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De kiezer h
Het verdict is gevallen, de volgende gemeenteraad van
Meerhout voor de volgende zes jaar is weer gekozen.
Twee partijen verloren zetels, één bleef gelijk zij het
onder een andere naam, en twee partijen wonnen: de
SP.a één zetel en het Vlaams Belang drie zetels plus.
Toen ik als Vlaams Belangvoorzitter vorige keer bij de
verliezers behoorde, zei ik ook deze titel en nu zeg ik het
opnieuw, maar veel liever dan toen!

tiewerk van Mannu, die het in de gemeenteraad in zijn
eentje moest doen.
Maar het is ook het resultaat van de hele groep. Hier stellen wij u de vier gemeenteraadsleden voor de volgende
zes jaar voor , die je altijd kan ‘lastig vallen’ met problemen ‘in uw belang’. We proberen er altijd iets aan te doen.
Maar we begrijpen dat de doorsnee Meerhoutenaar
zijn portie politiek dit jaar reeds genoeg heeft gekregen.
Bovendien moet je volgend jaar op 26 mei weer
naar de stembus. Liever wil je eens iets anders
zien en horen.

Met 18,2% van de stemmen scoren wij ook het hoogst
van alle Vlaams Belangafdelingen van heel het
arrondissement Turnhout en het vierde hoogste
aantal van de hele provincie Antwerpen. Onze
lijsttrekker Mannu Dox kreeg een voorkeurstem
Vandaar dat wij namens de Vlaams Belangafdevan bijna 50% van alle Meerhoutse VB-kieling van Meerhout u oprecht een prettige Kerst
zers achter zijn naam. Zoiets geeft voldoeen een gelukkig Nieuwjaar toewensen.
ning, namelijk de waardering van de kiezer
Peter Van den Broeck voorzitter Vlaams Belang Meerhout
te voelen voor zes jaar onverdroten opposi-

UIT DE GEMEENTERAAD VAN MEERHOUT

Wist je dat . . .

•De gemeentesecretaris het niet nodig vond om melding te maken bij het Parket van de vastgestelde feiten
van jarenlange dubbele ontvangsten van verplaatsingskosten door de burgemeester en toekomstige
burgemeester. Nochtans legt art. 29 van het wetboek
van strafvordering aan ambtenaren de verplichting op
misdaden of wanbedrijven waarvan zij in de uitoefening van hun ambt kennis krijgen te melden
aan de procureur de Konings.
•Het Vlaams Belang raadslid heeft dit dan in
hoofde van zijn controleplicht zelf gedaan
bij het Parket, Minister Homans en Audit
Vlaanderen.

•Wij voorstelden om de statuten van vzw Kempens
Landschap zodanig te wijzigen opdat de gemeente
rechtmatig in de raad van bestuur kan vertegenwoordigd worden. De bestuursmeerderheid wilde er niet
van weten. Nochtans schonk het schepencollege buiten
bevoegdheid en zonder dat er geld voorzien was een
aankoopsubsidie aan deze vzw waar ze nu geen voet
in huis hebben. Handelen als een goede huisvader?
•De toekomstige gemeentebestuurders zich nu al laten kennen aan maximaal geld graaien. Normaal
volstaan 2 dikbetaalde schepenmandaten maar
deze poenscheppers gingen voor het maximale
van 5 schepenen plus een burgemeester. Hopelijk volstaat hun riante wedde zodat zij zich
niet via andere wegen trachten te verrijken.

Mannu Dox fractievoorzitter Vlaams Belang Meerhout
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Onze verkoz
Rony Schuer , 57 jaar, partner van Linda. Het verzorgen van
huisdieren, trainen met honden en wandelen behoren tot zijn
dagelijkse activiteiten. Een gezellige babbel met Jan en alleman
en tussendoor een pintje pakken met de vrienden, maakt dat hij
weet wat er leeft in Meerhout. Rony wil zich de komende zes
jaar inzetten voor dierenwelzijn en een propere gemeente. Hij
trekt resoluut de kaart tegen zwerfvuil en sluikstorten.

Liesbeth, gepensioneerd kleuterleidster, gepassioneerd muziekliefhebster en stammend uit een oude Meerhoutse stam, weet
ook wat er hier leeft. Samen met haar partner, de pianist Yuli Lavrenov, brengt ze muziekanimatie in rusthuizen, geeft muziekles
aan minder bedeelde kindjes in het buitenland en leidt muziekkampen. Haar bijzondere aandacht gaat dan ook naar kinderen,
opvoeding, bestrijden van armoede en bevorderen van muziek.

Lindy Jannis, 34 jaar, partner van afdelingsvoorzitter Peter, is
de trotse mamma van Lars en plusmamma van Femke en Dries.
Creatief bezig zijn, lekker koken, reizen en supporteren voor
de voetballende kinderen, doen haar van het leven genieten.
Zij wilt zich als pas gekozen raadslid inzetten voor de kleine
gewone dingen die het leven van ieder mens kleuren.

Van Meensel Frans, 63 jaar, partner van Monique stamt uit
Olmen, maar heeft al geruime tijd een warm nestje gebouwd
op de Veedijk waar familie en vrienden steeds welkom zijn. Als
ex-mijnwerker zijn duiken en wandelen enkele van zijn hobby’s. Hij is ook graag de helpende hand voor velen. Frans wil
zich als gemeenteraadslid vooral inzetten voor de natuur.
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