
Een kleine biografie van Steven Vollebergh  

 

 
Steven VOLLEBERGH wordt geboren in Duffel op 10 september 1972. Zijn ouders 

zijn Herman Vollebergh en Anny Van Aeken. Die trouwden op 1 juni 1972 in Rumst 

voor burgemeester Frans Fonteyn (BSP).  Ze woonden eerst aan de Lage 

Vosbergstraat en vanaf 1980 aan de Antwerpsesteenweg. Vader Herman Vollebergh 

werkte zijn hele beroepsleven bij Agfa-Gevaert in Mortsel. Hij was vele jaren 

bestuurslid en penningmeester voor Vlaams Blok / Vlaams belang in Rumst. Bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was Herman Vollebergh kandidaat op de 

lijstduwersplaats. Moeder Anny Van Aeken werkte in Kontich op de marketingdienst 

bij Mitsubishi Motors. Zij was van 2001 tot 2018 lid van de raad van het OCMW. In 

2007 en 2008 was zij ook lid van het vast bureau van het OCMW. Vanaf 2013 zetelt 

zij voor Vlaams Belang in de gemeenteraad van Rumst.  

 

 

   
 

Herman Vollebergh en Anny Van Aeken 

 



 

 

 

 

Steven ging eerst naar de lagere school op de Vosberg en later naar het Sint-

Romboutscollege in Mechelen. In het college deed hij ook het middelbaar. De laatste 

2 jaar volgde hij in de TSM (Technische School Mechelen) de richting elektronische 

technieken.  

Na de middelbare opleiding volgt hij avondonderwijs in de De Nayer Hogeschool in 

Sint-Katelijne-Waver en behaalde er het diploma “bedrijfsmanagement” in 1993.  

Steven begon zijn beroepsloopbaan in september 1990 als militair bij de Rijkswacht. 

Korte tijd later werd hij gevraagd door een privébewakingsbedrijf, waar hij aan de slag 

ging als Assistent Operationeel Manager voor de Vlaamse regio. Hij deed dit van 1993 

tot 1996.  

In 1996 begon hij te werken voor het Vlaams Blok als coördinator voor de nationale 

campagnes, een functie die hij 18 jaar uitvoerde. Van 1996 tot 2014 was hij ook 

parlementair medewerker van de Vlaams Blok- en Vlaams Belang-fractie in de Senaat 

en het “Vlaams” Parlement. Vanaf 2000 start Steven, eerst met een collega en later, 

in 2007, samen met zijn vrouw, een reclamebureau in bijberoep. Sinds 2014 is hij 

voltijds zaakvoerder van Imprenta, een Antwerpse KMO voor auto- en 

etalagebeletteringen in Wilrijk. Het bedrijf heeft intussen 20 medewerkers.  

 

Het ouderlijk huis van Steven Vollebergh aan de Antwerpsesteenweg 

 



Steven woonde van 1998 tot 2010 aan de Mechelsesteenweg in Rumst. Daarna 

verhuisde hij, eerst naar Wilrijk en recenter naar Boom.  Steven heeft 2 dochters, nl. 

Kaatje en Lente. Sinds 2003 is hij getrouwd met Imme Ortega y Oliva.  

 

 

 

 

Hoe Steven in de politiek terechtkwam 
 

 

Al jong had Steven enige interesse voor de politiek. Tijdens zijn studiejaren in 

Mechelen komt hij in contact met de Volksunie. Na een korte periode bij de VUJO 

(Volksunie Jongeren) leert hij het Vlaams Blok en de Vlaams Blok Jongeren (VBJ), in 

1987 opgericht, kennen. Steven is op dat moment 15 jaar en komt in het Mechelse 

bestuur van VBJ terecht. In 1992 wordt hij de eerste VBJ-provinciaal voorzitter. Daar 

blijft hij in functie tot in1995. 

In 1993 wordt in de gemeente Rumst een Vlaams Blok-afdeling opgericht. Marc 

Verrept, die op dat moment arrondissementeel secretaris is bij het Vlaams Blok in 

Mechelen, zet samen met Steven de eerste stappen voor de oprichting.  De afdeling 

bereidt daarop natuurlijk de verkiezingen van 1994 voor.   

Steven met vouw en kinderen (foto van mei 2017) 

 



Binnen de Rupelstreek zal Steven vanaf de oprichting van het regiobestuur tot 2010 

als penningmeester deel uitmaken van het bestuur. Van 2004 tot 2010 zetelt hij ook in 

het arrondissementeel bestuur als penningmeester onder het voorzitterschap van 

Marc Verrept. 

Van 1992 tot 2015 zetelt hij in de nationale partijraad, eerst namens VBJ, later namens 

het kiesdistrict Boom en de provincieraadsfractie Antwerpen. Nationaal komt Steven 

verder in 2012 in het nationaal partijbestuur van het Vlaams Belang. Hij blijft daar lid 

van tot de verkiezingen van 2014. In die periode is Gerolf Annemans nationaal 

partijvoorzitter. 

 

 

 
Vollebergh op de foto met Anke Van dermeersch en Filip Dewinter 

 



Steven en de verkiezingen  

 

 

Op 9 oktober 1994 neemt Steven voor het eerst deel aan verkiezingen voor de 

gemeenteraad van Rumst. Hij trekt de Vlaams Blok-lijst die slechts 7 kandidaten telt. 

Samen met Ivo Van den Eynde komt hij in de gemeenteraad van Rumst terecht. Hij 

zal tot 2016 in de gemeenteraad blijven zetelen als fractievoorzitter, eerst voor het 

Vlaams Blok, later voor het Vlaams Belang.  

In 1999 staat hij op de 8e plaats op de lijst van het Vlaams Parlement. Hij wordt net 

niet verkozen.  Zijn campagne valt op. Zo verspreidt hij, samen met Bart Van Hove, 

zijn collega-provincieraadslid uit Niel, een heel kleine brochure. Op de kaft staat in felle 

kleuren: “Wat deden CVP  SP  VLD  VU  AGALEV voor deze streek?” Daarop volgen 

8 lege pagina’s.  

 

 

 

 

 

 

 

Campagnesecretariaat aan de Tuinwijk (2006) 

 



Steven zal als lijsttrekker nog deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 

en 2006 (zie verder).   

Bij de verkiezingen van 2006 boekte het Vlaams Belang een grote overwinning en ging 

van 3 naar 5 zetels. In het OCMW haalde het Vlaams Belang toen 2 zetels en kwam 

daardoor, na een stemafspraak met Volksbelangen (nu 3D), voor 3 jaar ook in het vast 

bureau van het OCMW. Steven Vollebergh behaalde met 1080 voorkeurstemmen de 

meeste stemmen van alle Rumstse kandidaten. De intense campagne werd toen o.m. 

gevoerd met professionele verkiezingsborden en vanuit een heus 

campagnesecretariaat (een voormalig benzinestation aan de Tuinwijk). 

Vollebergh werd door de nationale partijinstanties gevraagd om na de verkiezingen 

van 2006 een vormingsbrochure te schrijven voor de nieuw verkozen 

gemeenteraadsleden. In 2007 publiceerde hij “Het gemeentemandaat in de praktijk”. 

 

 

 

 

 

Steven in de gemeenteraad  

 

 

Na de verkiezingen van 1994 zetelt Steven 17 jaar (van 1995 tot 2011) in de 

gemeenteraad. Heel deze periode is hij fractievoorzitter voor het Vlaams Blok en later 

voor het Vlaams Belang. Hij heeft daarbij zeker aandacht voor onderwerpen zoals 

waterbeheer en buurtwegen. Maar vooral de gemeentelijke financiën genoot zijn 

aandacht. Zijn tussenkomsten als fractieleider zijn soms gematigd en af en toe zelfs 

grappig maar vaak ook zeer scherp. Uitzonderlijk getuigt de toon van zijn 

tussenkomsten van een zeker haantjesgedrag.  



 

In de beginperiode is vooral schepen Schroeven het mikpunt. Berucht onder 

gemeenteraadsleden is het incident (in de periode 1989-1993) waarbij Schroeven en 

Vollebergh mekaar, al dan niet bewust, fysiek bekogelen met alles wat op hun bank 

lag. In de volgende twee legislaturen liggen vooral ‘linkse voorstellen’ onder vuur. Zijn 

langste tussenkomsten handelen over de jaarlijkse begroting. Bij de bespreking van 

de begroting van 2009 besluit schepen van financiën Eddy Huyghe zijn inleiding af met 

een citaat van graaf Joseph-Charles-Alexandre d’ Anterroches (voetnoot), geciteerd 

door Voltaire: “Monsieurs les Anglais, tirez les premiers”. Vollebergh repliceert in zijn 

uiteenzetting met een ander citaat, ook van Voltaire: “Niets komt tot stand zonder een 

beetje enthousiasme”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een gemeenteraad in 1995 brengt Steven Vollebergh het probleem van de exoten 

ter sprake. Hij viseert daarbij uitheemse planten en dieren zoals de Japanse 

duizendknoop, Servische spar, de Aziatische tijgermug, de Egyptische korfmossel, de 

Amerikaanse boormossel en de Donaumoerasslak. Hoewel de dubbele bodem in de 

uiteenzetting voor alle aanwezigen overduidelijk is blijft Vollebergh keurig binnen de 

lijntjes. Zelfs de grootste tegenstander van het Vlaams Blok kan een glimlach maar 

De gemeenteraad in juni 1998 onder voorzitterschap van burgemeester Edgar Thys; links 

vooraan op de foto Steven Vollebergh, uiterst links zijn Vlaams Blok-collega Ivo Van den 

Eynde; rechts vooraan de “andere kant van de oppositie”, Joos Schroeven en Jan Van den 

Eynde (beiden Agalev) 

 



moeilijk onderdrukken. Burgemeester Van Den Eede repliceerde dat hij, als dijkgraaf, 

zeer bekend is met dit fenomeen. 

Voor de gemeenteraad van januari 1998 dient het Vlaams Blok een voorstel in om op 

gronden in Terhagen, tussen Nieuwstraat en Rupel, het huisvuil voor de gemeente 

Rumst maar ook voor de gemeenten van het kanton Kontich en zelfs voor Antwerpen 

en omgeving te centraliseren. Provincieraadslid en schepen Eddy Huyghe reageert 

woedend: “Sinds 1977 proberen we in de Rupelstreek het tij te keren. Na het 

stortmoratorium in 1983 is langzaam de reconversie op gang gekomen. Onlangs nog 

moesten wij de dreiging van een OVAM-superstort en van Altrak afwentelen. Nu stelt 

het Vlaams Blok voor om een nieuwe stortplaats te bouwen en al de inspanningen van 

vele jaren in één klap te vernietigen.” (citaat uit Gazet van Antwerpen van 26 februari 

1998) Steven Vollebergh reageert ietwat geschrokken en laat weten dat het voorstel 

enkel een soort containerpark beoogt. Toen het Vlaams Blok in augustus 2001 een 

“Overlevingsplan voor Terhagen” lanceerde is er van dit voorstel wel geen sprake 

meer. 

Nog in 1998 bericht Gazet van Antwerpen op 26 maart aldus: ”Datzelfde (Vlaams) Blok 

zorgde aan het einde van de raadszitting nog voor zijn maandelijkse rel door ditmaal 

de meerderheid aan te vallen over de gemeentelijke aanplakborden. Vooral de 

affichage van een ‘Euthanasia-party’ van de Jong-Socialisten is de partij een doorn in 

het oog. In een bitsige woordenwisseling (met Chris Ceuppens, n.v.d.r.) riep VB-

fractievoorzitter Steven Vollebergh nog dat zijn partij volgende zaterdag uit protest bij 

aanvang van de fuif, de balzaal in het Volkshuis komt bezetten.” 

Het Vlaams Blok / Vlaams Belang verdedigt door de jaren altijd de aanleg van de N177 

(‘de expresweg’). Concreet gaat het over de verbinding tussen de bestaande N177 

(aan het einde van de Eikenstraat) en het industrieterrein Krekelenberg (op de grens 

van Boom en Niel), aan de westzijde van de A12. Het dossier van de aanleg van deze 

nieuwe weg is een bron van conflicten onder verschillende actiegroepen maar ook 

onder de politieke partijen in de Rumstse gemeenteraad. De Vlaams Belang-krant, 

uitgegeven rond de jaarwisseling 2005-2006 bepleit andermaal de onmiddellijke 

aanleg van deze weg. Dat schiet dan wel in het verkeerde keelgat bij Guy Vinck, de 

voorzitter van het wijkcomité van de wijk Kleine Paepedaelen. Die schrijft in een open 

brief van 14 januari 2006 aan Steven Vollebergh het volgende:  

”Het ontstemt mij ten zeerste als voorzitter van de wijk Kleine Paepedaelen dat een 

Rumstse politieker blijft promoten om een wijk van meer dan 1000 inwoners te 

doorsnijden, dat je het belangrijker vindt dat de gemeenten Boom en Niel en hun 

inwoners hun slecht geplande ontsluitingsweg recht door onze wijk willen.”  

In 1998 wordt de aloude (en verouderde) verbrandingsoven van IHK in Edegem 

gesloten. Het gevolg is dat de kosten stegen met 14,5 miljoen BF. Het schepencollege 

stelt aan de gemeenteraad voor om de tarieven voor de grijze huisvuilzakken te 

verhogen van 12 BF tot 40 BF per zak. Daardoor komen er 6 miljoen BF aan nieuwe 

inkomsten. De gemeenteraad is allesbehalve gecharmeerd door dit voorstel. De Gazet 



van Antwerpen schrijft op 30 mei 1998 dat Agalev dit een goede zaak vindt maar dat 

de rest van de oppositie spreekt van een verkapte belastingverhoging.   

In 2003 schrijft de schepen van financiën in het gemeentelijk infoblad onder de titel 

“belastingverlaging” dat een vermindering van de belastingen er niet inzit. Steven 

Vollebergh reageert furieus in een extra uitgave (mei 2003) van Blokletter. Hij geeft 

daarin wel toe dat de “klassieke” belastingen (op inkomen en onroerend goed) niet 

werden verhoogd maar dat meer belastingen worden geïnd “via slinkse 

achterpoortjes”. Vollebergh richt dan zijn pijlen o.m. op de verhoging van de tarieven 

voor het containerpark (wat technisch geen belasting is) en op de verhoging van de 

gemeentelijke belasting voor sommige bedrijven. 

De taak van een lid van de oppositie is natuurlijk (ook) om oppositie te voeren.  

In de bestuursperiode 2007-2012 is er een nipte meerderheid die bestond uit het kartel 

CD&V met N-VA (7 zetels) en de sp.a.(5 zetels). Vollebergh legt aan de gemeenteraad 

van 22 maart 2007 een voorstel voor “houdende het verwijderen van de portretten van 

het Belgisch koningspaar uit de raadszaal van de gemeente Rumst”.  De CD&V is 

tegen dit voorstel. Maar de enige N-VA-er (Geert Antonio) liet weten dat hij, als 

uitgesproken republikein, niet tegen dit voorstel kan stemmen. De socialisten, die in 

meerderheid wellicht ook niet zeer koningsgezind zijn, stemmen omwille van de 

eenheid van de coalitie wel tegen dit voorstel. Uiteindelijk behaalt het Vlaams Belang 

hier een meerderheid (met 12 stemmen tegen 11) met de steun van Agalev, Open 

VLD, Volksbelangen en N-VA. Daardoor verhuizen de foto’s naar de kelder van het 

gemeentehuis, waar ze tot vandaag stof verzamelen. Eindelijk een succesje voor het 

Vlaams Belang. 

 

 

 

 

Pamflet van Vlaams Belang (2009) 

 



Om oppositie te voeren gebruikt Vollebergh vaak het wapen van de klacht bij de 

gouverneur. Schepen Huyghe is daarbij zijn geliefde doelwit. Zo zijn er klachten over 

brieven aan inwoners (informatie over bouwvergunningen) en over de vermelding van 

de schepen als verantwoordelijke uitgever voor de gemeentelijke brochure over de 

rotonde Moës.  

Ook over de samenstelling van de raad van bestuur van het PWA wordt er klacht 

ingediend. Meestal krijgt de klager van de gouverneur ongelijk maar heel af en toe 

scoort hij een puntje. 

In de Vlaams Belang-krant van begin 2006 lanceert het Belang weer zware 

beschuldigingen en verdachtmakingen. De leden van het schepencollege worden er 

door Vlaams Belang van verdacht informatie over de nog te bouwen woningen in het 

Sleutelhof achter te houden om zo de belangen van hun achterban te dienen.  

Concreet wordt er verwezen naar de dochter van een (vrouwelijke) schepen die door 

gesjoemel eerst op de wachtlijst zou zijn beland. De schepen in kwestie (Jeannine Van 

Cauwenbergh) laat dan weten dat haar (enige) dochter Leen een huis gekocht heeft 

in Terhagen en dus geen sociale woning van doen heeft. Het Vlaams Belang dient wel 

weer klacht in bij de gouverneur. 

Op 20 maart 2007 titelt De Standaard “Gouverneur verwerpt klachten Vlaams Belang”. 

Het artikel leest als volgt: “Gouverneur Camille Paulus verwerpt de klachten van 

Vlaams Belang tegen schepenen Geert Van der Auwera en Eddy Huyghe (beiden 

CD&V). Volgens Vlaams Belang maakten ze zich schuldig aan ongeoorloofde 

publiciteit voor de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar. Raadslid Steven Vollebergh 

(VB) diende klachten in tegen Van der Auwera en Huyghe naar aanleiding van brieven 

die ze hadden verstuurd naar inwoners. Vollebergh beschuldigde schepen Huyghe 

ervan het gemeentelijk wapenschild onterecht in een persoonlijke folder te hebben 

gebruikt. Na onderzoek verklaarde de gouverneur de klachten ongegrond.” 

 Bij de oprichting van de politieraad van de zone Rupel in het jaar 2001 is Steven een 

van de 5 afgevaardigden namens de gemeente Rumst. Hij blijft daar zetelen tot 2011. 

Een kernpunt in elk programma van het Vlaams Blok / Vlaams Belang is zeker “politie 

en veiligheid”. En dus is de politieraad een kolfje naar zijn hand.  

Terwijl de meeste leden van de politieraad de administratieve dossiers enkel van op 

afstand volgen laat Vollebergh geen gelegenheid voorbijgaan om hard uit te halen naar 

de politieke wereld die, volgens hem, de politie te weinig steunt. Meestal recycleert hij 

trouwens die toespraken voor een tweede beurt in de daaropvolgende gemeenteraad. 

In de Vlaams Belang-krant van februari 2009 pleit Steven Vollebergh voor “een 

moderne en hedendaagse huisvesting voor onze politie”. Hij verzet zich fel tegen de 

plannen van de Boomse burgemeester Patrick Marnef om het commissariaat van de 

politie onder te brengen in de gebouwen van het vroegere ziekenhuis Den Brandt in 

Boom. Zelf verkiest hij een nieuwbouw met ‘een onbetaalbare uitstraling’ aan de A12 

(d.w.z. in Reet, gemeente Rumst).  Uiteindelijk beslist de politieraad om een deel van 

Den Brandt aan te kopen (een eis van de CD&V, die zich verzet tegen een 

huurovereenkomst) om er het politiecommissariaat te vestigen. Dat wordt plechtig in 



gebruik genomen op dinsdag 3 september 2013. Het Vlaams Belang weigert om de 

openingsplechtigheid bij te wonen. 

Soms legt Vollebergh zout op de verkeerde slakken. Zo hamert hij, uiteraard terecht, 

op de noodzaak van werk in eigen streek en klaagt hij de hoge werkloosheid in de 

gemeente Rumst aan. Achteraf dient het Vlaams Belang toe te geven dat de 

gepubliceerde cijfers foutief (verouderd) zijn. Nadien laten de partijen van de 

meerderheid niet na om de al maar beter wordende cijfers in de gemeenteraad en in 

de pers in de verf te zetten. Uiteindelijk schrijft de Gazet van Antwerpen op 16 maart 

2018 dat Rumst met 4,4 % werkloosheid het laagste cijfer van de zone Antwerpen laat 

optekenen.  

Een vaststelling: na het vertrek van Steven Vollebergh uit de gemeente (en dus uit de 

gemeenteraad) gaat het aantal verkozenen sterk achteruit (2 zetels in 2012 en 3 zetels 

in 2018). Maar deze tendens doet zich ook voor in andere gemeenten, o.m. door de 

sterke groei van de N-VA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Steven als provincieraadslid  

In 2020: de vorige voorzitter Marc Verrept, Anny Van Aeken , de nieuwe voorzitter Bart 

Claes en Herman Vollebergh 

 



 

 

In 2000 wordt Steven Vollebergh met 1.316 stemmen verkozen als lid van de 

provincieraad van Antwerpen. Hij is er dan het op één na jongste provincieraadslid. Hij 

wordt in 2006 in het district Boom-Kontich opnieuw verkozen met 3.777 stemmen.  Bij 

die verkiezingen wordt het Vlaams Belang met meer dan 33% van de stemmen de 

grootste partij van de Rupelstreek. In 2012 is hij, na zijn verhuis naar Wilrijk, kandidaat 

in het district Antwerpen, waar hij verkozen wordt met 996 stemmen.  Van 2011 tot 

2015 is hij voorzitter van de fractie van het Vlaams Belang en lid van het vast bureau 

van de provincieraad.  

 

 

 

 
 
In de provincieraad zet hij vooral in op thema’s in de Antwerpse zuidrand met 

bijzondere aandacht voor De Schorre. Al in maart 2005 vraagt Vollebergh de aandacht 

van de deputatie van de provincie Antwerpen om “extra veiligheidsmaatregelen te 

nemen tijdens Mysteryland (de voorloper van Tomorrowland, n.v.d.r.), het groot 

Steven Vollebergh op de tribune van de Antwerpse provincieraad 
 



dancefestival dat voor de eerste keer dit jaar ook in België zal plaatsvinden op … De 

Schorre.”  

Op 2 december 2013 publiceert Gazet van Antwerpen een artikel waarin verslag werd 

gedaan over de nieuwe brug, “One World” gedoopt. Tomorrowland schenkt die aan 

het provinciaal domein De Schorre te Boom om de tiende verjaardag van het 

dansfestival luister bij te zetten. Maar het voornaamste nieuws in dat artikel is toch het 

citaat van Steven Vollebergh, die laat weten dat het festival in 2014 niet één maar twee 

weekends zal duren. Daarmee krijgt Vollebergh een wereldprimeur achter zijn naam 

waarbij hij gevraagd wordt om interviews door de internationale pers van Australië tot 

Brazilië. 

Verder bepleit Vollebergh in de provincieraad van december 2005 ook de dringende 

aanleg van het ontbrekende deel van de N171 tussen de E19 en de A12. Hij legt 

daartoe een motie, gericht aan de Vlaamse regering, ter stemming. De provincieraad 

keurt de motie goed. Enkel Groen! stemt tegen. 

In de vergadering van oktober 2008 brengt Steven Vollebergh de polderbelasting ter 

sprake. Hij stelt voor om die af te schaffen en argumenteert dat dergelijke belasting 

discriminerend is omdat ‘de ingelanden van een polder’ (en alleen zij) twee keer 

moeten betalen, zowel aan de gemeente als aan de polder. De Gazet van Antwerpen 

bericht hierover in de krant van 23 oktober 2008 onder de titel “Polderbelasting is 

discriminatie”. Vollebergh (die als een van de ingelanden mee betaalt aan de Polder 

van Rumst) krijgt begrip voor zijn standpunt maar de deputatie ziet het afschaffen van 

de belasting toch niet onmiddellijk zitten. 

Steven Vollebergh is het vanuit de gemeenteraad van Rumst gewend om oppositie te 

voeren. Hij is dan ook in de provincieraad zeer actief in die rol. Zo tekent hij 

bijvoorbeeld in de periode 2007-2011 verantwoordelijk voor 39 schriftelijke vragen en 

voor 7 mondelinge tussenkomsten. 

Over het einde van het mandaat van Steven Vollebergh schrijft het Vlaams satirisch 

online magazine TSCHELDT op 23 januari 2018 het volgende: ”Nadat de verkozene 

uit het kiesdistrict Boom, Bart Van Hove, al eieren voor zijn geld had gekozen en vorig 

jaar was overgestapt naar N-VA, heeft nu ook provincieraadslid Steven Vollebergh zijn 

huik naar de wind gehangen. Hij heeft zich uit de VB-fractie teruggetrokken en zetelt 

voortaan als onafhankelijke. Hij hoopt na een korte ontluizingsperiode zijn comeback 

te kunnen maken in de provincieraad, maar dan wel als verkozene op de N-VA lijst.”  

Reeds bij de lijstvorming in 2012 kondigt Steven Vollebergh aan dat hij voor het laatst 

kandidaat wil zijn en zijn politieke loopbaan wil beëindigen omwille van de groei van 

zijn eigen onderneming Imprenta. Maar wanneer hij in 2016 ontslag neemt als 

fractieleider vroeg voorzitter Tom Van Grieken hem om daarop terug te komen en om 

opnieuw kandidaat te zijn bij de verkiezingen van 2018. Verscheidene leden van de 

nationale partijleiding mengen zich dan in de debatten waardoor er onvrede ontstaat 

binnen het provinciaal lijstvormingscomité. Als gevolg daarvan zetelt Vollebergh eerst 

nog tot 2017 in de Vlaams Belang-fractie om nadien, tot 2018, in de provincieraad te 



zetelen als onafhankelijke. Het wordt dus geen afscheid in schoonheid maar een 

vertrek in stilte voor Steven. 

In 2016 wordt hij door de deputatie voorgesteld om door de koning benoemd te worden 

als Officier in de Leopoldsorde, een ereteken dat hij als Orangist weigert. De 

provincieraad van Antwerpen kent hem op 25 april 2019 wel de titel van ere-

provincieraadslid toe. 

 

Is er nog leven buiten de politiek ? 
 

 

Tijdens zijn actieve politieke carrière heeft Steven Vollebergh erg weinig tijd gehad 

voor hobby’s. Al zijn tijd gaat dan naar zijn familie, zijn werk en de uitoefening van zijn 

politieke engagementen binnen Vlaams Blok  / Vlaams Belang. Sinds het einde van 

deze politieke activiteiten in 2020 kan hij zich meer focussen op gezin en werk. Als 

hobby wil Steven nog vermelden dat hij actief was als sportpiloot van 2010 tot 2015 in 

Charleroi en in 2016-2017 in Brasschaat. Voorts is hij lid van verschillende Vlaamse 

en Nederlandse verenigingen. 

 
 
 
Vermeldenswaard is nog dat hij op vraag van een vriend, districtsburgemeester van 

Wilrijk Kristof Bossuyt, in 2018 lid werd van het N-VA-partijbestuur in Wilrijk. Na zijn 

verhuis naar Boom kwam ook daaraan een einde. Meteen ook het (al dan niet 

voorlopig) einde van zijn politiek engagement. 

 

Steven bij zijn vliegtuig op het vliegveld van Kievit (Hasselt) 
 



Auteurs: Eddy Huyghe en Jan Van Grinderbeek 

Voetnoot: 

Graaf d’Anterroches was luitenant in het Franse leger tijdens de veldslag bij Fontenoy (Henegouwen) 

op 11 mei 1745. De troepen van de Franse koning Louis XV stonden daar, in het kader van de 

Oostenrijkse successieoorlog, tegen een coalitie van Engeland, Hannover en Holland. 

 


