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De nieuwe biblio-
theek komt er niet!

Opstart RUP  
Kalvenne

Toegang gemeente-
huis kan veel beter
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Nieuwe  
oNdervoorzitter    
Sinds begin dit jaar heeft onze lokale 
afdeling een nieuwe ondervoorzitter. 
Zijn naam is Peter Janssens en hij is één 
van de eerste leden van onze afdeling in 
Tremelo. Peter is 38 jaar, getrouwd met 
Veerle en is vader van drie kinderen. In 
het dagelijkse leven is hij zelfstandige 
van beroep. Met de aanstelling van een 
nieuwe ondervoorzitter zetten we ook in 
Tremelo de lijn van vernieuwing door.

toegaNg gemeeNte-
huis kaN veel beter.    
Als je als rolstoelgebruiker in het ge-
meentehuis een nieuwe identiteitskaart 
gaat halen dan  is de kans zeer groot dat 
je de zware voordeur van het gemeente-
huis niet open krijgt. Je moet al hopen 
dat er net iemand in de buurt is die de 
deur voor U openhoudt anders heb je 
een probleem. 

Onze partij heeft in het verleden al de 
vraag gesteld om hieraan iets te doen en 
we zullen deze vraag opnieuw stellen in 
de gemeenteraad.  Ofwel moet er een au-
tomatische deur geplaatst worden waar-
door deze vanzelf opent ofwel moet de 
toegang voor rolstoelgebruikers via een 
andere inkom verzekerd worden. Het is 
trouwens de plicht van de gemeente om 
ervoor te zorgen dat ook andersvaliden 
gemakkelijk toegang hebben tot open-
bare gebouwen. 

Bestuurslid
Marina Massu

afdeliNg tremelo- baal 
bestaat 15 Jaar!!!
In 1998 werd in Tremelo-Baal een afdeling van onze partij opgericht door een  hand-
vol militanten. De inspanningen van onze militanten werden beloond bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2000. We haalden meteen één gemeenteraadszetel binnen. 
Het was toenmalig voorzitter, Nadia Van Beughem, die de partij in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde. Onder haar leiding werd de afdeling verder uitgebouwd en dat 
resulteerde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in een fantastische score. We 
haalden toen maar liefst drie gemeenteraadszetels en één OCMW-zetel binnen: Nadia 
Van Beughem, Felix Strackx en Danny Vanfroyenhoven zetelde in de gemeenteraad en 
Marina Massu vertegenwoordigde onze partij in het OCMW.

Ondertussen wisten de inwoners van Tremelo-Baal dat we niet de karikaturen zijn die 
onze politieke tegenstrevers soms van ons maken: we zijn geen racisten, geen achter-
lijke vechtersbazen, geen antidemocraten, geen negativisten,….

Integendeel, in de gemeente- en OCMW-raad hielden we talrijke gemotiveerde en 
onderbouwde tussenkomsten, interpellaties en vragen en zetten we talrijke punten op 
de agenda.

Onze aandacht ging vooral uit naar het behoud van het Vlaamse karakter, de veilig-
heid en het culturele erfgoed. Ook bonden we de strijd aan tegen de toenemende 
verstedelijking van onze gemeente.  Het kan niet de bedoeling zijn om van Tremelo 
een stad te maken want vele mensen hebben de stad juist verlaten voor de rust en het 
groen.

Na de miskleun van een nieuw administratief centrum moet vermeden worden dat er 
met belastingsgeld opnieuw megaprojecten in onze gemeente komen die bovendien 
handenvol geld kosten. Zeker met de huidige crisis is het onze taak om streng toe te 
zien op het beheer van de gemeentefinanciën (zijnde uw belastinggeld).

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 verloor onze partij 
echter twee zetels. Enkel Vlaams Volksvertegenwoordiger Felix Strackx  werd nog ver-
kozen in de gemeenteraad. Sinds juni jl. heb ik hem in de gemeenteraad opgevolgd. 
Het Vlaams Belang blijft dus niet bij de pakken zitten en zal sterker dan ooit herrijzen 
aan de politieke horizon. 

Het Vlaams Blok/Vlaams Belang heeft dus een lange, maar vruchtbare weg afgelegd 
en het is verheugend te mogen vaststellen dat ondanks leugens, lastercampagnes, poli-
tieke processen, het invoeren van de gedachtenpolitie en het stemmen van wetten die 
zowel de politieke vrijheden als de vrije meningsuiting aan banden leggen onze partij 
is uitgegroeid tot een hechte rots in de branding.

Het waren 15 mooie jaren en wat mij, als Vlaams-nationalist nog het meeste voldoe-
ning schenkt is dat de onafhankelijkheidsgedachte niet meer de drijfveer is van een 
klein groepje idealisten maar steeds meer gedragen wordt door de een brede laag van 
het Vlaamse volk.

Op naar een leefbaar Tremelo en een onafhankelijk Vlaanderen!

Alain Verschaeren
Afdelingsvoorzitter



wie is de meNs achter voorzitter eN  
gemeeNteraadslid alaiN verschaereN?
Alain heeft sinds 2011  het voorzitter-
schap van de afdeling Tremelo overge-
nomen en zetelt voor het Vlaams Be-
lang in de gemeenteraad. Hij is 49 jaar, 
getrouwd met Marina Massu en samen 
hebben ze drie kinderen en maar liefst 
zes kleinkinderen. Even nader kennis 
maken!

Alain, wat doe jij in het dagelijks leven?
Ik ben  reactoroperator in de kerncentrale 
van Doel. Een zware job want ik werk 
in ploegen met een zwaar trainingspro-
gramma. Kortom een job met een grote 
verantwoordelijkheid. 

Kan je dit werk dan makkelijk combi-
neren met politiek?
Belangrijk is een goed evenwicht te vin-
den tussen gezin, werk en politiek. Het 
ploegenwerk maakt dat ik regelmatig 
thuis ben en dat geeft de nodige ruimte, 
ook voor politiek.

Kom jij uit een Vlaams gezinde familie?
Helemaal niet. Bij ons thuis werd er wei-
nig of niet over politiek gepraat. Ik heb 
zelf mijn weg gezocht in het Vlaamse po-
litieke landschap en heb zo de weg naar 
het Vlaams Blok/Belang gevonden.

Hoe kijk je terug op de laatste verkie-
zingsuitslag?
Kijk, na een nederlaag kun je de hand-
doek in de ring gooien of je staat opnieuw 
op en vliegt er terug in. Ik heb direct voor 
het laatste gekozen. Vele verloren stem-
men gingen naar de N-VA en vooral naar 
het modeverschijnsel Bart De Wever. Ik 

blijf overtuigd van het partijprogramma 
van het Vlaams Belang en uit de talrijke 
reacties en contacten met de inwoners 
van Tremelo blijkt zeer duidelijk dat we 
nog niet zijn afgeschreven Integendeel. 

Voorzitter zijn is toch niet altijd evi-
dent?
Dat valt best mee hoor. Ik heb veel ge-
leerd van Nadia Van Beughem en kan 
bovendien rekenen op een sterke be-
stuursploeg. Dat zorgt voor een zeker en-
thousiasme en gedrevenheid. Trouwens, 
ik heb die uitdaging aanvaard, aan mij 
om er iets van te maken. 

Waarom ben je met politiek bezig?
Via deze weg wil ik iets doen voor de 
samenleving en wil ik werken aan een 
veiliger en mooiere toekomst voor onze 
kinderen en kleinkinderen. Hun eigen-
heid als Vlaming en Europeaan wordt 
bedreigd door de multiculturele sa-
menleving en de toenemende samen-
levingsproblemen die daarmee gepaard 
gaan. Ook onze sociale verworvenheden 
moeten worden beschermd en gebruikt 
worden waarvoor ze werden in het leven 
geroepen en niet om een heel leger aan 
gelukszoekers te onderhouden.  In het 
programma van het Vlaams Belang vind 
ik de waarden die mij nauw aan het hart 
liggen terug. De keuze was snel gemaakt.  

Wat zou jij willen verwezenlijken in 
Tremelo?
Eigenlijk veel te veel om alles op te som-
men. Maar de prioriteit ligt bij de leef-
baarheid van onze gemeente, een ge-

zonde mix van bebouwing en het groene 
hart van de gemeente (zie maar naar de 
Kalvenne.) Verder is een gezond financi-
eel beleid in deze crisistijd een noodzaak.  
Ik vind ook dat er meer aandacht moet 
zijn voor de sociaal zwakkeren in onze sa-
menleving. Onze gemeente moet hierin 
het voorbeeld geven en zelf overgaan tot 
het recruteren van bv. mindervaliden 
voor diverse taken in de gemeente. En er 
moet meer aandacht zijn voor culturele 
verenigingen. Momenteel word de bi-
bliotheek stiefmoederlijk behandeld. De 
geplande en noodzakelijke verbouwing 
gaat niet door. Voor mij is dit onbegrij-
pelijk en bovendien een gemiste kans in-
zake dienstverlening naar de burger toe. 
Je ziet, vele ideeën en dus veel werk.

Moet Vlaanderen onafhankelijk wor-
den?
Uiteraard! Vlaamse onafhankelijkheid 
is dé oplossing voor vele problemen in 
dit land. Binnen België kan niks nog 
fatsoenlijk functioneren. Vlamingen en 
Franstaligen komen in bijna niks over-
een waardoor problemen verder rotten 
en niet opgelost geraken. Trouwens, we 
leven nu al in 2 verschillende democra-
tieën, waarom het dan niet in praktijk 
uitvoeren? Een splitsing is beter voor ie-
dereen!

Alain, dank je wel voor dit gesprek en 
nog veel succes met het waarmaken van 
je plannen.

Robin Geuens
VBJ-verantwoordelijke
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 een gratis infopakket
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van Vlaams 
Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
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felix strackx  
verlaat tremelose 
politiek.    
Op donderdag 25 april was het de laat-
ste gemeenteraad van Felix Strackx. Felix 
is inmiddels verhuisd naar een andere 
gemeente en daarom kan hij niet meer 
zetelen in de gemeenteraad van Tremelo. 

Het bestuur van het Vlaams Belang in 
Tremelo wil Felix van harte bedanken 
voor zijn inzet en gedrevenheid die hij al 
die jaren aan de dag heeft gelegd. Felix 
was een echte dossiervreter en zijn 18 
jaar ervaring in het Vlaams parlement 
heeft onze afdeling alleen maar sterker 
gemaakt. Felix zal onze afdeling achter 
de schermen blijven bijstaan met raad en 
daad.  We hopen dat hij in zijn nieuwe 
woonplaats evenveel plezier mag kennen 
als in Baal waar hij 33 jaar woonde en 
zijn carrière begon als tandarts.    

geNoeg gemolkeN, 
geef oNs geld terug!
In juni deelden militanten van het Vlaams Belang Tremelo-Baal op een ludieke manier 
geldbeugels uit op de wekelijkse markt. Deze actie kaderde in de nationale Vlaams 
Belang campagne “Genoeg gemolken, Geef ons geld terug”. In de geldbeugel stak 
een specimen van een briefje van 500 euro met een korte en krachtige politieke bood-
schap.

Met deze actie wilden we ook de inwoners van Tremelo en Baal wakker schudden en 
hen duidelijk maken dat ze genoeg gemolken zijn en dat men in hun portemonnee 
zit. Genoeg gemolken door de diverse regeringen in dit land, door de banken die met 
onze spaarcenten gokten, door de miljarden eurotransfers naar de Europese Unie en 
Wallonië en door het lakse immigratiebeleid. Het is genoeg geweest. Eis uw geld terug 
en steun het Vlaams Belang in zijn strijd. Dat was onze boodschap die op heel wat 
bijval kon rekenen onder de marktgangers.

Gemeenteraadslid 
Alain Verschaeren



opstart rup kalveNNe: 
vlaams belaNg kriJgt geliJk

Waar het Vlaams Belang in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 ok-
tober 2012 voor gewaarschuwd had, blijkt werkelijkheid te zullen worden. De Kal-
venne, de groene long vlak bij het centrum van Tremelo, zal verdwijnen voor stenen 
en beton. Amper enkele dagen na de gemeenteraadsverkiezingen verklaarde de burge-
meester in de streekkrant dat het gemeentebestuur werkte aan een nieuw Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (RUP) voor de Kalvenne. In het tweemaandelijks infoblad juni-juli 
2013 van de gemeente werd dit nogmaals bevestigd. In aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen hebben OpenVLD en CD&V gepoogd om dit zoveel mogelijk  uit 
de campagne te houden wegens een te delicaat onderwerp voor de inwoners van Tre-
melo. Het Vlaams Belang heeft in die campagne gewezen op de dramatische gevolgen 
voor onze gemeente als het gemeentebestuur aan de Kalvenne wil raken. Het nieuwe 
gemeentebestuur dat begin 2013 geïnstalleerd is heeft het startsein voor de opmaak 
van dit RUP gegeven.

Naast de negatieve gevolgen voor de inwoners vragen we ons af hoe de gemeente dit 
gaat financieren. We zijn uitermate benieuwd hoe dat aan de bewoners zal verkocht 
worden?

Eén ding is zeker, mensen die voor de rust en het groen de stad hebben verlaten ko-
men bedrogen uit want ze zullen terug geconfronteerd met een toenemende verstede-
lijking van hun gemeente. 

 

Gemeenteraadslid
Alain Verschaeren

Nieuw gezicht 
vlaams belaNg 
fractie   
Op 30 mei jl. legde Alain Verschaeren 
de eed af als gemeenteraadslid in Tre-
melo. Hij volgt hiermee Felix Strackx 
op die sinds 2007 zetelde in de gemeen-
teraad van Tremelo. Alain is de huidige 
voorzitter van Vlaams Belang Tremelo 
en stond bij de laatste gemeenteraads-
verkiezingen als lijstduwer op de lijst. 
Ook in de politieraad heeft hij de eed 
afgelegd als vervanger van Felix Strackx.

Zoals eerder aangekondigd verhuist 
Felix Strackx uit Tremelo waardoor hij 
niet meer kan zetelen in de gemeente-
raad. 

Wij wensen hem alvast veel succes.

Peter Janssens
Ondervoorzitter



filip dewiNter eN aNke vaN 
dermeersch iN tremelo

Op vrijdag 19 april jl. waren senator Anke Van dermeersch en Vlaams volksvertegen-
woordiger Filip Dewinter aanwezig in zaal Paloma te Tremelo. Het allernieuwste boek 
van Filip Dewinter, ‘Immigratie invasie: de nieuwe kolonisatie’ werd ingeleid door 
Anke Van dermeersch die ook haar laatste boek ‘Hoer noch slavin’ voorstelde. Nadien 
was het woord voor Filip die met veel verve en overtuiging nog maar eens bewees dat 
hij spreekt waar andere zwijgen. 

De avond kende veel bijval bij de talrijke aanwezigen en werd naar Vlaamse gewoonte 
afgesloten met een hapje en een drankje. Zowel Anke als Filip hadden de handen vol 
met het signeren en verkopen van hun boeken. Dat het Vlaams Belang nog niet dood 
is werd nogmaals bewezen. 

Peter Janssens
Ondervoorzitter

Yes scotlaNd, waNNeer volgt vlaaNdereN?
Samen met mijn man hebben we onze 
vakantie doorgebracht in Schotland. 
Tijdens een bezoek aan de Highland-
games in Inverness maakten we kennis 
met militanten van de “YES Scotland” 
campagne die er aanwezig waren met 
een promotiestand. Als nationalisten 
zaten we meteen op dezelfde golflengte 
en het kwam dan ook snel tot een boei-
end gesprek over zowel de Schotse als de 
Vlaamse strijd voor onafhankelijkheid. 
Uiteraard steunt het Vlaams Belang  de 
Schotse campagne in de aanloop naar 
het referendum dat zal plaatsvinden in 
2014 en duimen wij voor deze sympa-
thieke Highlanders. Aan ons Vlamingen 
wordt een referendum ontzegd. Wan-
neer dwingen wij eindelijk zelf ons de-
mocratisch recht hierop af? 

Marina Massu
Bestuurslid

vlaams belaNg-
kaNdidaat uit 
vakboNd gezet.   
De uitsluiting van Vlaams Belang-
kandidaten door de traditionele vak-
bonden blijft onverkort doorgaan. Zo 
heeft één van onze kandidaten, van wie 
we de naam hier niet vrijgeven, voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 ok-
tober 2012 een aangetekend schrijven 
ontvangen van het ABVV met de me-
dedeling dat sympathie voor het Vlaams 
Belang in tegenstrijd is met de statuten 
van de vakbond.  

Niet alleen in Tremelo maar in heel 
Vlaanderen werden tientallen kandida-
ten uit de vakbond gezet omwille van 
hun politieke voorkeur voor het Vlaams 
Belang. De kleurvakbonden sluiten 
mensen uit op basis van vooroordelen 
en doen daarmee precies wat ze het 
Vlaams Belang verwijten. De partij zal 
juridische stappen ondernemen om de 
uitsluiting vanwege de vakbonden onge-
daan te maken.

Afdelingsvoorzitter     
Alain Verschaeren



Jammer maar helaas!
de Nieuwe bibliotheek 
komt er Niet

Voor de verkiezingen leek alles in kannen en kruiken. De bibliotheek zou eindelijk 
haar langverwachte renovatie krijgen. 

Wie regelmatig eens een bezoek brengt aan de bibliotheek heeft ongetwijfeld al ge-
merkt dat die renovatie zeer dringend en noodzakelijk is.
Het ontwerp is gemaakt, de plannen zien er veelbelovend uit, er is een oplossing ge-
vonden voor de tijdelijke verhuis, en nu na de verkiezing blijkt …dat er geen budget 
meer is! Onbegrijpelijk!

Een gemeente die toekomstgericht investeert in haar bibliotheek weet dat dit een 
meerwaarde betekent voor haar inwoners. Jammer genoeg is het gemeentebestuur van 
Tremelo daar nog niet achter gekomen. 
Hendrik Conscience leerde zijn volk lezen, in Tremelo zou hij eraan geweest zijn voor 
de moeite!

Nadia Van Beughem
Bestuurslid

Wijnproef 
Tremelo

Zaterdag 30 nov 
om 20u

Wijnproefavond  

onder de deskundige 

leiding van  

Wim Van Dijck 
www.qv-tienen.be

Prijs: 10 € /persoon

Zaal Paloma
Schrieksebaan 47 

3120 Tremelo

Inschrijven voor 27 nov  
Naast proeven is er ook moge-
lijkheid tot aankoop van wijn. Bij 
aankoop krijg je 5 € terug.

Info: Alain Verschaeren 
GSM: 0474 691 070 
alain.verschaeren1@telenet.be




