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Uw Zandhovens Belang 

Begin vorig jaar kreeg brasserie 
De Kroon te Viersel een nieuwe 
huurder-uitbater. 

Alvorens de zaak te heropenen 
werden er, zonder ook maar 
één vergunning aan te vragen, 
tegen sneltempo diverse werken 
uitgevoerd, onder meer:

 rechtsachter een bijkomende  
 parking van ca. 360 m2 na  
 ophoging;

	achteraan werd een schapenstal  
 gewoon vervangen door  
 een groot gebouw met twee  
 aanbouwen, samen ca. 165 m2,  
 dienstig als verbruikslokalen  
 met sanitaire ruimte;

	achteraan een bijkomend terras  
 van ca. 300 m2;

 achteraan werd een grote  
 schapenweide opgehoogd  
 en omgetoverd tot een  
 grote speeltuin van ca.  
 1.250 m2, waarvan  
 een aanzienlijk deel is  
 gelegen in agrarisch en  
 overstromingsgevoelig gebied. 

Iedereen gelijk voor de wet, 
ook in ONS Zandhoven (Deel 1)

Na een klacht werd in april 
vorig jaar een proces-verbaal van 
bouwmisdrijf opgesteld door 
een officier van de Inspectie 
Ruimtelijke Ordening. Ons 
gemeentebestuur wist tot 
dan zogezegd nog van niets! 
 
Tegen het eind van vorig jaar werd 
dan door de uitbater Mohammed 
Rahmouni een aanvraag tot 
regularisatie ingediend, waarop 
het schepencollege op 22 januari 
een regularisatievergunning 
heeft afgeleverd, weliswaar 
met voorwaarden, waaronder 
enkele banale of op zijn minst 
merkwaardige en onduidelijke:

	“De speeltoren en schommel zijn  
 op de huidige locatie niet  
 toegelaten”: op de “huidige  
 locatie”, dit wil zeggen dat ze  
 niet meer tegen de perceelsgrens  
 mogen staan, maar waar dan  
 wel? Misschien wel op 10 meter  
 of misschien wel helemaal niet  
 in de speeltuin?

	“Aanplanting van leilinden en  
 plaatsing van een geluidswerende  
 tuinafsluiting aan de rechterkant  

 zoals aangeduid op het plan”:  
 na vergelijking met een recente  
 luchtfoto blijkt dat het  
 ingediende grondplan helemaal  
 niet klopt!

	“Het gedeelte van de speeltuin in  
 agrarisch gebied mag maximaal  
 120 dagen per jaar in gebruik  
 worden genomen. De overige  
 dagen dient dit gedeelte van de  
 speeltuin niet gebruiksklaar  
 worden gemaakt”: welke  
 120 dagen? Hoe gaat men  
 dit controleren? Moet men dan  
 de overige dagen een afsluiting  
 plaatsen midden de speeltuin,  
 terwijl de kabelbaan zich toch  
 over beide gedeelten uitstrekt? 

Toen Vlaams Belang-raadslid 
Paul Stulens hierover uitleg vroeg 
tijdens de gemeenteraad van 25 
januari kwam er op deze vragen 
geen duidelijk antwoord. Op de 
vraag hoeveel geld er was gevloeid 
in de zwarte CD&V-kas bleef 
het oorverdovend stil! Zwijgen is 
bekennen. Toch?   



16 mei 2017: omvergewaaid op de A33 bij Bielefeld

Windturbines: gevaarlijk?
Een greep uit enkele ongevallen van dit jaar:
1 januari: Bouin (Vendée-FR): een slechts  
 62m hoge turbine omvergewaaid;
3 januari: Illschwang (Ostbayern-DE):  
 een 5 ton zware rotor afgebroken;
3 januari: Volksdorf (Ostwestfalen-DE):  
 een 70m hoge mast omvergewaaid;
11 januari: Caldas da Rainha (Portugal):  
 generator geëxplodeerd en wieken weg  
 gekatapulteerd;
17 januari: Ostallgäu (DE): wieken weg  
 gekatapulteerd;
19 januari: Chatham-Kent (Canada):  
 turbine omvergewaaid;
8 april: El Haouaria (Tunesië): turbine  
 omvergewaaid;
2 mei: Dio-et-Valquières (Hérault-FR):  
 wieken weg gekatapulteerd;
11 mei: Bergholz (DE): rotor in brand.

Jaarlijks vliegen er een 120-tal turbines in 
brand en dan spreken we nog niet van de 
turbines omvergewaaid door een stormwind. 
 
Veel van gelezen in je krant? Natuurlijk 
niet, want in Vlaanderen is de 
windturbinelobby immers zo sterk dat 
voor het bekomen van een vergunning 
zelfs de minimum afstand tot de woningen 
werd geschrapt!
Er telt bij ons enkel nog het geluid en de 
slagschaduw.

Verschillende wetenschappelijke studies 
wijzen nochtans uit dat een windturbine 
best minimum 1.500m van woningen 
wordt geplaatst. Onder meer Duitsland 
en Frankrijk namen dit ook op in hun 
regelgeving.

Avondmarkten: 
weerom ons goed 
hart & nieuwe 
(jonge) leden!

Na de voorbije avondmarkten van 4 mei 
te Zandhoven en 11 mei te  Pulderbos, 
waar we glaasjes Catalaanse Fuga cava 
schonken aan 2,5 €, konden we de 
opbrengst, afgerond op 250 €, weerom 
schenken aan de VZW Moeders voor 
Moeders.

Net als vorig jaar meldden zich weerom 
spontaan enkele nieuwe leden, waarbij 
verheugend ook weer jongeren.

Wij zoeken M/V 
met engagement
Ben jij ook overtuigd van de noodzaak 
van een sterk Vlaams Belang in 
Zandhoven? Bouw dan mee aan de 
partij die wil dat Zandhoven ook 
Zandhoven blijft.
	Wil je ook lid of anoniem lid worden?  
 (Anoniem = leden- en infobladen in een  
 anonieme omslag in je brievenbus)
	Een affiche voor je venster of een  
 verkiezingsbord in je voortuin  
 plaatsen?
	Kandidaat zijn voor Vlaams Belang  
 bij de gemeenteraadsverkiezingen in  
 oktober?
	Je ideeën, dromen en inzichten voor  
 Groot-Zandhoven omzetten in de  
 praktijk?
Neem dan gerust contact op met één 
van onze bestuursleden.

#Paul Stulens
Pulderbos-Massenhoven
paul@flandersinteriors.be
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

Uw Zandhovens 
Belang tot uw 
dienst



Schepencollege wil actiecomité financieel niet steunen!

Massenhoven & Viersel: strijd tegen 
windturbines nabij onze dorpskern
Eind mei 2017 diende de firma 
W-Kracht NV uit Loppem (bij Brugge) 
bij de provincie een aanvraag in om 2 
windturbines met 149m ashoogte en 
82m wiekdiameter = tiphoogte 190m 
(Antwerpse kathedraal = 123m hoog) 
te bouwen in resp. Bisschoppenbos 
te Massenhoven (achter Eurobeton) 
en in Waterschap te Viersel (aan de 
kanaalbrug).

Eind augustus weigerde de 
provincie de vergunning, waarna 
W-Kracht beroep aantekende. 
Waarop de GOVC (Gewestelijke   
Omgevingsvergunnings-commissie) 
negatief adviseerde aan de Vlaamse 
regering. Maar toch verleende CD& 
V-minister Joke Schauvlieghe op 8 
maart 2018 een vergunning!
 
Zeer merkwaardig: slechts enkele 
dagen later was Schauvlieghe al te 
gast in Zoersel bij CD&V-vriendin 
Katrien Schrijvers, partijgenote van 
een zekere heer Ivo Van Vaerenbergh, 
naast eigenaar van kasteel Zoerselhof 
en erevoorzitter van CD&V Zoersel, 
ook voorzitter van de Raad van Bestuur 
van de firma W-Kracht!!! Moet er 
misschien nog een tekeningetje bij?
 
Iedereen onder ons is wel voor groene 
energie, doch grote windturbines 

vlakbij de dorpskernen van 
Massenhoven en Viersel hebben 
zonder twijfel zeer schadelijke 
gevolgen voor de leefomgeving en 
gezondheid van de omwonenden 
(o.m. geluids- en slagschaduwhinder). 
Getuige hiervan zijn toch ook de 888 
bezwaarschriften die in juni vorig jaar 
door de inwoners werden ingediend.

Zowel de gemeente als een groep 
bezorgde omwonende burgers, 
verenigd in het actiecomité “Rust in 
Zandhoven”, heeft eind april bij de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
een procedure ten gronde opgestart 
om de vergunning te vernietigen, 
doch dit kan al gauw enkele jaren 

duren, maar werkt echter vooral 
niet opschortend, waardoor de 
bouwwerken reeds midden september 
zouden kunnen starten.

Doch om dit te vermijden was 
ook een procedure tot schorsing 
noodzakelijk, die echter enkel door 
de omwonenden, verenigd in het 
actiecomité, kon worden opgestart 
hetgeen ook gebeurde. Doch koken 
kost geld en de kosten voor de 
procedures en advocatenkantoor 
worden geschat op ongeveer 10.000 €.

1 januari 2018: Windturbine van 
slechts 62m hoog omvergewaaid in 
de Vendée (West-Frankrijk)

Op de gemeenteraad van 26 april 
deed Vlaams Belang-raadslid Paul 
Stulens een warme oproep aan alle 
raadsleden individueel alsook aan 
het schepencollege om ook namens 
de gemeente een solidaire bijdrage 
over te maken aan het actiecomité.
Buiten een bijdrage van 250 € 
vanwege Vlaams Belang en van 300 
€ vanwege N-VA vond deze oproep 
echter geen gehoor. Waarop raadslid 
Stulens dit dan maar op de agenda 
plaatste van de gemeenteraad van 
24 mei.

Doch burgemeester Luc Van Hove 
vond een gemeentelijke bijdrage 
niet nodig: “De gemeente geeft al geld 
uit aan de procedure ten gronde, en 
bovendien zijn er toch ook inwoners 

van Zandhoven die de windturbines 
genegen zijn.” Van een tweeslachtig 
“tjeven”-standpunt gesproken!

Er werd momenteel ca. 4.000 € 
bijgedragen. Vandaar ook vanwege 
ons een warme oproep aan ALLE 
inwoners van Groot-Zandhoven 
om solidair te zijn en ook 
financiële steun te verlenen, hoe 
klein ook, door overschrijving 
op rekening nr. BE67 7506 8046 
7387 van het Actiecomité “Rust 
in Zandhoven”.



Als we sommigen mogen ge-
loven, is de immigratiecrisis 
voorbij en wordt er onder 
deze regering een kordaat im-
migratiebeleid gevoerd. Niets 
is echter minder waar. Stoere 
woorden dienen enkel om een 
gebrek aan daden te camoufle-
ren. Van een trendbreuk is aller-
minst sprake. De immigratiekra-
nen staan nog altijd wagenwijd 
open en België blijft wat het 
was: een topbestemming voor 
immigratie vanuit alle windstre-
ken. Met onze immigratie-app 
confronteren we het ‘fakenews’ 
van deze regering met de ob-
jectieve, onweerlegbare en ve-
rifieerbare cijfers. 

VLAAMS BELANG 
LANCEERT  
IMMIGRATIE-APP

www.immigratie.appLEES ONZE VOORSTELLEN!
Geïnteresseerd in de voorstellen  

van het Vlaams Belang?

Bestel ons verkiezingsprogramma
via info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09 of download via 

www.vlaamsbelang.org/programma

VLAANDEREN
WEER VAN ONS

De ijzeren wet dat het gevoerde 
beleid slechts een flauw afkook-
sel is van de verkiezingsbeloftes 
lijkt vandaag de nieuwe lijfspreuk 
van deze regering. In plaats van 
de beloofde verlaging van de 
btw op elektriciteit werd ons een 
forse verhoging voorgeschoteld. 
In plaats van lagere belastingen 
kregen we de hoogste belasting-
druk van de OESO. In plaats van 
een streng immigratiebeleid wer-
den we geconfronteerd met een instroom van meer dan 400.000 vreemdelingen. 
In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. En in 
plaats van menswaardige pensioenen splitste men ons een forse verhoging van 
de pensioenleeftijd in de maag. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze 
regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verle-
den is allerminst sprake.
 
Baas in eigen land

 
Met onze campagne ‘Vlaanderen 
weer van ons’ zeggen we de po-
litieke klasse de wacht aan. Wij 
willen de macht opnieuw bij het 
volk leggen. Een volk dat baas 
is over zijn eigen centen, zijn 
eigen grenzen en zijn eigen 
toekomst. 

Met het Vlaams Belang maken 
we Vlaanderen weer van ons!

Wij willen de  
macht opnieuw bij  

het volk leggen

Tom Van Grieken
Voorzitter


