
Graaicultuur? Rusthuis versus 
thuiszorg
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Beste Meerhoutenaar,

In oktober 2018 is het weer hoogmis 
in de tempel van de democratie, in de 
volksmond  bollekeskermis genoemd. 
Politiek leeft en in Meerhout zien we 
nieuwe namen opduiken voor politieke 
partijen. Bij Vlaams Belang Meerhout 
dienen nieuwe mensen  zich aan die 
overtuigd zijn van de waarden waarvoor 
het Vlaams Belang staat en die allen 
draaien rond respect: integriteit en 
identiteit van eigen volk en streek, 
onafhankelijkheid, leefbaarheid en 
ook duurzaamheid. Verderop in deze 
nieuwsbrief zal u merken dat het VB 
momenteel de enige echte oppositie is. 
Bestaat N-VA nog en is Open VLD al 
van naam veranderd? 

Kom mee onze ploeg versterken en 
verdedig wat je voor Meerhout belangrijk 
vindt! Vele handen maken het werk licht. 
De legislatuur 2013 – 2018 is niet zonder 
successen geweest voor het Vlaams 
Belang. Vriend en vijand erkennen dat 
het VB de actiefste fractie met de meeste 
dossierkennis is. Voor een continue 
democratische werking is het echter 
belangrijk dat nieuwe en jonge mensen 
zich aandienen. En u mag dan misschien 
schrik hebben dat politiek vreet, politiek 
is ook waardevol om zich als “sociaal 
beestje” uit te leven: u bouwt immers 
mee aan het beleid van nu en dat bepaalt 
de maatschappij van morgen. 

Aarzel niet, doen! Toets het nummer 
0475 46 17 53!

Peter Van den Broeck 
Voorzitter Vlaams Belang Meerhout



Rusthuis versus thuiszorg
Bovenop dure bewonerskost nog meer dan het dubbel gemeenschapsgeld opgelegd

Mannu Dox liet nagaan hoeveel 
een rusthuisbewoner per jaar aan  
gemeenschapsgeld kost. Dit om het 
verschil tussen thuiszorg of rusthuis 
te kunnen maken. De gemeentekas 
moet nu jaarlijks liefst 7.770 euro  
per rusthuisbewoner bijpassen. En 
dit na alle recente prijsverhogingen! 
Verpleegkost en animatie zijn 
inbegrepen in de dagprijs.  Hiervoor 
betaalt de staat (R.I.Z.I.V) het 
rusthuis jaarlijks liefst 23.000 euro 

per bewoner. Verder keert de staat nog 
eens specifieke financieringen uit voor 
allerlei tewerkstellingsmaatregelen ten 
bedrage van ongeveer 5.750 euro per  
jaar per bewoner. Die bedragen steken 
schril af tegen de povere gemeentelijke 
tegemoetkoming voor thuisverzorging 
van ouderen: 240 euro per jaar. Hoe het 
huidige beleid deze schrale premie voor 
thuisverzorging heeft durven halveren, 
is onbegrijpelijk. Is dat ‘sociaal’ en 
‘eerlijk’? Een 'zorggemeente'?

Met geld gooien naar de vereniging 
van de burgemeester

Op 13 december 2017 besliste het  
college om aan Kempens Landschap een 
financiële bijdrage van 15.387 euro toe 
te staan om in de Molse Heide grond 
te kopen. De gemeente gaf buiten de 
begroting  belastinggeld weg aan een 
bevriende derde. Mannu Dox diende 
klacht in  en kreeg gelijk. De Antwerpse 
gouverneur schorste de beslissing.

Later erkende de burgemeester dat zij in 
de fout waren gegaan: "Pas drie dagen 
voor de openbare verkoop zijn we door 
Kempens Landschap gecontacteerd. Als 
we dan nog een gemeenteraad moesten 
samenroepen, waren we 2.550 euro aan 
zitpenningen kwijt voor een beslissing 

die 15 minuten in beslag zou nemen." 
Het feit dat CD burgemeester Engelen 
in het bestuur zetelt van Kempens 
Landschap verklaart alles.  CD Meerhout 
loopt door het vuur voor haar vriendjes 
en  bondgenoot sp.a kijkt toe en knarst 
nogmaals met de tanden. 

Mannu Dox werd door de hogere 
partijtop gevraagd en aangeduid 
als lijsttrekker in Meerhout. De 
inzet, volharding, gedrevenheid  en 
dossierkennis van onze fractieleider 
was hen immers al lang bekend.

Bovendien neemt hij de handschoen 
voor het burgemeesterschap op 
tegen de uitdager van de CD, Nele 
Geudens. Hopelijk komen er publieke 
verkiezingsdebatten waar naar 
bekwaamheid kan getoetst worden. 
Als kandidaat burgemeester wenst 
hij vooraf enkele zaken duidelijk te 
stellen: Mannu wenst een zuivere 
voltijds burgemeesterschap zonder 
dit te cumuleren met de functie van 
voorzitter van ocmw of gemeenteraad.

Mannu zal ijveren voor:

Het ganse VB bestuur steunt hem 
als kandidaat burgemeester. Duimt u 
mee? Dat kan op 14 oktober voor een 
rechtvaardiger Meerhout.

Vlaams Belang-bestuur Meerhout

 

Lijsttrekker/kandidaat 
burgemeester

daadwerkelijke veiligheid in verkeer 
en leefomgeving
het behoud en stimuleren van het 
kleinschalig Kempisch karakter
het stimuleren en financieel 
ondersteunen van de zorg voor 
mekaar
een nieuwe politieke cultuur zonder 
vriendjespolitiek
zitdagen van leden van het college 
met verplichte aanwezigheid van 
een verslagmakende ambtenaar
het algemeen belang van alle burgers 
zal steeds boven het belang van 
een vereniging of individu gesteld 
worden 
een dier- en milieuvriendelijk beleid
een onpartijdige burgervader zijn 
voor alle Meerhoutenaren zonder 
onderscheid van rang of stand.
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Schoolreglement dient ook voor islamleerlingen

Uit de Dorpstraat
Top van het gemeentebestuur 

gaat tweemaal langs de 
kassa

Het VB stelde vast dat ieder lid van het 
schepencollege de voorbije jaren wel eens 
onvolledige onkostennota's voor hun 
verplaatsingen hadden ingediend. De 
reden van de dienstverplaatsing ontbrak. 
Al snel werd duidelijk dat zowel de 
burgemeester als de ocmw voorzitster, 
kandidaat burgemeester, tweemaal langs 
de kassa waren gepasseerd. Bepaalde 
bestuursraden waarin schepenen zetelen, 
betalen bovenop de zitpenning ook 
nog de verplaatsingskosten. Tegen het 
reglement en de eerlijkheid in, lieten 
zowel de burgemeester als de ocmw- 
voorzitster zich een tweede maal betalen 
uit de gemeentekas voor eenzelfde 
verplaatsing. Wanneer van alle schepenen 
de reden van de verplaatsing zal gekend 
zijn, zal blijken of ook nog anderen zich 
aan deze graaicultuur bezondigd hebben. 
Vertrouwen is goed, controle is beter.

Klagen over klachten 

De gouverneur  heeft Meerhout 
gedurende de maand februari liefst 6 
maal op de vingers getikt. Hoelang nog 
voordat het gemeentebestuur met zijn 
secretaris onder curatele wordt geplaatst? 
Is de uiterst gebrekkige manier waarop 

onze gemeente wordt bestuurd de schuld 
van 'de topklager Mannu Dox' of van de 
onkundige burgemeester en schepenen?  
Op 19 februari 2018 antwoordde 
de gouverneur letterlijk aan het 
gemeentebestuur van Meerhout:  "Ik ben 
er mij van bewust dat het geen sinecure 
is om tijdig een antwoord te formuleren 
op de vele mondelinge vragen van raadslid 
Dox. Het groot aantal interventies van het 
raadslid bij uw bestuur en de grote werklast 
die de vele klachten van het raadslid met 
zich meebrengt, zijn hier ongetwijfeld 
niet vreemd aan. Dit neemt niet weg dat 
uw bestuur er blijvend moet naar streven 
om zoveel mogelijk mondelinge vragen 
binnen de in het reglement van orde 
gestelde termijn te beantwoorden." (sic).

Het gemeentebestuur slaagt er nog 
steeds niet in om na meer dan 10 jaar 
de decretale verplichtingen na te komen. 
De gouverneur vroeg zelfs vorig jaar 
in mei om in de toekomst de eigen 
reglementering na te leven. 

Dit is wel typerend voor de politieke 
cultuur in Meerhout waarbij men 
vanuit een machtspositie denkt dat de 
reglementen er enkel voor de anderen 
zijn en niet voor het bestuur. Voor het 
overige weet het bestuur genoeg regeltjes 
op te diepen om een spelletje 'burgertje 
pest' te spelen. En dan maar klagen dat er 
teveel klachten zijn!

Mag 'grijze stem' ook mee 
beslissen?

Bij de komende verkiezingen zullen 
partijen zoals de CD&V weer hengelen 
naar de stem van de 65-plussers. 
Onderzoek wees uit dat in 2014  30 % 
van de CD&V kiezers ouder was dan 65. 
Maar is het huidig bestuur ook van plan 
hen mee te laten besturen? Als het van 
hen afhangt niet zo direct.
De huidige raadsleden krijgen hun 
documenten niet meer tijdig schriftelijk 
aan en verder stelt dit bestuur aan de 
gouverneur dat het de intentie heeft 
om vanaf volgende legislatuur over te 
schakelen naar vergaderen zonder papier 
en wordt er op de gemeenteraad gewerkt 
met een app op een laptop, de gsm of een 
tablet (sic).

Genelaar fiets/tractorbrug

Wist u dat het college akkoord 
gegaan is om de nieuwe brug alleen 
toegankelijk te maken voor fietsers en 
landbouwvoertuigen en dit minstens de 
eerste drie maanden na de openstelling? 
Welke gevolgen? Meer verkeer via de 
Gestelsesteenweg, de Kiezel, Genebroek, 
Borgerhout. 
De flankerende maatregelen voor de 
veiligheid van de zwakke weggebruiker 
moeten voorrang krijgen ongeacht welke 
brug er komt.

In Meerhout wordt islamonderwijs 
verstrekt door speciaal aangestelde 
islamitische leraars. Deze hebben slechts 
enkele leerlingen.  Mannu Dox had een 
onderhoud met de islamleraar in de 
Meerhoutse school. De inhoudelijke 
inspectie op islamlessen gebeurt 
uitsluitend door de mosliminspecteur. 
Zo kan men niet zien of de aangeboden 
leerstof overeenstemt met de universele 
rechten van de mens en onze westerse 
waarden en normen. 

Bij het begin van het schooljaar in 
september 2017 waren 6 van de 7  
leerlingen islam niet aanwezig in de 
les.    4 omwille van het suikerfeest 

en 2 verbleven nog  in het buitenland. 
Het gemeentebestuur beweerde bij 
monde van schepen Jan Melis dat alle 
afwezigheden vooraf schriftelijk gemeld 
werden zoals het schoolreglement het 
voorschrijft. Raadslid Dox vroeg om 

inzage van de afwezigheidattesten. Dit 
werd hem  in eerste instantie geweigerd 
zogezegd omwille van de privacy van 
de leerlingen. De gouverneur vond de 
weigering onterecht. Bij nazicht van 
de attesten bleek dat verschillende  
afwezigheidsattesten niet vooraf maar 
nadien werden ingediend.

Nu werd duidelijk waarom het 
gemeentebestuur aanvankelijk de 
inzage weigerde om geveinsde  privacy 
redenen.

Het gemeentebestuur werd nog maar 
eens op een leugen betrapt. Wie gelooft 
die mensen nog?



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

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

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

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


