
Vu
: T

om
 V

an
 G

rie
ke

n,
 M

ad
ou

pl
ei

n 
8/

9,
 1

21
0 

Br
us

se
l

VLAAMS BELANG

Géén grote windturbines
bij de dorpskernen van

Massenhoven en Viersel !

Zandhovens burgemeester Luc Van 
Hove duldt geen oppositie in vijf 
van de acht adviesraden!

Slaafs gevolgd door zijn schepen-
college en CD&V-raadsleden wei-
gert hij om één niet-stemgerech-
tigde vertegenwoordiger van de 
politieke fracties toe te laten tot vijf 
adviesraden, nl. de Cultuurraad, 
de Jeugdraad, de Seniorenraad, 
het Lokaal Overleg Kinderopvang 
en de Raad voor Fairtrade en Ont-
wikkelingssamenwerking.

Deze weigering is totaal ondemo-
cratisch en toont een grote arrogan-
tie ten opzichte van de raadsleden 
van de oppositie (N-VA, Vlaams Be-
lang en Groen) die nog steeds de 
meerderheid van de Zandhovense 
kiezers vertegenwoordigen.

Het is dus niet eenvoudig om als 
verkozen gemeenteraadslid je 
mandaat trachten te vervullen.

Om hierover zo weinig mogelijk 
tamtam te hebben verplaatste de 

burgemeester de bespreking en 
stemming over de samenstelling 
van deze adviesraden van de 
openbare naar de geheime zit-
ting van de gemeenteraad.

Als reactie hierop verklaarde 
Vlaams Belang-voorzitter Paul 
Stulens in de openbare zitting 
dat dit hem niet zou beletten 
om publiekelijk te verklaren dat 
Vlaams Belang zou tegenstem-
men omwille van deze maatre-
gel.  
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ZANDHOVEN

GEMEENTERAAD: 

GEEN OPPOSITIE IN DE ADVIESRADEN!



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

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.

Met spijt namen we afscheid van twee van onze trouwste leden: 
Margaretha "Mitteke" De Schutter die op 94-jarige leeftijd is overleden 
en Jozef "Jef" Somers die op 83-jarige leeftijd plots van ons heenging. 
Met grote dankbaarheid aan Mitteke en Jef en innige deelneming aan 

de families en vrienden.

Op 17 september organiseerde 
het Vlaams Belang in Zandhoven 
een zeer geslaagde boekvoorstel-
ling. Zo'n 100  geïnteresseerden 
kwamen luisteren waaronder vele 
jonge Vlaamse Leeuwen!

Kersvers Vlaams volksvertegen-
woordiger Sam van Rooy stelde 
zijn nieuwe boek “Voor vrijheid 
dus tegen islamisering” voor aan 
het publiek.

Hij werd ingeleid door Filip Dewin-
ter die van de gelegenheid gebruik 
maakte om z'n nieuwste boek “DE-
islamiseer Europa – 732” voor te 
stellen.

Beide sprekers werden ingeleid 
door de jonge Gilles Buls (Vlaams 
Belang Jongeren). 

Omwille van het groot ongenoegen in 
alle deelgemeenten lanceerde Vlaams 
Belang in het verleden reeds drie 
maal een voorstel om een ruimtelijk 
uitvoeringsplan op te stellen om 
de ongebreidelde en willekeurige 
appartementenbouw tegen te gaan. 

De laatste maal was dit in september 
2018, doch telkens werd dit door 
CD&V als enige partij weggestemd. 
Tot dan in november 2018 toch de 
“Heilige Geest” was nedergedaald 
en CD&V zelf met dit voorstel op de 
proppen kwam, zij het onder een 
andere naam, nl. de opmaak van een 
bouwcode.

Dit werd natuurlijk unaniem 
goedgekeurd, waarbij de voltallige 
oppositie echter erop aandrong dat 
de bouwcode niet enkel zou worden 
opgesteld door het schepencollege 
met een deskundig bureel, doch dat 
ook een afgevaardigde van elke 
politieke fractie aan de besluitvorming 
zou kunnen deelnemen. Volgens 
schepen Van Staeyen zou dit geen 
probleem zijn en dit werd ook zo in 
de notulen opgenomen.

Maar tijdens de gemeenteraad van 
september draaide schepen Van 
Staeyen zijn kar en verklaarde hij 
galant de oppositie bij de opmaak 
te gaan negeren. Een brief hierom-
trent van Vlaams Belang aan het 
schepencollege bleef onbeantwoord. 
Waarop wij op de zitting van oktober 
voor alle duidelijkheid vroegen of dit 
wel het standpunt van het schepencol-
lege was. Waarop de schepen nog 
wat rond de pot bleef draaien. Vol-
gens hem zou de deskundige wel be-
palen om enkel met het schepencolle-
ge te werken. Natuurlijk een kromme 
redenering.

Als opdrachtgever dient immers 
het schepencollege te bepalen hoe 
en met wie er zal gewerkt worden. 
Waarop minderheidsburgemeester 
Van Hove hem maar uit zijn lijden 
verloste door zeer arrogant “NEEN” 
te antwoorden op onze vraag of het 
schepencollege de politieke fracties 
zou laten deelnemen aan de opstel-
ling van de bouwcode. 

Voor vrijheid 
dus tegen 

islamisering

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

Bouwcode Zandhoven: 
geen pottenkijkers !



 9 ... ons bestuurslid Patrick Ven van 
het ACV een brief mocht ontvan-
gen dat hij uit de vakbond wordt 
gegooid omdat hij in Zandhoven 
kandidaat was voor Vlaams Be-
lang, tenzij hij een verklaring zou 
ondertekenen waarin hij bevestigt 
om voor onze partij niet meer te 
militeren of een bestuursmandaat 
te vervullen!  

 9 ... we dan ook weerom beslui-
ten: CD&V/ACV/ACW/ARCO 
is een hypocriet clubje dat zich 
“christelijk” durft te noemen, maar 
geen greintje respect heeft voor 
andermans mening. En ook nog 
810.000 Arco-spaarders, waar-
onder Patrick, bedot en in de kou 
laat staan. Proficiat aan Pa-
trick voor de moed om die “tsje-
ven” eens deftig van antwoord te 
dienen (zie hieronder). 

 9 ... het aantal leden van 
Vlaams Belang Zandhoven 
sinds verleden jaar met meer 
dan 55% is gestegen ! 

 9 ... na de laatste verkiezingen 
van 26 mei de Waalse PS met 
641.623 stemmen (3e grootste 
partij) 20 kamerzetels kreeg, maar 
Vlaams Belang met 810.177 stem-
men (2e grootste partij) slechts 18 
zetels ! Iedere Belg is gelijk voor 
de wet, maar de Franstaligen zijn 
duidelijker gelijker dan de Vlamin-
gen.

 9 ... dit een waarheid is als een koe: 
“Dat is van alle kwaden, Vlaande-
ren uw grootste kruis, Dat al die u 
verraden, zijn meester in uw huis”!  

 9 ... ons land nu al het grootste 
begrotingstekort heeft van 
alle landen in de eurozone. 
Volgend jaar zou dit 11 miljard 
euro bedragen, dit is bijna het 
bedrag aan jaarlijkse transfers 
van Vlaanderen naar het zuiden 
van dit land!

 9 ... de Vlaamse leeuwenvlag op de 
voorpagina wappert in de Onze 
Lieve Vrouwestraat te Zandhoven.   

De firma W-Kracht NV uit het verre 
Loppem (bij Brugge) diende laatst 
opnieuw een aanvraag in om 2 hoge 
windturbines te plaatsen langs het 
Albertkanaal, vlakbij de dorpskernen 
van Massenhoven (achter Eurobeton) 
en Viersel (aan de kanaalbrug). Het 
enige verschil met de eerste aanvraag 
is dat de turbines ca. 140m in plaats 
van ca. 150m hoog zouden zijn.

Iedereen onder ons is wel voor groe-
ne energie, doch grote windturbines 
vlakbij de dorpskernen van Massen-
hoven en Viersel hebben zonder twij-
fel zeer schadelijke gevolgen voor de 
leefomgeving en gezondheid van de 
omwonenden. (o.m. geluids-, slag-
schaduw- en visuele hinder).Maar er 
zijn ook nog grotere risico’s:

• Gevaar voor brand of wiek-
breuk en zelfs mastbreuk: bij 
20 omwentelingen per minuut 
bewegen de wieken zich met 
een snelheid van ca. 375 km/
uur, waardoor bij een breuk de 
werpafstand tot 625 meter (!) 
kan bedragen. 

• Gevaar van ijsafzetting: tijdens 
vorst of sneeuw; weggeslinger-
de ijsbrokken zijn een gevaar in 
een woongebied.

• Gevaar van blikseminslagen: 
ondanks bliksemafleiders op 
de turbine kunnen na een blik-
seminslag vele huizen in de 
omgeving te kampen krijgen 
met defecte huishoudtoestellen 
en computerapparaten en met 
valse alarmmeldingen.

Spijtig genoeg is de windturbinemaf-
fia zo sterk in Vlaanderen dat de mi-
nimumafstand tot de woningen werd 

afgeschaft, daar waar wetenschap-
pelijk onderzoek minimum 1.500 me-
ter vastlegt. Enkel nog de geluids- en 
slagschaduwhinder zijn van tel. Vol-
gens hetzelfde onderzoek wordt het 
geflikker van de slagschaduw waar-
genomen tot op 12 x de wiekdiame-
ter (d.i. 12 x 82 = op ca. 980 meter 
afstand).

De niet aflatende inzet van de om-
wonenden, verenigd in het “Actie 
Comité Rust in Zandhoven”, en hierin 
gesteund door mensen van zowel 
N-VA als Vlaams Belang, heeft er uit-
eindelijk voor gezorgd dat het aantal 
bezwaarschriften van 888 in 2017 
nu is gestegen tot liefst 1.244 stuks ! 
Alhoewel het CD&V-schepencollege 
hierdoor ook nu bij een negatief 
advies zal blijven, was het windstil 
bij CD&V! Hetgeen natuurlijk niet 
moet verwonderen: voor diegenen 
die het nog niet moesten weten, de 
gedelegeerd bestuurder van de Lop-
pemse firma W-Kracht is de heer Ivo 
Van Vaerenbergh, erevoorzitter van 
CD&V Zoersel, bevriend met o.m. Ka-
trien Schrijvers en onze burgemeester 
Luc Van Hove (die ook bezoldigd be-
stuurder is bij “Wind4Flanders”).
 
Zopas gaf ook de GOVC (Geweste-
lijke Omgevings Vergunnings Com-
missie) een negatief advies. Gelukkig 
is Joke Schauvlieghe (CD&V) intussen 
minister af! (Niettegenstaande de 
negatieve adviezen gaf zij de eerste 
maal toch een vergunning, amper 
twee dagen na een bezoekje in Zoer-
sel !). De uiteindelijke verantwoor-
delijkheid ligt nu bij Vlaams minister 
Zuhal Demir (N-VA). Benieuwd of zij 
aan de druk van haar collega’s zal 
kunnen weerstaan. Wordt in januari 
vervolgd !  

Wist u dat...

Jumping: bezoek van 4 pas verkozen 
jonge Vlaamse Leeuwen

Geen hoge windturbines vlakbij onze 
dorpskernen (Bis!)



Meer van hetzelfde 

Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer 
koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van 
de verliezers. 

Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste win-
naar van de verkiezingen en tweede partij van het 
land promoveerde, gooiden de verliezers het op 
een akkoordje waardoor een regeringsdeelname 
vooralsnog uitgesloten is. Bij de Tour de France 
staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat 
de verliezers. 

Voorlopig althans. De bereidheid van N-VA om met 
ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijl-
paal. Waar vroeger ideologische argumenten wer-
den aangedragen om niet met ons in zee te gaan, 
beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische 
redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA samen 
58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf 
te weinig dus voor een meerderheid. 

Zwitserland aan de Noordzee

Concreet gaat het om een tekort van een kleine 
150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost die-
nen te worden verzameld in de komende vijf jaar. 

Het is onze historische taak voldoende Vlamingen 
te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen 
het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken. 
Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren. 
Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut 
Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de groot-
ste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië 
zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe 
Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen. 

Oude wijn 

Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee. 
Die krijgt met de nieuwe Vlaamse regering voor-
al oude wijn in nieuwe zakken. Van een op-
lopende rusthuisfactuur over stijgende wacht-
lijsten in de zorg en de sociale huisvesting 
tot de afschaffing van de woonbonus en 
de verhoging van de autobelastingen. 
De citroen moet blijkbaar tot de laatste 
druppel worden uitgeperst. 

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

WORD LID VAN ONZE BEWEGING!
 SMS "Info + naam en adres" naar 0468 22 11 33 en ontvang een 
 gratis proefpakket met Vlaamse leeuwenvlag.

 Surf naar vlaamsbelang.org/lidworden

 Mail naar info@vlaamsbelang.org

www.vlaamsbelang.org    02 219 60 09    M facebook.com/vlbelang    N twitter.com/vlbelang    P instagram.com/vlbelang


