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Luisteren naar het volk! 
Terreur: kritiek Vlaams Belang 
steeds weggelachen. 

Wie dacht dat na de aanslagen op het 
satirisch blad Charlie Hebdo en de 
Bataclan in Parijs de terreur zou stoppen 
heeft het mis. Dinsdag 22 maart hebben 
moslimterroristen dood en verderf 
gezaaid dichter bij Tremelo, namelijk 
in Maalbeek en Zaventem waarbij 
32 onschuldige mensen om het leven 
kwamen! Sinds de zomer is het nog 
erger geworden, want moslimterroristen 
hebben Europa ondergedompeld in nog 
meer aanslagen, ondermeer in Nice (84 
slachtoffers), München (9 slachtoffers), 
Ansbach (12 gewonden), Würzberg (4 
gewonden), Saint-Étienne-du-Rouvray 
(1 slachtoffer). Zeer verontrustend is 
ook dat er de laatste tijd veel geweld is 
tegen vrouwen, zoals in Roeselare waar 
een zwangere vrouw door een asielzoeker 
van haar fiets werd geslagen. Ook in 
Frankrijk en Duitsland neemt het geweld 
tegen vrouwen toe. Meer dan 30 jaar 
heeft onze partij gewaarschuwd voor 
de gevolgen van het gevoerde asiel- en 
migratiebeleid, maar regering na regering 
heeft dit genegeerd. Als boodschapper 
van deze onheilsberichten werden wij 
beschimpt en verguisd. Vandaag betalen 
de slachtoffers en hun nabestaanden de 

prijs voor deze criminele verwaarlozing. 
Had men de moed gehad om naar het 
Vlaams Belang te luisteren dan was het 
zover niet gekomen. De aanslagen zoals 
in Brussel hebben eens te meer duidelijk 
gemaakt dat de huidige stand van zaken, 
gecreëerd door het politiek-correcte 
establishment, niet langer kan blijven 
duren. De 'Wir schaffen das'-politiek van 
Angela Merkel trekt Europa en dus ook 
Vlaanderen de afgrond in.

Tremelo in zelfde bedje ziek
In Tremelo is het niet anders, daar 
wordt evenmin naar de wil van het volk 
geluisterd. De huidige beleidsploeg van 
Open-VLD en CD&V onder leiding 
van burgemeester Paul Dams wil naar 
de buitenwereld laten uitschijnen dat ze 
rekening houdt met de mening van de 
inwoners maar niets is minder waar. 

Om maar een voorbeeld te noemen, 
bij het ruimtelijke uitvoeringsplan 
van de Kalvenne heeft de gemeente de 
stem van de burger genegeerd. Op een 
infoavond gaf de bevoegde ambtenaar 
tekst en uitleg maar mochten er geen 
vragen gesteld worden. Het bleek om een 
mededelingsvergadering te gaan in plaats 
van een infovergadering! Dit staaltje 
nep-democratie bevestigt nog meer ons 

vermoeden dat niet alle inwoners staan 
te springen voor de plannen die de 
gemeente heeft met de Kalvenne. Ook 
onze vraag in 2011 om hierover een 
referendum te houden werd weggestemd 
in de gemeenteraad. En ook nu hebben 
wij geprobeerd om de burgers dichter bij 
het beleid te betrekken met onze vraag 
om de gemeenteraden rechtstreeks uit te 
zenden via de webstek van de gemeente. 
Ook dit schijnt niet mogelijk te zijn. Van 
participatie met de burger is dus helemaal 
geen sprake. In Tremelo is de leuze 
“luister naar mijn woorden maar kijk niet 
naar mijn daden” actueler dan ooit.

Vlaams Belang in de lift!
Ondanks bovenstaande blijft het Vlaams 
Belang strijdvaardig. De peilingen 
beloven alvast veel goeds. Vlaams Belang 
scoorde bijna 14% en zou daarmee de 
derde grootste partij van Vlaanderen 
worden. Ook elders in Europa scoren 
onze zusterpartijen. Als Vlaams Belang 
blijven we tegen de stroom ingaan en 
opkomen voor onze idealen. Wij moeten 
doen wat we moeten doen en dat is 
luisteren naar het Volk!

Alain Verschaeren
voorzitter 
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Vlaams Belang Tremelo organiseert
 

Zaterdag 15 oktober 2016  
van 16.30u tot 21.00u

Zaal Paloma
Schrieksebaan 47 te Tremelo

Prijs: Volwassenen € 16, kinderen € 7

Vlaams Belang Tremelo schenkt 1€  
per inschrijving aan de poezenplaneet

Inschrijvingen voor 12 oktober
Alain Verschaeren: 0474 69 10 70

Email: alain.verschaeren1@telenet.be



Rechtstreeks uitzenden van de zitting van de  
gemeenteraad via internet. Niet in Tremelo!

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  
Kalvenne: Zelfs de groenen plooien!
Gemeenteraad
Op de gemeenteraad van maart stond 
de stemming van het RUP Kalvenne op 
de agenda. Dit RUP is één van de vele 
RUP’s binnen het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan (GRSP) Tremelo. De 
goedkeuring van dit RUP zal het beeld 
van Tremelo drastisch veranderen en het 
landelijke 'charmante' karakter van onze 
dorpskern om zeep helpen. De groene 
long achter parking Vinneweg dreigt te 
verdwijnen voor stenen en beton.

Mobiliteit
Vlaams Belang heeft met een arsenaal 
aan argumenten tegen dit RUP gestemd! 
Ondermeer op het vlak van leefbaarheid, 
milieu en mobiliteit heeft het Vlaams 
Belang wel wat bedenkingen. Wie het 
RUP er op naleest zal zien dat er sprake 
is van 275 woningen! Dit is volgens het 
Vlaams Belang niet realistisch want 
veel woningen betekent veel meer 
verkeer in en rond de dorpskern met 
de nodige problemen op het gebied van 
verkeersveiligheid en parkeren. Op de 
parking Vinneweg is er momenteel plaats 
voor ongeveer 100 voertuigen. Waar gaan 

de bezoekers en werknemers van 
de sporthal en de bewoners van de 
verschillende woonvormen hun 
wagen achterlaten? 

Wateroverlast
In juni hebben we gezien welke 
ellende er kan ontstaan bij zware 
onweders. In enkele naburige 
gemeenten stonden straten en 
huizen onder water en dit allemaal 
door het lichtzinnig volbouwen 
van bepaalde gebieden. Meer bebouwing 
en minder groen zorgen ervoor dat het 
water niet meer weg kan. Is het dat wat de 
gemeente wil?

Sporthal
Ook is er nog steeds sprake van een sporthal 
en uitbreiding van het handelsapparaat. 
Zijn wij als Vlaams Belang tegen wonen, 
sport of handel? Uiteraard niet, maar 
moet daarvoor een groot deel van de 
Kalvenne verdwijnen? Er liggen nochtans 
meer dan 1000 onbebouwde kavels grond 
in Tremelo en Baal waarom daar dan 
geen gebruik van maken? Waarom niet 
eerst de turnzalen van Baal en Tremelo 

renoveren en aan tafel gaan zitten met 
naburige gemeenten op het vlak van 
sportinfrastructuur? Allemaal zaken 
waarvoor de meerderheid doof blijft.

Geen verzet van Groen
Dat de meerderheidspartijen Open VLD 
en CD&V dit plan zouden goedkeuren 
was te verwachten maar verbazend genoeg 
heeft de fractie van Groen en SP.a ook 
voor dit RUP gestemd!!!! Om één of 
andere duistere reden geven ze hun verzet 
op. Ik dacht dat het milieu belangrijk was 
voor de partij Groen. Niet dus!

Alain Verschaeren
Voorzitter en gemeenteraadslid

Onze zittingen van de gemeenteraad 
zijn altijd openbaar, elke burger kan 
ter plaatse de gemeenteraad komen 
bijwonen. Een beperkt aantal mensen 
maakt gebruik van dit recht en komt 
getrouw naar elke zitting. 

Toch is het voor veel mensen niet 
mogelijk om aanwezig te zijn. Dit 
betekent niet dat deze mensen 
geen interesse hebben in de lokale 
besluitvorming. Het participatieve 
programma ‘ De Vragende Partij’ dat 
de VRT maakte naar aanleiding van 
de gemeenteraadsverkiezingen 2012, 
toonde die interesse aan en bracht de 
vraag naar voor om de gemeenteraden 
voortaan ‘live’ uit te zenden. Die 
vraag kreeg veel bijval vanuit heel 
wat gemeenten. Het is alleszins een 
manier om het gemeentelijke politieke 

gebeuren dichter bij de inwoners te 
brengen.

Omwille van de ontegensprekelijke 
meerwaarde van het rechtstreeks 
uitzenden van de zitting van de 
gemeenteraad via internet en de 
beperkte kostprijs ervan, heeft ons 
gemeenteraadslid Alain Verschaeren 
gevraagd om dit ook in Tremelo 
mogelijk te maken. 

De meerderheidspartijen Open-VLD 
en CD&V hebben zich samen met 
oppositiepartijen SPA -Groen in alle 
mogelijke bochten gewrongen om dit 
niet te moeten goedkeuren. 

Democratie en betrokkenheid van de 
burgers bij het beleid zijn blijkbaar 
voor deze partijen woorden in de wind. 

Nadia Van Beughem, bestuurslid



Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
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Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................
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 een gratis infopakket
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB Lokaal blad

Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel,  

02 219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org

Uw spaarvarken slankt  
af... enkele feiten

• De schuldenberg als gevolg van 
de groenestroomsubsidies moet 
worden afgelost. Gevolg: gratis 
stroom werd afgeschaft en uw 
stroomfactuur kan dit jaar stijgen 
met 30%.

• De Vlaamse regering bespaart 48 
miljoen euro op de watersanering 
en schuift de factuur door naar de 
verbruiker. Dit resulteert in een 
prijsverhoging van het drinkwater. 

• Verminderd budget voor De Lijn 
maakt de tickets duurder. 

• Besparingen in het onderwijs 
leiden tot een verhoging 
van de maximum-factuur 
kleuteronderwijs en een duurder 

hoger onderwijs. 

• Europees parlement te Brussel 
koopt servies ter waarde van 
1.327.334 euro! Besparingen?

• Verbouwers zullen minder premies 
ontvangen en langer op hun geld 
moeten wachten. 

• Rusthuizen worden duurder. 

• De asielcrisis zal ons dit jaar 1,47 
miljard euro kosten. Uitgaven 
waar de OCMW's voor opdraaien 
zijn daar niet inbegrepen ...

• Medische hulp illegalen kost 
belastingbetaler 87 miljoen euro.

 Peter Janssens, bestuurslid

Pensioenleeftijd  
parlementsleden... 
Met het wegstemmen van het voorstel 
om de pensioenleeftijd gelijk te stellen 
aan die voor alle werknemers in dit land, 
tonen de politici van de meerderheid nog 
maar eens hun ware gelaat. Langer werken 
voor iedereen, behalve voor zichzelf!

Toppunt van hypocrisie is de uitspraak 
van Peter de Roover, kamerfractieleider 
N-VA. Deze stelt dat N-VA het debat wil 
voeren, maar dat het goedkeuren van het 
voorstel “een goedkope manier zou zijn 
om bij het publiek te scoren”. Begrijpe 
wie kan!

Marina Massu, bestuurslid Naast de Vlaamse gezinnen zijn ook 
de steden en gemeenten vanaf 1 maart 
2016 onderworpen aan een extra 
groene stroomheffing per afnamepunt 
van elektriciteit namelijk de 
befaamde Turteltaks. Naar aanleiding 
van een schriftelijke vraag van 
gemeenteraadslid Alain Verschaeren 
blijkt dat deze Turteltaks ook invloed 
heeft op de gemeentefinanciën van 
Tremelo.

Op basis van de cijfers van 2015 zijn er 
in Tremelo 56 afnamepunten en komt 
de extra heffing voor de gemeente op 
12.990 €. Voor het OCMW zijn er 13 
afnamepunten en zal de heffing komen 
op 2.130 € De heffing wordt opgelegd 
om de schuldenputten van om en bij 
de 9 miljard euro , veroorzaakt door 
een – door CD&V, Groen, N-VA, 
Open VLD en SP.a gesteunde – 
oversubsidiëring van groene stroom, 
te dempen.

Alain Verschaeren 
Voorzitter en gemeenteraadslid

Turteltaks



Jihadistische aanslagen 
sinds Charlie Hebdo

7 januari 2015 
Charlie Hebdo, Frankrijk 
12 doden

14 februari 2015 
Kopenhagen, Denemarken 
1 dode

21 juni 2015 
Graz, Oostenrijk 
3 doden

13 november 2015 
Parijs, Frankrijk  
130 doden

22 maart 2016 
Brussel, België 
35 doden

14 juli 2016 
Nice, Frankrijk 
85 doden

24 juli 2016 
Reutlingen, Duitsland 
1 dode

26 juli 2016 
Saint-Etienne-du-Rouvray, 
Frankrijk 
1 dode

4 augustus 2016 
Londen, Engeland 
1 dode

Meer dan 80 procent illegalen 
blijft in het land
Vorig jaar werden welgeteld 
43.433 bevelen om het grondge-
bied te verlaten (BGV) afgeleverd. 
Minder dan 1 op 5 van deze beve-
len werd ook effectief uitgevoerd. 
Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams 
Belang bemachtigde bij het staats-
secretariaat voor asiel en migratie. 

Zolang de kans dat men een uitwij-
zingsbevel kan negeren vier keer 
groter is dan de kans op effectieve 

repatriëring, zal zich het bericht 
verspreiden dat België het land is 
waar men - eens voet aan wal ge-
zet - ook kan blijven. Het spreekt 
voor zich dat bij ongewijzigd 
beleid het leger illegalen in onze 
steden – vandaag goed voor zo’n 
200.000 mensen – nog verder 
zal aangroeien, en de N-VA van-
daag organiseert wat ze gisteren 
bestreed: een volgende collectieve 
regularisatieronde.

De tol van de welkomcultuur:  

307 doden
Charleroi, Zaventem, Nice, Parijs, 
Brussel, Würzburg, Saint-Etienne-
du-Rouvray, Magnanville, Ansbach, 
Garde-Colombe,… De lijst waar de 
afgelopen maanden een jihadis-
tisch bloedbad werd aangericht dikt 
steeds sneller aan. Sinds het drama 
van Charlie Hebdo verloren al 307 
Europeanen - bij het ter perse gaan 
van dit blad - het leven bij islamiti-
sche aanslagen. 

Wie afgelopen maanden niet op 
Mars vertoefde, weet dat de oor-
logshel van Islamitische Staat niet 
langer een ver-van-mijn-bed-show 
is. De terreurambassadeurs nestelen 
zich in onze samenleving als een 
tumor in een lichaam. De evidente 
conclusie dat het jarenlange open-
grenzenbeleid en islamgepamper 
de oorzaak zijn van deze dodelijke 
cocktail van religieus geweld en 
fanatisme, daagt al geruime tijd 
in de Dorpsstraat. In de Wetstraat 
daarentegen houdt men de kop 
stevig in het zand.

Wereldvreemde politici
Zelfs na al het leed en de tome-
loze wreedheid blijven de rege-
ringspartijen (N-VA, CD&V, VLD) 
het licht van de zon ontkennen. Zo 
vond minister-president Bourgeois 

(N-VA) het nodig om enkele dagen 
na de aanslag in Nice - waarbij 84 
mensen het leven lieten - de multi-
culturele dogma’s te bewieroken. In 
zijn kielzog gevolgd door CD&V-
voorzitter Wouter Beke. Nog voor 
de geëxecuteerde priester in het 
Noord-Franse Saint-Etienne-du-Rou-
vray ten grave werd gedragen, stak 
Beke de loftrompet over het open-
deurenbeleid van Angela Merkel. 

Politieke verantwoordelijkheid
Meer dan ooit wordt duidelijk dat 
de multiculturele utopie is verwor-
den tot een jihadistische nachtmer-
rie. De immigratie- en asielinvasie 
is de brandversneller, de islam de 
explosieve vonk. Politici die deze 
staalharde waarheid blijven ont-
kennen, zaaien zelf de kiemen van 
een volgende aanslag. 

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

Een greep uit het 
islamitisch palmares op 

Europese bodem


