Als het antwoord op stijgende 
brandstofprijzen een autoloze 
zondag is, dan houd ik mijn 
hart vast voor het antwoord op 
stijgende graanprijzen.”

Koen Lemmens, auteur,                      
Twitter, 15 maart 2022.

“Federale regering blijft met 
dit energieakkoord dezelfde 
fout maken. Redelijk veel geld 
uitsmeren over heel, heel veel 
mensen. Zodat ook wie zich 
niks moet ontzeggen wat centen 
toegegooid krijgt maar wie echt 
in de problemen zit amper een 
stap vooruit komt.”

Stijn Baert, econoom,                        
Twitter, 15 maart 2022.

ZOGEZEGD

EÉN OP TWEE HULPVERLENERS 
GECONFRONTEERD MET FYSIEK GEWELD 
Zomaar eventjes de helft van de hulpverleners werd vorig jaar minstens een keer 
geconfronteerd met fysiek geweld. “Het kan niet zijn dat hulpverleners enkel hun 
andere kaak mogen aanbieden”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere. “Bij geweld 
tegen mensen die zich inzetten om anderen te helpen is enkel een harde aanpak op 
zijn plaats, en moet Justitie de daders hard aanpakken”, aldus Depoortere. “Met ze-
rotolerantie en snelrecht. Parketten moeten deze geweldplegers zonder uitzondering 
vervolgen. Hier kan dus geen sprake zijn van alternatieve straffen zoals bijvoorbeeld 
het schrijven van een opstelletje.”

Paul Stulens
Pulderbos-Massenhoven
paul.stulens@vlaamsbelang.org
0475/49.87.67

Mieke De Moor
Pulle-Viersel
miekedemoor@hotmail.com
0474/40.35.56

Johan Vanslambrouck
Massenhoven
johan.vanslambrouck@telenet.be
0495/33.98.22

Sven Thys
Zandhoven
info@sventhys.be
0476/39.60.64

Dirk Bekaert
Pulle-Viersel
bekaertdirk@hotmail.com
0496/61.44.16

Herman Van Den Bergh
Zandhoven
herman.van.den.bergh2@telenet.be
0479/28.55.11

Patrick Ven
Zandhoven
patrickven@hotmail.be
0477/35.72.52

William Fransen
Zandhoven
william.fransen@telenet.be
0475/42.23.73

Aaron Bobon
Pulle-Pulderbos
aaronbobon@hotmail.com
0493/30.25.68

Het is niet verwonderlijk dat volgens de 
recente gemeentemonitor 82% van de 
Zandhovenaars tevreden is over de dien-
sten van ons gemeentepersoneel, maar 
dat slechts 50% vertrouwen heeft in het 
gemeentebestuur.



Het internet was ooit de vrije haven voor 
alle meningen. Maar vandaag is die haven 
geblokkeerd. Google, Facebook en Twitter (‘Big 
Tech’) passen overal censuur toe. Wie niet binnen 
de politiek correcte lijntjes kleurt, moet eraan 
geloven. U hebt het vast zelf al meegemaakt: 
een tijdelijke ban, een verwijderd bericht of 
een regelrechte blokkering van uw profi el – 
tegenwoordig is het schering en inslag. Ook onze 
partij - het Vlaams Belang - wordt opgejaagd.

Het Vlaams Belang is razend populair, zeker op 
sociale media. Maar dat is niet naar de zin van 
iedereen. De systeempartijen smeden uit nijd 
snode plannen om ons bereik op sociale media 
te verhinderen. Tegelijk werken ze aan wetten om 
meningsdelicten voor de gewone rechtbank te 
krijgen. En ook Big Tech is ze liever kwijt dan rijk. 
Zwarte Piet werd digitaal vermoord, in Amerika 
verbanden Facebook en Twitter een Amerikaans 
oud-president voor onbepaalde termijn en nu zijn 
de Big Tech-vizieren regelrecht op ons gericht. 

WE LATEN ONS NIET MUILKORVEN: 
DOWNLOAD DE APP!

Maar we laten ons niet zomaar muilkorven. Waar 
een probleem is, vinden wij een oplossing. En die 
oplossing is er! Als eerste politieke partij lanceren 
wij een GSM-applicatie - een antwoord op al deze 
inmenging en censuur. Met de applicatie zal u 
exclusieve inhoud vinden, maar kan u ook punten 
scoren om ‘sporen’ te verdienen en zelfs direct 
chatten met de partij. Allemaal vrij en onge� lterd.  

De applicatie zelf is gratis en eenvoudig te 
installeren. Scan de QR-code op deze pagina of 
vind de app in de ‘Play Store’ (Android) en in de 
‘App Store’ (iPhone).
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