
DIETER STULENS unaniem 
herverkozen tot voorzitter 
Tijdens de ledenvergadering van maandag 7 maart werd 
Dieter Stulens unaniem herverkozen als voorzitter van de 
afdeling. Conny Van den Heuvel werd herbevestigd als 
ondervoorzitter. Beide hebben een mandaat dat 3 jaar loopt. 
Ward Peeters blijft  verantwoordelijk voor de jongerenwerking.

Dieter Stulens is bijzonder tevreden met de herverkiezing en 
klinkt ambitieus. “Ik kijk uit naar de verderzetting van mijn 
voorzitterschap. Met dit bestuur wil ik onze partij lokaal verder 
uitbouwen en verankeren. Onze nieuwe ploeg is klaar voor het 
traject richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Samen 
gaan we voor een efficiënt, transparant en goed beleid voor onze 
inwoners en ondernemers.”

“Als grootste oppositiepartij zullen wij de vinger aan de pols 
blijven houden en de Zandhovenaar op tijd en stond informeren. 
Daar is nood aan. Het blijft onze taak om zaken op te volgen die 
volgens ons niet door de beugel kunnen en deze blijvend aan te 
kaarten. Onze gemeente zit vastgeroest in verouderde structuren 
die al bijna 50 jaar in stand worden gehouden. De manier hoe 
belangrijke dossiers (zoals het zwembaddossier, de verzekerings-
kwestie, de windmolens in Massenhoven en Viersel) de afgelo-
pen maanden en jaren werden afgehandeld, bewijzen dat het tijd 
wordt voor een nieuwe wind.”

Ook Conny Van den Heuvel werd herverkozen tot ondervoor-
zitter. Zij heeft als pionier en gewezen gemeenteraadslid heel wat 
politieke ervaring. “Conny heeft met haar enthousiasme en klare 
kijk heel wat vernieuwende ideeën. Haar dynamisme werkt 
aanstekelijk en is een stimulans om de N-VA in Zandhoven 
verder uit te bouwen”, klinkt het bij Dieter Stulens.

Mats Sterkens blijft 
jongerenvoorzitter
Ook de jongerenafdeling verkoos 
een nieuw bestuur. Mats Sterkens 
begint aan zijn tweede ambtster-
mijn als voorzitter. “Covid maakte 
het uiteraard niet gemakkelijk 
voor ons als jongerenafdeling. Dat ik 
opnieuw het vertrouwen krijg van onze leden 
is dan ook een fijn signaal”, zegt Sterkens. Bart 
Coopmans is de nieuwe ondervoorzitter. Hij volgt 
Aron Sempels op, die de rol van penningmeester 
zal opnemen.

Hasselt
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Antwerpen
Koningin Elisabethzaal
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www.n-va.be/agenda

(v.l.n.r.) Bart Coopmans (ondervoorzitter Jong N-VA), Conny Van den 
Heuvel (ondervoorzitter N-VA), Dieter Stulens (voorzitter N-VA), 
Mats Sterkens (voorzitter Jong N-VA).

Oudste Zandhovens 
N-VA-lid in de 
bloemetjes gezet
An Grauls, ons oudste lid, werd
87 jaar en kreeg van ons een 
bloemetje. An was er al bij in de 
eerste uren van N-VA Zandhoven. 
Op nog vele jaren, An! 

Zandhoven
www.n-va.be/zandhovenzandhoven@n-va.be N-VA Zandhoven
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Analyse van de N-VA

Het politiek rapport 
van Zandhoven
Het CD&V-gemeentebestuur van Zandhoven is, evenals de 68 overige 
gemeentebesturen van de provincie Antwerpen, halfweg de politieke ter-
mijn. ‘Gazet van Antwerpen’ legde in elke gemeente haar oor te luisteren 
en vroeg de oppositie om een fi naal oordeel te vellen. In de krant kreeg 
u een beknopte toelichting. Hieronder leest u de volledige analyse van 
onze ondervoorzitter Conny Van den Heuvel en Monique Suls, N-VA-
fractieleider in de gemeenteraad. 

POSITIEVE PUNTEN

Zandhoven is een prachtige gemeente 
waar we allemaal, meer dan terecht, heel 
trots op mogen zijn. Onze gemeente 
heeft een gemotiveerde, geoliede ploeg 
van medewerkers die dagelijks in de 
weer zijn voor het welzijn van alle Zand-
hovenaars. Ook onze afdeling heeft de 
eerste drie jaar van deze legislatuur, on-
danks de problemen die de coronacrisis 
met zich meebracht, hard meegewerkt 
om van onze gemeente een nog mooiere 
plek te maken. “We zijn tevreden dat 
onze voorstellen in de aanpak van de 
coronacrisis ook daadwerkelijk hebben 
geleid tot een pakket van steunmaatre-
gelen voor onze inwoners, de verenigin-
gen en het bedrijfsleven. We zijn ook blij 
dat er eindelijk een duurzame oplossing 
gevonden is voor Chiro Massenhoven, 
maar ook voor Hockeyclub Blackbirds 
en voetbalvereniging K. Zandhoven SK”, 
opent Monique Suls. 

“We hebben ook onze stempel kunnen 
drukken op een verbeterde fietsinfra-
structuur. Denk maar aan de heraanleg 
van het fietspad op het einde van de 
Hofstraat, de afrastering in de Kerk-
straat in Massenhoven… zaken die 
meermaals werden aangebracht door 
onze Jong N-VA’ers. Het zijn de eerste 
stappen in de goede richting. Toch ligt 
er nog veel werk op de plank en moet 
onze gemeente op verschillende vlakken 
nog een grote inhaalbeweging doen.”

TAL VAN VERBETERPUNTEN

Uiteraard zien we ook veel punten ter 
verbetering. Er wordt weinig trans-
parant bestuurd en er is geen echte 
burgerparticipatie, nochtans één van 
de stokpaardjes van het CD&V-bestuur. 
We zien dat onder meer in de manier 
waarop het meerjarenplan is samenge-
steld en waarop de adviesraden al dan 
niet functioneren (denk maar aan de 
afschaffing van de sportraad).

“Adviesraden dienen, zoals het woord 
ook zegt, om advies te verlenen aan het 
bestuur. We betreuren het dan ook dat 
die in Zandhoven enkel samenkomen 
voor de schone schijn. Alles wordt een-
zijdig, zonder enige inbreng, beslist door 
het schepencollege om de beslissingen 
vervolgens, puur informatief, aan de 
‘adviesraad’ mee te delen. Zo degradeert 
het gemeentebestuur deze ‘adviesraden’ 
de facto tot ‘mededelingsraden’ waar en-
kel ja mag worden geknikt”, zegt Conny 
Van den Heuvel, ondervoorzitter van 
N-VA Zandhoven.

We zien dat ook in het feit dat gemeen-
teraden niet online mogen worden 

gestreamd, ondanks de vele digitale 
mogelijkheden die er vandaag zijn. Die 
‘achterkamerpolitiek’ trekt zich ook 
door in de beleidskeuzes. “Kijk maar 
naar de grote dossiers die achter geslo-
ten deuren bedisseld worden”, licht Van 
den Heuvel verder toe:

•  het zwembad, waar het CD&V-
bestuur de geheime gesprekken met 
Plopsaqua en het eenzijdig getekende 
contract maandenlang voor de in-
woners en de oppositie geheim hield, 
noch de bevolking bevroeg over de 
wensen en noden

•  de verzekeringskwestie, waar de 
verzekeringen van de gemeente al 
20 jaar lang het carrièrepad van 
burgemeester Luc Van Hove volgen 
zonder dat andere kantoren hun dien-
sten mochten aanbieden om die te 
beheren, en dat ondanks de verschil-
lende aanmaningen van de overheid

•  de W-Kracht windmolens nabij 
de dorpskernen van Massenhoven 
en Viersel, waar burgemeester Luc 
Van Hove, ondanks dat hij al jaar en 

zandhoven@n-va.be
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 Het zwembaddossier is een van de grote dossiers 
die achter gesloten deuren wordt bedisseld.

dag bezoldigd bestuurder is bij Wind4Flanders, aangaf dat hij 
aanvankelijk geen graten zag in de komst van twee windmolens 
van zijn Zoerselse oud-collega en gewezen CD&V-voorzitter Ivo 
Van Vaerenbergh nabij de dorpskernen. Uiteindelijk keerde ook 
het CD&V-gemeentebestuur noodgedwongen haar kar, en werd 
het door het actiecomité gedwongen om negatief advies voor de 
bouw van de windturbines te geven.

•  Ondertussen blijft het ook wachten op een nieuwe bouwcode
in onze gemeente, een bouwreglement zeg maar dat een kader 
moet zijn voor iedereen die wil bouwen in onze gemeente. Al 
sinds de vorige legislatuur ligt die op de tafel van de bevoegde 
schepen stof te vergaren. Conny Van den Heuvel: “Toch vindt 
de burgemeester wel tijd om rap-rap zijn eigen bouwgronden 
nog te verkavelen, onder de huidige soepelere normen. Het doet 
de wenkbrauwen op z’n minst fronsen. Rick de Leeuw zei ooit: 
Macht wordt vroeg of laat misbruikt, en meestal vroeg…”

Kortom, het zwembaddossier, de windmolens, de verkave-
ling van de burgemeester, de verzekeringskwestie… Stuk 
voor stuk dossiers waarvan het gemeentebestuur liever 
had dat de details het zonlicht nooit hadden gezien. Een 
onbegrijpelijke manier van werken voor een bestuur dat 
de mond vol heeft van transparantie en democratie. Als 
grootste oppositiepartij zullen wij dan ook de vinger aan de 
pols blijven houden en de Zandhovenaar op tijd en stond 
informeren.

Het blijft onze taak om zaken op te volgen die volgens ons 
niet door de beugel kunnen en deze blijvend aan te kaarten. 
Onze gemeente zit vastgeroest in verouderde structuren 
die al bijna 50 jaar in stand worden gehouden. De manier 
hoe bovenstaande dossiers de afgelopen maanden en jaren 
werden afgehandeld, bewijzen dat het tijd wordt voor een 
nieuwe wind.

“Als N-VA zijn we zeker niet altijd akkoord met wat beslist 
wordt, al zeggen we het uiteraard ook wanneer het goed 
is. Wat ons echter meer stoort, is de manier waarop. Het 
gaat ons over de beslissingen die in de schaduw worden 
genomen en waar het liefst zo weinig mogelijk over naar 
buiten komt. Anno 2022 mag je van een bestuur toch meer 
verwachten”, zegt Monique Suls.

NOODZAKELIJKE REALISATIES

Tot slot hopen we dat er deze legislatuur eindelijk een 
doorbraak komt in het zwembaddossier. Dat er eindelijk 
proactief wordt geïnvesteerd in een betere fietsinfrastruc-
tuur (het komende project in de Vierselbaan en Hofstraat is 
een stap in de goede richting) in plaats van achter de feiten 
aan te hollen zoals de afgelopen decennia helaas te vaak het 
geval was.
“We kijken ook uit naar een strengere handhavingsaanpak 
van onder andere zwerfvuil en sluikstorten. Na jarenlang 
halsstarrig weigeren, heeft de burgemeester de deur voor 
GAS-boetes nu eindelijk op een kier staan. Maar vooral de 
realisatie van de bouwcode, de opmaak van een klimaatac-
tie- en waterplan met concrete en meetbare doelstellingen, 
maximaal inzetten op de digitalisering van onze diensten 
en gemeentelijke scholen, de langverwachte aanpak van het 
zwaar doorgaand verkeer in de dorpskernen van Massen-
hoven en Viersel, de uitrol van een gefundeerd mobiliteits-
plan met concrete actieplannen”, besluit Suls.

Het gemeentebestuur degradeert de 
adviesraden tot ‘mededelingsraden’ 
waar enkel ja mag worden geknikt

Conny Van den Heuvel
ondervoorzitter N-VA Zandhoven

Onze gemeente moet 
op verschillende vlakken 
nog een grote inhaal-
beweging doen

Monique Suls
fractieleider N-VA Zandhoven
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Gemeentelijke verzekeringen

“CD&V-bestuur weigert recht te trekken 
wat al 20 jaar scheefgroeit”
Al sinds mensenheugenis worden de gemeentelijke verzekeringen in Zandhoven beheerd door de voorloper van KBC. Niet 
toevallig ook het verzekeringskantoor waar burgemeester Luc Van Hove voor werkt. Hoewel het sinds 1993 wettelijk verplicht 
is om een marktbevraging te doen voor het beheer van de gemeentelijke verzekeringen weigerde het CD&V-schepencollege tot 
nog toe om dat te doen. Op aandringen van de N-VA ging het CD&V-schepencollege uiteindelijk toch overstag. Het gemeente-
bestuur nam verzekeringskantoor ADD onder de arm om de procedure in goede banen te leiden. ADD is toevallig ook het 
dochterbedrijf - u raadt het al - van KBC. 

Bij een audit door Audit 
Vlaanderen in 2019 werd 
vastgesteld dat de gemeente 
Zandhoven, het OCMW 
en het AGB (autonoom 
gemeentebedrijf) nog nooit 
een marktbevraging had-
den georganiseerd voor hun 
verzekeringen. Men stelde 
vast dat praktisch 95% van de 
verzekeringspolissen met een 
jaarlijkse totaalwaarde van 
zo ‘n 150.000 euro waren af-
gesloten bij KBC, de verzeke-
ringsmaatschappij waarvoor 
burgemeester Luc Van Hove 
al jaar en dag verzekerings-
agent is.

Geen overheidsopdracht

Tijdens het onderzoek werd 
vastgesteld dat de verze-
keringsportefeuille sinds 
1999, het jaar waarin Luc 
Van Hove zijn kantoor in 
Zandhoven startte, onderge-
bracht werd bij het kantoor 
van de burgemeester. Sinds 
die periode volgt de verze-
keringsportefeuille als het 
ware het carrièrepad van Luc 
Van Hove en zijn kantoor. 
Zo wordt de portefeuille eind 
2013 plots ondergebracht bij 
‘KoHo Insurance & Servi-
ces’. De zaakvoerder van 
KoHo is in de periode van 
januari 2013 tot september 
2017 gelijktijdig ook com-
mercieel adviseur voor het 
KBC-verzekeringskantoor 
van burgemeester Luc Van 
Hove. Op het moment dat 
de samenwerking wordt stop-
gezet, verhuist de portefeuille 
naar KBC-zakenkantoor 

Van Hooff in Oelegem. Het 
is hetzelfde kantoor dat het 
kantoor van Luc Van Hove 
overneemt eind 2019. Uit de 
audit blijkt bovendien dat het 
gemeentebestuur minstens 
sinds 1999 geen overheidsop-
dracht meer uitschreef voor 
de volledige verzekerings-
portefeuille van de gemeente, 
hoewel ze daartoe al die tijd 
wél wettelijk verplicht was. 
Op die manier konden ande-
re kantoren zich niet aandie-
nen om de verzekeringen van 
de gemeente te beheren. 

Nadat N-VA dit punt op de 
agenda van de gemeenteraad 
plaatste, kon het schepencol-
lege niet anders dan voor het 
eerst een marktbevraging te 
doen voor de hele verzeke-
ringsportefeuille.

Marktbevraging 

Opmerkelijk is dat de 
firma ADD uit Heverlee, een 
dochteronderneming van 
KBC Verzekeringen, werd 
aangesteld om de marktbe-
vraging in goede banen te 
leiden. Op advies van ADD 
werd de verzekeringspor-
tefeuille opgesplitst in vier 
delen: brand, voertuigen, 
arbeidsongevallen en overige. 
Het gedeelte voertuigen 
werd inmiddels toegewezen 
aan… KBC, dat nochtans 5% 
duurder is dan de collega-
aanbieder AXA. Toch trok 
KBC kennelijk aan het lang-
ste eind. Volgens ADD had 
die laatste een extra troef in 
handen in de vorm van een 

‘lokale contactpersoon in de 
omgeving van Zandhoven’. 
Dat is op z’n minst vreemd 
te noemen, gezien AXA wel 
drie lokale contacten heeft in 
onze gemeente. Toch volgde 
het schepencollege het advies 
zonder verpinken.
“Wij stellen ons serieuze 
vragen bij de neutraliteit 
van ADD als beheerder in 
dit dossier”, zegt Pol Na-
gels, gemeenteraadslid. “De 
argumentering om opnieuw 
met KBC in zee te gaan, is 
op z’n minst merkwaardig 
te noemen. Dat het gemeen-
tebestuur hier zomaar in 

meegaat, bewijst dat ze niet 
van plan zijn om wat 20 
jaar scheefgroeide, eindelijk 
recht te trekken. Je zou bijna 
vermoeden dat er iemand 
beter van wordt. En onze in-
woners, die mogen betalen”, 
betreurt Nagels.

N-VA Zandhoven blijft dit 
dossier van dichtbij opvolgen 
en u op tijd in stond informe-
ren.

Pol Nagels
N-VA  
Zandhoven

www.n-va.be/zandhoven

4



N-VA Zandhoven nodigt u uit op
Het strafste feest van de zomer

Summer Event 2022
Zaterdag 11 juni 2022 vanaf 18 uur

Brouwerij De Dreef
Kruisdreef 20

2242 Zandhoven (Pulderbos)

386.170 euro subsidie 
voor Digisprong
in Zandhoven
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts
(N-VA) investeert 386.170,43 euro in Digisprong-
middelen in Zandhoven.

“Dit is een ongeziene operatie. Scholen kunnen 
vanaf nu hun Digisprong voorwaarts nemen”, zegt 
Weyts. “We grijpen de coronacrisis aan om alle 
scholen mee te trekken in het digitale bad. Dat is een 
stevige stimulans voor meer onderwijskwaliteit.”

Onze scholen hebben een achterstand op het gebied 
van digitaal onderwijs. Dat werd sinds de uitbraak 
van de coronacrisis meer dan ooit duidelijk. 
Vlaanderen grijpt de crisis nu aan om de achter-
stand om te buigen in een voorsprong. Er wordt 
386 miljoen euro uitgetrokken voor een grote Digis-
prong voorwaarts.

De Vlaamse Overheid keert een schijf van 230 mil-
joen euro extra middelen uit aan scholen. Het gaat 
om de eerste schijf van de Digisprong-middelen, 
waarmee scholen gaan investeren in onder meer 
digitale infrastructuur en ICT-toestellen voor alle 
leerlingen vanaf het 5de leerjaar.

Ondersteuning 

“Digitaal onderwijs kan een geweldige aanvulling 
zijn op het klassieke onderwijs. Zo kan je via digitale 
weg sterke leerlingen meer uitdaging aanbieden en 
kwetsbare leerlingen beter ondersteunen”, stelt 
Marijke Lambrechts van N-VA Zandhoven.

Al onze bestuursleden vindt u op www.n-va.be/zandhoven in de rubriek ‘wie is wie’.

Aanspreekpunten per deelgemeente
  Massenhoven: Mats Sterkens (0498 51 58 22) en Pol Nagels (0476 32 31 14)

 Viersel: Ward Peeters (0479 31 84 89) en Dieter Stulens (0485 55 96 35)

 Pulle: Martine Ghielens (0473 99 31 39), Joris Peeraer (0488 14 00 78) en Oliver Vertruyen (0477 99 84 95)

 Pulderbos: Conny Van den Heuvel (0477 29 85 13) en Monique Suls (0497 22 08 36)

 Zandhoven: Aron Sempels (0484 31 87 59) en Peter Smets (0497 48 81 05)

Iedereen is 
welkom!

gr�t

We kunnen stilaan beginnen aftellen naar het strafste feest 
van de zomer: het N-VA Summer Event 2022, op zaterdag 11 
juni in Brouwerij De Dreef in Pulderbos (Kruisdreef 20). We 
hebben elkaar lang moeten missen, dus we hebben heel wat 
goed te maken. Dat doen we samen met onze lokale bestuurs- 
en gemeenteraadsleden. En ook jij mag niet ontbreken!

Wat mag je verwachten?
•• Vanaf 18u ben je welkom voor een geweldig en gezellig 

tuinfeest, in een zomerse ontspannende sfeer.
•• We verwelkomen jou met een glaasje bubbels.
•• Nadien zijn er lekkere verse Vlaamse frietjes met snacks.
•• Je krijgt een unieke kans om lokale bieren van brouwerij De 

Dreef te proeven.
•• Dans en gezelligheid staan centraal. Dj Dee Matty legt de 

plaatjes op, maar tussen 22 en 23 uur hebben we nog een 
verrassings-dj!

Een seintje op voorhand via zandhoven@n-va.be of 0485 55 96 
35 of je mee komt vieren zou fi jn zijn, maar is niet verplicht!

Marijke Lambrechts,
gemeenteraadslid 
N-VA Zandhoven

www.n-va.be/zandhoven
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