
Adams:  
geen regularisatie!

Windturbines:  
bang afwachten!
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Uw Zandhovens Belang

Wij horen toch wel bij de besten
Zij komen allen naar het Westen
De Oostbloklanden die hen weigeren
Doen ons toch een beetje steigeren 

Wij zijn toch de ongelovige honden
Wij, die vrouwen ook mensen vonden
Bij salafisten is een vrouw een machine
Die alleen de stoere man moet dienen 

En nu komen ze allemaal naar hier
De deur staat wijd open, niet op een kier
Maar, niemand weet wat wij zullen doen
Als ze niet per duizend komen, maar per miljoen 

Natuurlijk moeten wij die mensen helpen
Maar, de toevloed moeten wij ginder gaan stelpen
Hoe, daarover raakt het Europa niet akkoord
Tot wij, ongelovige honden, worden vermoord.

Jefken

Ongelovige honden

Het bestuur van Vlaams Belang 
Zandhoven wenst u allen en familie, 
vrienden, medewerkers een gezond 
en gelukkig 2018!

Ook Vlaams Belang Zandhoven was 
op 1 oktober van de partij bijde viering 
van 40 jaar Vlaams Belang

Vergeet het afgelopen jaar,
Trek je handen uit je haar,
Want nu gaat het beginnen,
In 2018 zullen we terug winnen,
Gezondheid, liefde en geluk,
Ja zal het zien, onze hoop kan niet 
meer stuk!



Beheersorgaan bibliotheek 
De leden van het beheersorgaan 
ontvingen een op 26 september 
2017 gedateerde schriftelijke 
uitnodiging voor de volgende 
vergadering die zal plaatsvinden 
op donderdag 5 oktober om 20u. 

Op donderdag 5 oktober om 11u30 
krijgen de leden van de oppositie 
een E-postbericht met volgende 

mededeling: “Beste leden, er is 
blijkbaar toch nog verwarring over de 
vergadering door de papieren versie die 
nog is opgestuurd met een foute datum: 
vanavond dus géén vergadering, die was 
gisteren. Wie vanavond wou komen: laat 
iets weten dan zet ik “verontschuldigd” op 
de aanwezigheidslijst. Met vriendelijke 
groet. Bibliothecaris."
Moet er soms nog een tekeningetje bij?

CD&V al in verkiezingsmodus?
Zit de schrik er nu al in?

We lazen het volgende op de website 
van CD&V Zandhoven: 

“Tijdens de gemeenteraden wordt er, in 
aanloop naar het verkiezingsjaar, af en toe 
grof geschut bovengehaald door de oppositie. 
Proefondervindelijk lijken het alweer losse 
flodders die wel veel lawaai maken maar 
gelukkig geen schade aanrichten. De 
meest gebruikte vorm van aankondiging 
van hun punten tijdens de gemeenteraad 
is: “wij hebben in de gazet gelezen”. Het 
zwaaien met het desbetreffend artikel 
hoort ook bij de ceremonie en daar blijft 
het bij, als we de onkunde en het gezwets 
terzijde laten natuurlijk. Gegrondheid, 
geloofwaardigheid en kennis van de door de 
minderheid aangekwaakte dossiers zijn in 
de verste verte niet te bespeuren. Zo hoorden 
wij o.a.:
- Dat de kermis in Zandhovendorp weg 
moet;
- Dat de CD&V een zootje leugenaars zijn;

- Dat onze gemeentediensten corrupt zijn;
- Dat parkeerplaatsen voor gehandicapten 
niet nodig zijn;
- Enz. enz."

Wie in godsnaam schrijft er nu zo een 
leugens en onzin? Voor wat staan die C, 
D en V ook al weer? Pijnlijk! 

Sta ons toe even te glimlachen.

#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

Vlaams Belang 
Zandhoven  

tot uw dienst 

Vlaams Belang op Jumping Zandhoven

Het beleid van de CD&V



Weetjes-Weetjes-Weetjes-Weetjes

 Geen regularisatie voor firma Adams te 
Massenhoven

De firma Adams vroeg een nieuwe 
omgevingsvergunning aan voor de opslag 
en verwerking van diverse afvalstoffen, 
maar dit met forse uitbreidingen en 
voorschriftafwijkingen. In feite vroeg men 
vooral een regularisatie van bestaande 
inbreuken op de vroegere vergunning.

Begin september dienden 690 inwoners 
een bezwaarschrift in, waarna het 
Zandhovense schepencollege, de ernst 
wel beseffend, een gemotiveerd negatief 
advies uitwerkte voor regularisatie en 
verdere uitbreiding. Waarbij we dienen 
aan te stippen dat schepen Joris Geens 
ook tot de vaststelling kwam dat er nooit 
een vergunning werd verleend voor de 
hoge bergen zandopslag op de kanaalkaai. 

De bevoegde bestendige deputatie van 
de provincie heeft dit advies nu gevolgd, 
waardoor o.m. de uitbreiding van de 
opslag van asbestafval, het sorteren 
ervan buiten de loodsen, de verhoging 
van de afvalbergen, en de langere 
werkdagen werden geweigerd. Ook zal 
dus de zandopslag op de kanaalkaai 
moeten verdwijnen, zal er een degelijke 
groenbuffer moeten komen en zal 
er meer moeten worden beregend 
om de stofhinder te beperken. De 
thans vergunde activiteiten mogen dus 
worden verder gezet, doch mits strengere 
controles.

• “Mastentopper” = Zandhovenaar, 
“Vliegenstover” = Massenhovenaar, 
“Stokslager” = Pulderbossenaar, 
“Heikneuter” = Pullenaar. 

• Arco-slachtoffers: 
“ACW” = Alle Centen Weg. 
Daarom nu “Beweging.net”. 

• Zandhoven telt 693 senioren 79+, 
wonende op 544 adressen. Het 
OCMW zorgde ervoor dat allen 
werden bezocht en bevraagd. Puik 
werk! Als het goed is zeggen we het 
ook. 

• De bibliotheek telt meer dan 
2.800 leden. 

• Uit de begroting 2018: 
de gemeentelijke bijdragen aan het 
OCMW: 787.905 € (+4%);  
aan de politiezone Zara 

(Zandhoven-Ranst): 1.586.340 € 
(+2%); 
aan de brandweerzone Rand (21 
gemeenten): 371.481 € (+3,7%). 

• 1 op 4 sociale woningen wordt 
toegewezen aan niet-Belgen. In 
Antwerpen staan daardoor meer 
dan 20.000 (!) mensen op de 
wachtlijst, in gans Vlaanderen zelfs 
meer dan 124.000 (!). Hoe zou dit 
toch komen?

• 1 op 3 leefloners is vreemdeling, 
“nieuwe Belgen” niet meegerekend. 
Door de gezinsgrootte ligt de 
uitkering voor niet-Belgen tot 
80% hoger dan die van Belgen. 

• De immigratiefactuur vorig jaar: 
2,5 miljard € aan leefloon, 
1,3 miljard € aan asielopvang, 
375 miljoen € aan sociale 
woningen, 260 miljoen € aan 
gevangenissen, enz. 

• Terwijl wij moeten besparen 
krijgt het koningshuis dit jaar 
weer opslag. Hun dotaties worden 
als volgt: Filip 12.021.000 €, 
Albert 943.000 €, Astrid 327.000 
€, Laurent 314.000 €, totaal 
13.605.000 €. Totale kosten der 
monarchie 36.406.000 €.

Windturbines bij 
de dorpskern van 
Massenhoven en 
Viersel: nog bang 
afwachten!
Niet minder dan 888 bezwaar-
schriften werden er door de 
inwoners ingediend. Waarna het 
Zandhovense schepencollege, dat 
zich hiervoor heeft laten bijstaan 
door juridische en technische 
deskundigen, een negatief advies 
heeft geformuleerd naar de provin- 
cie. Dit advies werd ook verde- 
digd bij de provinciale omgevings-
vergunningscommissie.
 
Eind augustus heeft dan de 
bevoegde bestendige deputatie 
van de provincie de vergunning 
geweigerd.

Maar intussen heeft de firma 
W-Kracht beroep aangetekend 
bij de Vlaamse Regering die 
de definitieve knoop moet 
doorhakken. Dus nog bang 
afwachten!



Alle hoeraberichten ten spijt, blijft 
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onver-
minderd verder draaien. Vorig jaar 
kregen niet minder dan 41.459 
vreemdelingen een Belgische identi-
teitskaart in de schoot geworpen. Dat 
is een stijging van liefst 58 procent 
in vergelijking met het jaar voordien 
en meteen het hoogste aantal sinds 
2002. Deze evolutie hoeft niet te 
verbazen. De voorwaarden om een 
Belgische identiteitskaart te bemach-
tigen, zijn immers extreem laks. 

Voordeelkaart 

Nog steeds kan een vreemdeling 
die in Vlaanderen woont ‘Belg’ 

worden zonder één woord Neder-
lands te spreken. Bovendien wordt 
de dubbele nationaliteit nog altijd 
toegestaan en hoeft de ‘kandidaat-
Belg’ niet eens te slagen voor een 
burgerschapsexamen. Door deze 
lakse politiek wordt de nationaliteit 
feitelijk gedegradeerd tot een voor-
deelkaart voor de nv België. 

Het Vlaams Belang wil dat einde-
lijk duidelijke en strikte voorwaar-
den verbonden worden aan het 
verwerven van de nationaliteit. 
Net zoals in de school de diplo-
ma’s niet worden uitgereikt aan 
het begin van het schooljaar, maar 
pas nadat de examens succesvol 

werden afgelegd, dient de nati-
onaliteit de bekroning te zijn van 
een geslaagd integratieproces en 
niet omgekeerd.

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Belgenfabriek draait verder

Traagste groeier 

Terwijl N-VA-minister Johan Van 
Overtveldt zich om de haver-
klap op de borst klopt met de 
economische groei van ons 
land, blijkt uit cijfers van Eu-
rostat dat België de traagste 
groeier is van de eurozone. 
Zelfs Portugal, Spanje en Italië 
geven ons het nakijken. Ook 
de jobcreatie, de toppriori-
teit van de federale rege-
ring, is kleiner dan in de 
rest van de eurozone. 

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben 
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid. 
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man 
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van 
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete 
oplossingen aan en formuleert een helder 
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar 
de politieke strijd van de komende twintig 
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.

Dit boek zet aan tot actie. 
Neem de toekomst in eigen handen!
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Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!

 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 

gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org


