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Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaande-
ren. Ook in Tremelo-Baal zette 
het Vlaams Belang een sterk re-
sultaat neer.  

Dat wij ondanks moeilijke omstandig-
heden – denk maar aan het vreemde-
lingenstemrecht en de 105.000 nieu-
we Belgen die er onder deze regering 
bijkwamen – fors vooruitgaan, is een 
prestatie van formaat. In totaal stem-
den meer dan een half miljoen Vlamin-
gen voor het Vlaams Belang.  

Overwinning van de gewone 
Vlaming 

Dit is niet alleen een overwinning voor 
het Vlaams Belang. Het is een overwin-
ning van de gewone Vlaming die zich 
verzet tegen de toenemende immigra-

tie die onze welvaart, onze cultuur en 
ons sociaal model op de helling zet. 
Dit is ook een overwinning voor al 
degenen die zich niet meer begrepen 
voelen door de traditionele politici die 
elke voeling met de realiteit hebben 
verloren. 

Invasie halt toeroepen!

Het stof van de lokale verkiezingen 
is amper gaan liggen of de Vlaamse, 
federale en Europese parlementsver-
kiezingen dienen zich aan. Nu de im-
migratiecrisis een nieuw hoogtepunt 
bereikt, is het van het grootste belang 
dat onze partij versterkt uit de stembus-
slag komt om de invasie een halt toe te 
roepen. Indien we onze sociale zeker-
heid en onze manier van leven willen 
behouden, is er immers nood aan een 
complete ommezwaai. Onze zuster-

partijen in Oostenrijk en Italië bewij-
zen alvast dat het kan. Met uw steun 
maken we het ook waar in Vlaande-
ren!

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter
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IN DE GEMEENTERAAD
UW STEM

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

O Meehelpen bij de verkiezingen
O Een verkiezingsbord plaatsen in mijn tuin

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.

DOE MEE MET HET VLAAMS BELANG

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

NADIA VAN BEUGHEM
Gemeenteraadslid
 
nadiavanbeughem@antmail.be
0495 44 33 51
Nieuwstraat 55
3120 Tremelo

ALAIN VERSCHAEREN
Fractievoorzitter
 
alain.verschaeren1@telenet.be
0474 69 10 70
Kruisstraat 255 
3120 Tremelo



Het stof van de verkiezingen is gaan 
liggen en de nieuwe coalitie is gekend. 
CD&V, N-VA en Groen zullen de 
volgende zes jaar het beleid voeren in 
onze Damiaangemeente.

Het Vlaams Belang, dat één van de 
winnaars was op 14 oktober zal in de 
oppositie zitten samen met Open-VLD 
en SPA. CD&V kennen we al jaren als 
beleidspartij, maar we zijn benieuwd wat 
de impact gaat zijn van de samenwerking 
met N-VA en Groen!
 
Kunst- en vliegwerk
 
We kunnen nu al vaststellen dat er heel 
wat kunst- en vliegwerk aan te pas is 
gekomen om alle partijen tevreden te 
houden en iedereen zijn postje te kunnen 
garanderen.

Er zal geschoven worden met 
bevoegdheden na 3 jaar, sommige 
postjes zullen door 2 schepenen gedeeld 
worden en zelfs de voorzitter van het 
Bijzonder Comite voor Sociale Zaken 
(voormalig OCMW) zal na 3 jaar zijn 
fakkel moeten doorgeven! 

Wij zijn geen voorstander van dit 
soort bestuur. Het duurt vaak maanden 
vooraleer een schepen voldoende is 
ingewerkt in zijn nieuwe functie, waarom 
dan na 3 jaar veranderen?

Verder valt op dat Diane Willems een 
superschepen wordt. Zij wordt bevoegd 

voor Burgerlijke stand, Financien, 
Personeel, Gezondheid, Buitenschoolse 
kinderopvang, Bibliotheek en Cultuur.

Tot slot is er burgemeester Bert De Wit 
die bevoegd wordt voor Algemeen 
beleid en coordinatie, informatie, pers 
en communicatie, ICT, Toerisme en 
Onderwijs. Heel wat minder dan zijn 
voorgangers!
 
Zal de Kalvenne gered worden?
 
N-VA wil dat de aangekochte gronden 
enkel nog gebruikt gaan worden voor 
zachte recreatie en buitensportterreinen, 
Groen wil dat er maximaal 100 
wooneenheden komen en zeker geen 
handelspanden. CD&V wil wel doorgaan 
met de verkaveling van de Kalvenne.   
Dit belooft nog vuurwerk te geven, we 
zijn benieuwd welke partij zijn principes 
het eerst overboord gaat gooien. Wordt 
zeker vervolgd...
 
Autonoom gemeentebedrijf 
afschaffen?
 
Wij zijn benieuwd wat de houding 
gaat zijn van  N-VA met betrekking tot 
het AGB ( Autonoom Gemeentebedrijf). 
Zij zien hier geen meerwaarde in maar 
het afschaffen hiervan zou als gevolg 
hebben dat onze gemeente de BTW van 
onder andere het nieuwe administratieve 
centrum zal moeten terugbetalen. Dit 
wordt een financieel fiasco voor onze 
gemeente… We wachten af.

Veiligheid
 
Gaan er nieuwe maatregelen genomen 
worden tegen de toenemende 
criminaliteit en inbraken of gaat men 
de feiten trachten de minimaliseren? 
Komen er eindelijk meer camera's en 
zal er meer blauw op straat te zien zijn? 
Allemaal zaken die in verschillende 
partijprogramma's te lezen waren.
 
Dierenwelzijn
 
Nu we een nieuwe schepen voor 
dierenwelzijn ( Petra Vreys van 
Groen) hebben hopen we dat er meer 
middelen zullen vrijgemaakt worden 
voor organisaties die zich inzetten voor 
dierenwelzijn.

In het verleden hebben zij ons agendapunt 
in verband met meer geldmiddelen voor 
het kattenaidsproject van Poezelo mee 
goedgekeurd! 
 
Stok achter de deur
 
Er staan ons nog spannende tijden te 
wachten. Feit is dat Vlaams Belang alles 
van kortbij zal opvolgen en de stok 
achter de deur zal zijn. Wij zullen vanuit 
de oppositie druk zetten om van Tremelo-
Baal  een leefbare, veilige en Vlaamse 
gemeente te maken!

Nadia Van Beughem
Gemeenteraadslid

Reeds lang dringt het Vlaams 
Belang Tremelo-Baal aan op het 
plaatsen van ANPR-camera's 
in de strijd tegen criminaliteit, 
roekeloos gedrag en overlast. 
Recent hebben deze camera's hun nut 
bewezen toen een dolle automobilist 
als een gek over de wekelijkse markt 
in Haacht reed.

De politie had de nummerplaat van 
de wagen genoteerd en door snel 
opzoekingswerk in de ANPR-camera’s 
kon de politie gericht de achtervolging 
inzetten. Uiteindelijk kon de bestuurder 
opgepakt worden in een steegje tussen 
twee woningen in Scherpenheuvel-
Zichem.
 
Dit voorval bewijst nog maar eens 
het belang en het nut van ANPR-
camera's. Zij werken ontradend en dus 

preventief. Indien er zich toch feiten 
voordoen zoals in Haacht zijn ze een 
geducht hulpmiddel in het opsporen en 
vatten van de dader(s).
 
Onze gemeente wordt de laatste tijd 
regelmatig geconfronteerd met overlast 
en inbraken. Het Vlaams Belang 
dringt aan op een reeks maatregelen 
zoals meer politiepatrouilles, de 

herwaardering van de wijkagent en 
het plaatsen van ANPR-camera's. De 
veiligheid en levenskwaliteit van onze 
mensen staan bovenaan onze agenda! 

Naast meer politiecontroles en 
strengere straffen stelt het Vlaams 
Belang voor om eindelijk werk te maken 
van een BIN (buurtinformatienetwerk).
Het doel is behoud van veiligheid in 
onze samenleving waarbij politie en 
overheid de handhaving van orde 
en veiligheid uitoefent enerzijds 
en de burger door te helpen 
met preventie en communicatie 
anderzijds. Ter vergelijking: in 
buurgemeente Keerbergen hebben ze 
4 buurtinformatienetwerken! Hopelijk 
maakt de nieuwe coalitie hier werk 
van!

Alain Verschaeren
Gemeenteraadslid & afdelingsvoorzitter

ANPR-camera's bewijzen nut!

We zijn vertrokken...



U tankt vooral de 
schatkist vol
 
Nergens in Europa betaalt u meer voor een liter diesel dan 
in België. Andere traditioneel ‘dure diesel’-landen zoals Ita-
lië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk moeten 
ons land nu laten voorgaan. Grootste boosdoener 
is het zogenaamde ‘cliquetsysteem’ dat de 
overheid invoerde. Dat systeem zet de helft 
van een prijsdaling van diesel om in een 
accijnsverhoging. In de eerste helft van 
2018 kwam het systeem acht keer in 
actie met acht prijsverhogingen tot 
gevolg. De accijnzen op diesel en 
benzine brachten de Belgische 
staat vorig jaar niet minder dan 
5,5 miljard euro op. Een stijging 
van één miljard op amper vier jaar 
tijd. Of hoe uw vermaledijde die-
selwagen dienstdoet als een ware 
jackpot voor de schatkist. 

Neen tegen de  
kilometerheffing 
Als klap op de vuurpijl besliste Vlaams minister Ben Weyts 
om de autofactuur nóg verder de hoogte in te jagen, door 

de invoering van een kilometerheffing. Hierdoor zal auto-
rijden tot een vijfde duurder worden.

Het Vlaams Belang verzet zich tegen deze 
asociale maatregel. Een dergelijke be-

lasting bestaat nergens in Europa. Bo-
vendien is het absurd dat de structu-
rele verkeersopstopping - waarvoor 
deze regering verantwoordelijk is 
- misbruikt wordt om nóg dieper in 
de zakken van de mensen te zitten. 
Blijkbaar vergeten de regerings-
excellenties, met dienstwagen en 
chauffeur, dat de wagen voor veel 
mensen niet alleen vrijheid maar 
ook bittere noodzaak is.

Waar gaat uw belastinggeld 
naartoe in 2019? 

Voor wie wil weten waar zijn belastinggeld zoal naartoe gaat, is een duik in de Belgische begroting 
een absolute must. Het Vlaams Belang dook in het Belgische begrotingsontwerp van dit jaar en kwam 
opnieuw tot een aantal opmerkelijke conclusies:

UW AUTO: JACKPOT VAN DE OVERHEID

57%
Overheid 30%

producent

13%
leveranciers

Bron: Belgische Petroleumfederatie

Islamzuil: 7 miljoen euro
Zo stijgen de uitgaven voor islamitische erediensten met maar 
liefst 42 procent op amper een jaar tijd. Waar er in 2018 4,5 
miljoen euro richting islamzuil werd versast, stijgt dat dit jaar tot 
meer dan 7 miljoen euro. 

Asielopvang: 266 miljoen euro
Ook de uitgaven voor de opvang van asielzoekers blij-
ven pieken. De kostprijs voor de opvang van asielzoekers 
wordt dit jaar op 266 miljoen euro geraamd. 

Vreemdelingenzaken: 150 miljoen euro De Dienst Vreemdelingenzaken, dat is de dienst die onder meer in-staat voor de asielaanvragen, kost de belastingbetaler in 2019 een slordige 150 miljoen euro.  

Koningshuis: 37 miljoen euro 
De uitgaven voor het koninklijk circus staan in schril 
contrast met de wild om zich heen slaande armoede in 
steeds meer Vlaamse huiskamers. In 2019 ontvangen ko-
ning Filip en co 37 miljoen euro van uw belastinggeld. 

Senaat: 42 miljoen euro 
Hoewel geen zinnig mens er nog het nut van kan bewij-
zen, blijft de Belgische Senaat een gulzigaard als het op 
belastinggeld aankomt. De werking van deze totaal over-
bodige instelling kost u dit jaar 42 miljoen euro.  


