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Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaande-
ren. Ook in Zandhoven zette het 
Vlaams Belang een sterk resul-
taat neer.  

Dat wij ondanks moeilijke omstandig-
heden – denk maar aan het vreemde-
lingenstemrecht en de 105.000 nieu-
we Belgen die er onder deze regering 
bijkwamen – fors vooruitgaan, is een 
prestatie van formaat. In totaal stem-
den meer dan een half miljoen Vlamin-
gen voor het Vlaams Belang.  

Overwinning van de gewone 
Vlaming 

Dit is niet alleen een overwinning voor 
het Vlaams Belang. Het is een overwin-
ning van de gewone Vlaming die zich 
verzet tegen de toenemende immigra-

tie die onze welvaart, onze cultuur en 
ons sociaal model op de helling zet. 
Dit is ook een overwinning voor al 
degenen die zich niet meer begrepen 
voelen door de traditionele politici die 
elke voeling met de realiteit hebben 
verloren. 

Invasie halt toeroepen!

Het stof van de lokale verkiezingen 
is amper gaan liggen of de Vlaamse, 
federale en Europese parlementsver-
kiezingen dienen zich aan. Nu de im-
migratiecrisis een nieuw hoogtepunt 
bereikt, is het van het grootste belang 
dat onze partij versterkt uit de stembus-
slag komt om de invasie een halt toe te 
roepen. Indien we onze sociale zeker-
heid en onze manier van leven willen 
behouden, is er immers nood aan een 
complete ommezwaai. Onze zuster-

partijen in Oostenrijk en Italië bewij-
zen alvast dat het kan. Met uw steun 
maken we het ook waar in Vlaande-
ren!

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter
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IN DE GEMEENTERAAD
UW STEM

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

O Meehelpen bij de verkiezingen
O Een verkiezingsbord plaatsen in mijn tuin

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.

DOE MEE MET HET VLAAMS BELANG

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

MIEKE DE MOOR
Gemeenteraadslid
 
miekedemoor@hotmail.com
0474/40.35.56
Nederviersel
 

PAUL STULENS
Fractievoorzitter
 
paul@flandersinteriors.be
0475/49.87.67
Secretariaat: Langestraat 207
Zandhoven



Uw Zandhovens Belang 
staat voor:

Sociale huisvesting: 
onze eigen en behoeftige mensen 
eerst. 
 
Ruimtelijke ordening: 
halt aan de ongebreidelde en 
willekeurige appartementenbouw. 
 
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, intimidatie 
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 
dierenverwaarlozing. 
 
Groenbehoud: 
geen gezever over uitheemse 
bomen. 
 
Democratie: 
halt aan de CD&V-vriendjespolitiek 
zonder échte inspraak van de 
mensen.

Ik heb geen vragen maar wil wel een 
mededeling doen, vooral gericht aan 
de burgemeester en zijn partijgenoten.
Wij hebben u niet gefeliciteerd 
met uw verkiezingsuitslag en met 
het feit dat u een bijkomende zetel 
hebt veroverd. Waarom zouden 
wij ook, want zelf ontvingen wij 
immers ook geen felicitaties van u. 
U behaalde wel 49 % van de geldige 
stemmen, hetgeen met het Imperiali-
kiessysteem, dat de grote partijen 
steeds bevoordeligd, 14 zetels 
oplevert. Volgens een echt democratisch 
kiessysteem zou dit echter slechts recht 
geven op 11 zetels. Maar goed, het zij 
zo.
Voor ons blijft u dus nog steeds een 
minderheidsburgemeester, want iets 
meer dan de helft van de kiezers 
heeft niet voor u of uw partij gestemd. 
Nu zal u wel zeggen dat we slechte 
verliezers zijn, u doet maar.Wij hebben 
steeds moeite gehad met uw dikwijls 
arrogante houding tegenover de 
oppositieleden die toch meer dan de 
helft van de kiezers vertegenwoordigen. 
Wij hopen dat dit niet nog erger zal 
worden, maar we vrezen ervoor. 

Want de manier waarop u campagne 
hebt gevoerd is ronduit schandalig, een 
zogenaamde christendemocratische 
partij onwaardig. Enkele feiten op een 
rij:

• De Vlaams Belang afdelingen van 
Zandhoven en Zoersel planden voor 
29 september een familienamiddag 
in de St.Elisabethschool in Zoersel 
en tekenden een huurovereenkomst 
met de schooldirectie. Maar zodra 
dit bekend werd heeft CD&V de 
Zusters der Christelijke Scholen 

van Vorselaar onder druk gezet, 
zodat de schooldirecteur voor 
de keuze werd gesteld: ofwel 
de huurovereenkomst annuleren, 
ofwel zelf aan de deur vliegen. We 
vonden nadien toch wel onderdak 
in zaal St.Maarten in Halle. 

• Leden van het gemeentepersoneel 
werd de niet mis te verstane 
hint gegeven om niet langer 
berichten van Vlaams Belangers 
op sociale media te liken, zo 
niet zouden ze wel eens met 
jobverlies te maken kunnen krijgen. 

• Nog meer dan 6 jaar geleden 
werden zeer vele mensen mentaal 
onder druk gezet om toch maar een 
bord van CD&V in hun voortuin toe 
te laten. Opvallend was hierbij 
het aantal mensen die onlangs 
een bouwvergunning hebben 
verkregen. Trouwens, volgens het 
aantal borden zou u niet 49 %, 
maar wel minstens 70 à 80% van de 
stemmen hebben moeten behalen. 

• U hebt bovendien ook een Vlaams 
Belang-lid, lid sedert begin 2010, 
onder druk gezet om op uw 
kandidatenlijst te figureren en 
voor CD&V stemmen te ronselen 
aangezien hij verbonden is aan 
een liefdadige vereniging.

Wij zouden u dan ook ten stelligste 
willen aanraden om in de toekomst 
uw lijst “Lijst van de Burgemeester” of 
zoiets te willen noemen, maar zeker niet 
meer CD&V want u vertegenwoordigt 
geen enkele van de 3 initialen meer. 
 

Paul Stulens, 18 oktober

• het aantal leden van Vlaams 
Belang Zandhoven vorig 
jaar met meer dan de helft is 
toegenomen, waaronder vele 
jongeren. Ook u kan 1 jaar 
gratis proeflid worden. 

• op 14 oktober1.064 Groot-
Zandhovenaars voor “Uw 
Zandhovens Belang” hebben 
gekozen (764 in 2012). En 
1.455 voor Vlaams Belang 
provincie Antwerpen. Aan allen 
nogmaals van harte dank ! 

• op 14 oktober in Vlaanderen 
546.474 kiezers voor 
Vlaams Belang kozen. Wat 

resulteerde in 356 verkozen 
gemeenteraadsleden (+ 70%) 
in 140 gemeenten (+ 40%). 

• CD&V Zandhoven –volgens 
eigen aangifte– niet minder dan 
€ 18.126 heeft uitgegeven 
voor haar campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober, dit is meer dan het 
vijfvoudige van Vlaams Belang. 

• ook een 10-tal leden van Vlaams 
Belang Zandhoven op 16 
december deelnam aan de “Mars 
tegen Marrakesh” te Brussel en 
op 3 januari aan de “Mars voor 
Democratie” te Ninove.

Uit de gemeenteraad

Wist u dat:



U tankt vooral de 
schatkist vol
 
Nergens in Europa betaalt u meer voor een liter diesel dan 
in België. Andere traditioneel ‘dure diesel’-landen zoals Ita-
lië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk moeten 
ons land nu laten voorgaan. Grootste boosdoener 
is het zogenaamde ‘cliquetsysteem’ dat de 
overheid invoerde. Dat systeem zet de helft 
van een prijsdaling van diesel om in een 
accijnsverhoging. In de eerste helft van 
2018 kwam het systeem acht keer in 
actie met acht prijsverhogingen tot 
gevolg. De accijnzen op diesel en 
benzine brachten de Belgische 
staat vorig jaar niet minder dan 
5,5 miljard euro op. Een stijging 
van één miljard op amper vier jaar 
tijd. Of hoe uw vermaledijde die-
selwagen dienstdoet als een ware 
jackpot voor de schatkist. 

Neen tegen de  
kilometerheffing 
Als klap op de vuurpijl besliste Vlaams minister Ben Weyts 
om de autofactuur nóg verder de hoogte in te jagen, door 

de invoering van een kilometerheffing. Hierdoor zal auto-
rijden tot een vijfde duurder worden.

Het Vlaams Belang verzet zich tegen deze 
asociale maatregel. Een dergelijke be-

lasting bestaat nergens in Europa. Bo-
vendien is het absurd dat de structu-
rele verkeersopstopping - waarvoor 
deze regering verantwoordelijk is 
- misbruikt wordt om nóg dieper in 
de zakken van de mensen te zitten. 
Blijkbaar vergeten de regerings-
excellenties, met dienstwagen en 
chauffeur, dat de wagen voor veel 
mensen niet alleen vrijheid maar 
ook bittere noodzaak is.

Waar gaat uw belastinggeld 
naartoe in 2019? 

Voor wie wil weten waar zijn belastinggeld zoal naartoe gaat, is een duik in de Belgische begroting 
een absolute must. Het Vlaams Belang dook in het Belgische begrotingsontwerp van dit jaar en kwam 
opnieuw tot een aantal opmerkelijke conclusies:

UW AUTO: JACKPOT VAN DE OVERHEID

57%
Overheid 30%

producent

13%
leveranciers

Bron: Belgische Petroleumfederatie

Islamzuil: 7 miljoen euro
Zo stijgen de uitgaven voor islamitische erediensten met maar 
liefst 42 procent op amper een jaar tijd. Waar er in 2018 4,5 
miljoen euro richting islamzuil werd versast, stijgt dat dit jaar tot 
meer dan 7 miljoen euro. 

Asielopvang: 266 miljoen euro
Ook de uitgaven voor de opvang van asielzoekers blij-
ven pieken. De kostprijs voor de opvang van asielzoekers 
wordt dit jaar op 266 miljoen euro geraamd. 

Vreemdelingenzaken: 150 miljoen euro De Dienst Vreemdelingenzaken, dat is de dienst die onder meer in-staat voor de asielaanvragen, kost de belastingbetaler in 2019 een slordige 150 miljoen euro.  

Koningshuis: 37 miljoen euro 
De uitgaven voor het koninklijk circus staan in schril 
contrast met de wild om zich heen slaande armoede in 
steeds meer Vlaamse huiskamers. In 2019 ontvangen ko-
ning Filip en co 37 miljoen euro van uw belastinggeld. 

Senaat: 42 miljoen euro 
Hoewel geen zinnig mens er nog het nut van kan bewij-
zen, blijft de Belgische Senaat een gulzigaard als het op 
belastinggeld aankomt. De werking van deze totaal over-
bodige instelling kost u dit jaar 42 miljoen euro.  


