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echt.normaal

Beste inwoner van Maaseik, Neeroeteren of
Opoeteren,
U weet het misschien niet, maar volgens de
Vlaamse krant De Standaard is 'populisme
het nieuwe normaal'. Althans, dat schreef
Marc Reynebeau in een uitgebreid essay.
Daarmee bedoelt de krant dat partijen als de
onze, 'opschuiven naar het centrum'.

Goede tradities zijn er om in ere te houden! Daarom organiseren
wij ook dit jaar een traditionele lentebrunch.
Nadat we verleden jaar onze tenten opsloegen in Opoeteren zijn
we deze keer te gast in Voorshoven-Neeroeteren. Meer bepaald in
het ontmoetingshuis aan de Tismansweg 4, 3680 Neeroeteren.
Beginnen doen we omstreeks 9u00 op zondagmorgen 15 april
2018. En we gaan door tot in de namiddag.
Voor de sportievelingen onder ons
hebben we ook dit jaar weer een
mooie wandeltocht uigestippeld.
De echte bourgondiërs kunnen
natuurlijk rustig aan tafel blijven
zitten.

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel
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En neen, dit gebeurt niet omdat wij van
onze lijn afwijken, maar wel doordat onze
thema's steeds meer agenda's in steeds meer
Europese landen bepalen. Meer dan ooit
imiteren en omarmen andere bewegingen
en partijen ons discours. In een land als
Oostenrijk zit al een bevriende partij van
het Vlaams Belang in de regering en vanuit
verschillende Oost-Europese hoofdsteden
wordt een beleid gevoerd dat uit onze koker
komt.
De Europese fractie waar onze partij
deel van uitmaakt weegt op de Europese
politiek. Onze invloed is groter dan ons
stemmenaantal concludeert Reynebeau. Bij
De Standaard zien ze die evolutie met lede
ogen aan. Ze troosten zich met de gedachte
dat 'hoe streng' onze kopie zich hier in
Vlaanderen ook profileert, er maar weinig
strenge beleidsdaden volgen.
Wie dus op zijn minst wil dat onze kopieën
ook doen wat ze zeggen, die versterkt
vandaag nog het origineel. Om te beginnen
hier in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren.
De plaats van iedere rechtgeaarde Vlaming
is bij het Vlaams Belang!
Leo Pieters
Fractieleider Vlaams Belang

Kraak de Maaseiker
zuilpartijen!
De Standaard kopt op 18 december
2017 dat het 'ziekenfonds' een
bepaalde politieke voorkeur verwacht
van het personneel? In concreto wordt
werknemers van de CM gevraagd om
enkel op een CD&V lijst te staan.

systeem net omdat het eerste doel van het
systeem is zichzelf in stand te houden.

Verbazing alom in de pers, maar niet
bij mij. Ik ken dat riedeltje als geen
ander. Dit is hoe het politiek bedrijf
in Vlaanderen echt werkt. En ja, dat is
nog altijd volgens de aloude zuilen. Kijk
maar eens goed naar het personeel van
de partijen in onze gemeente en je weet
meteen wat ik bedoel.

Leo Pieters
Fractieleider Gemeenteraad

Wie dus verandering wil sluit zich aan
bij een partij als de onze die buiten dat
verderfelijke systeem staat.

• Alvast in enkele van onze scholen
de
liederenboekjes
voor
het
Sinterklaasfeest in alle stilte aan de
politiek correcte waan van de dag zijn
aangepast?
• Die echte Sinterklaas van 2016 in
2017, een jaar voor de verkiezingen,
moest plaatsmaken voor een politieker
van de onzuiverste soort, een schepen
die we allemaal kennen?

Eigenlijk is het simpel, wil Vlaanderen
Vlaanderen blijven en Maaseik Maaseik
dan is verzet en echte verandering nodig.
En verandering kan nooit komen van het

• Er dan ook veel stoute papa’s en
mama’s dit jaar wensten dat de boot
die in Neeroeteren aanmeerde ook
echt terug naar Spanje vertrok?

Traditionele politiek...
Laat ons even doorbomen op hoe die
zuilen er vandaag de dag nog uitzien
in onze gemeente.
Te beginnen bij het schepencollege, daar
zit een burgemeester en 2 schepenen die
linea recta uit het katholiek onderwijs
komen en waarvoor daar ook een stoel
warmgehouden wordt. 2 schepenen
komen dan weer uit de rode zuil. Bij
onze rode vrienden is er eentje zelfs
speciaal om die reden professioneel naar
Maaseik verhuist. En dan hebben we
het alleen nog maar over het college!
Houden we alle politici van CD&V,
Sp.a & VLD tegen het licht dan zien we
dat ze veel van hun mandatarissen netjes
uit hun respectievelijke zuil halen.

Zeg, wist je
dat:

Zo beschikt een zuilparij dus altijd over
een reservoir potentieële kandidaten.
Weigeren kunnen ze niet want hun job
hangt er vanaf, en als het fout gaat in
de politiek keren ze gewoon terug naar
hun oude werkplek. Als burger kunt
u dan weer niet om ze heen want het
zijn zij die de dienst uitmaken bij het
ziekenfonds, de vakbond etc. Dat is
dan weer electoraal van goudwaarde.
Hun politieke invloed en macht is
enorm. Dat is het échte systeem dat
dit land in zijn greep houdt en waar
vrijheidslievende partijen als de onze
tegen opboksen!

• Dat jammer genoeg niet gaat
gebeuren want Sinterklaas moet in
2018 een blauwe lijst duwen?

M.Fl

• Dat een collega oppositieraadslid
terecht opmerkte dat de gemeenteraad
nooit geïnformeerd werd over een
voorrangsrapport dat er bij hoorde?

• Wij de gemeente jaren geleden
gewezen hebben op het feit dat ze de
omgeving van Heerenlaak moeten
onderhouden?
• Ze niet wilden luisteren, waardoor
ze vandaag 60.000€ excl. BTW/jaar
moeten dokken (GR 18/12/2017)
• De gemeente zich op 27 november
2017 heeft aangesloten bij het
burgemeestersconvenant.
• Dat dit waarschijnlijk niet zonder
gevolgen blijft voor het beleid?

• Dat uiteindelijk toch alleen Vlaams
Belang tegen deze toetreding was?
• Jullie kindergeld betalen voor meer
dan 60.000 kinderen die niet eens in
dit land wonen?

Zo mooi is ons Oeterdal

• We die 50€ per inwoner om
de put van de mislukte tweede
Chinatentoonstelling te dempen nog
altijd betalen?

Uw plaats is bij ons!
'In de praktijk hinkelt de regering
tussen een gematigd, redelijk beleid en
een nativistische getinte retoriek die
een andere schijn wil wekken, het liefst
in de asielpolitiek." Einde citaat van
Marc Reynebeau in hetzelfde artikel
van De Standaard (30/12/2017) waar
we dit magazine mee geopend hebben.
Laat dit citaat even goed bezinken beste
lezer. Dit citaat komt immers van iemand
die een rechts en een Vlaams beleid
allesbehalve genegen is. Dit citaat komt
van iemand die niet wil dat er een beleid
gevoerd wordt dat men u als kiezer wil
doen geloven dat er wel gevoerd wordt.
Net daarom zit er wel degelijk een
grond van waarheid in het citaat. Want
Reynebeau schrijft de waarheid als hij
schrijft dat sommigen in deze regering u
bewust de indruk geven dat ze streng en
rechtvaardig bezig zijn terwijl in de feiten
ze gewoon hetzelfde beleid voeren als al
hun voorgangers.

Schone schijn!
U wordt als kiezer dus naar de rechtse
mond gepraat. En dat doen ze natuurlijk
maar omdat er een partij als het Vlaams
Belang op de rechterflank zit. Een
partij waaraan er, indien er geen rechtse
verwezenlijkingen komen, stemmen
verloren kunnen worden. Een simpele
wetenschap waarrond alles draait in het
verdorven politieke wereldje.

Wat als ... ?
Laten we de redenering eens omdraaien.
Welk beleid zou men voeren indien
er geen electorale concurrentie op
rechts zou zijn? Stel u eens voor dat
de regeringspartijen slechts op links
stemmen zouden verliezen. Wel, dan
ziet diezelfde regering zich genoodzaakt
omdat te counteren door linksere taal
te spreken, door een nog linkser beleid
te voeren. En dat wil de Vlaming niet.
Die wil een rechts beleid, getuige de
verkeizingsuitslagen van de laatste halve
eeuw. De Vlaming wil zich thuis voelen
in zijn land, zijn gemeente. En vooral, de
Vlaming wil zeker niet vervangen worden
door andere volkeren die hier van heinde
en verre een deel van onze zuurverdiende
koek komen opeisen.

Rechtse druk op de ketel
Omdat een rechts en eerlijk beleid dus
maar mogelijk is als de rechtse druk op de
ketel voldoende groot is, is het van belang
dat het Vlaams Belang groeit en bloeit.
En dat kunnen we maar samen met u.

Vanuit de oppositie als het
moet, in het beleid als het kan
Begrijp ons niet verkeerd, zowel lokaal
als nationaal zijn we geen zweeppartij
omdat we dat nu eenmaal willen, wij zijn
het omdat we moeten. Het probleem is

dat de anderen ons er niet bijlaten, het
probleem is dat de anderen verzuimen
om te doen wat echt moet. Om de
woorden van voorzitter Tom Van Grieken
te gebruiken: "Wij staan misschien aan
de kant, maar zij zitten aan het stuur en
draaien er niet aan".

Een andere meerderheid
voor Maaseik, Neeroeteren &
Opoeteren!
Zoals het in het hele land is, zo is het
ook in onze gemeente. Als het cordon
de volgende verkiezingen niet gebroken
wordt, als de huidige rechtse oppositie
zich niet kan vinden, of vergeet dat ze
rechts is om in een links bed te duiken,
dan zal de CD&V, en niemand anders,
terug de Maaseiker politiek beheersen.
De oude krokodillen, al of niet met
een nieuwe smoel, zullen dan weer deze
gemeente stilleggen en verlammen.
Er moet dus een andere meerderheid
gesmeed worden en wij willen daar graag
ons steentje aan bijdragen.

Werk mee!
Als Vlaams Belang moeten we daarom
spreken waar andere zwijgen en bouwen
waar andere afbreken. Die taken, onze
taken, willen we graag ter harte nemen.
Daarom is het hoog tijd dat ook u onze
rangen versterkt!
MkO & E.J.

Vlaams Belang zoekt M/V met
idealisme!
Kandidaten gezocht!
Bent u ouder dan 18 en uit het goede
hout gesneden? Eventueel rad van tong
maar vooral vol overtuiging om met
ons op de bres te staan voor Maaseik,
Neeroeteren en Opoeteren? Voelt u die
politieke kriebels? Aarzel dan niet langer
en neem contact op met ons voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen.
Wij zijn immers op zoek naar m/v met
idealisme om zich in 2018 met ons aan
de kiezer aan te bieden.

Vlaamse lijst - Open lijst
Bovendien willen we deze verkiezing
uitdrukkelijk ook kandidaten die zich
niet willen binden aan onze partij de
kans geven om op onze lijst te fungeren.
Wie wil kan dus als onfhankelijke
kandidaat mee de kleuren van onze
gemeenten verdedigen. Ook voor meer
informatie hieromtrent mag u zeker
eens contact met ons opnemen!
			Leo Pieters
leo.pieters@telenet.be

Blauwe verdeeldheid
Voor wie het nog niet mocht door
hebben gehad uit onze 'wist-je-datjes'
op pagina 2 van dit magazine, de
goedheilige man uit Spanje werd dit jaar
gespeeld door schepen Dirk Verlaak.

natuurlijk ook kunnen stellen dat liberale
verdeeldheid net goed is. Tja, behalve
dan als Dirk zijn stemmen gewoon gaan
dienen om de huidige linkse meerderheid
in het zadel te houden.

We kunnen dus met droefenis vaststellen
dat Dirk nog altijd politieke ambitie heeft,
en dus meer dan 30 jaar mandataris kan
worden. Anders zou hij natuurlijk geen
Sinterklaas spelen. Als onze bronnen
kloppen zou hij een liberale lijst gaan
duwen. In 2018 zullen dus twee liberale
lijsten deelnemen aan de verkiezingen.

Begrijp ons niet verkeerd, Dirk is een
vriendelijke man, maar politiek doet hij
echt niet omwille van het idealisme. Dirk
is een echt politicus in de zin van politicus
om 'den goed belegde brode'. Het soort
dat we dus beter kwijt dan rijk zijn. Het
soort waar deze meerderheid vol van
zit. Een meerderheid die best vervangen
wordt dus!

Als u het ons vraagt is dat toch net
iets van het goede teveel. Al zou men

E.J

Gemeentehuis Neeroeteren
Weet u nog dat we in ons vorige lokaal
blad schreven dat ze van ons part
het gemeentehuis van Neeroeteren
evengoed mochten afbreken?
Een boutade natuurlijk, want ook wij
zitten er wel degelijk mee in dat de
dienstverlening naar de burger in de
deelgemeenten optimaal gegarandeerd
blijft. Besturen dicht bij de burger is niet
voor niets een nationalistisch principe.
Daarom dat we in het verleden zelf ooit
gevraagd hebben om het gemeentehuis in
Neeroeteren aan te passen aan de noden
van deze tijd. Inzake toegankelijkheid
voor mindervaliden bijvoorbeeld.
Dat werd toen bruusk geweigerd. Maar,
zoals zo vaak in de politiek, en zoals zo
vaak met dingen die het Vlaams Belang
aankaart, zie je ze nadien gewoon terug
opduiken in een andere vorm. Zo ook dus
met de renovatie van het gemeentehuis
van Neeroeteren.
Dat gemeentehuis is gedateerd, dat
gemeentehuis was dat eigenlijk al toen
het nog maar pas gebouwd was. Dat
ze een gebouw dat er ligt willen blijven
gebruiken draagt natuurlijk onze steun
weg. Tot dat we het kostenplaatje onder
ogen kregen. Toen de gemeenteraad
werd voorgesteld om 48.000€ te
budgetteren voor een architect werden
onze voelsprieten geprikkeld. We
onderzochten het dossier en vonden dat
er eigenlijk veel geld wordt uitgetrokken
om alleen nog maar een architect aan te
stellen. Nu hoor je ons niet zeggen dat

die heren en dames voor niets werken,
maar er zijn grenzen. Gaandeweg werd
ons duidelijker en duidelijker dat de hele
renovatie wel eens een dure onderneming
kon worden. De kosten voor deze
opdracht worden nu al geraamd op €
473.204 voor een deel voorzien in het
stadsbudget 2017, en een resterend deel
(€ 465.000) voorzien in het stadsbudget
2018.
Wat we uiteindelijk gaan krijgen zal wel
mooi zijn. Maar, of het ook in verhouding
is met de prijs is iets anders. Maar vooral
vragen we ons af of het ook een project
met een lange toekomst gaat zijn!
Toen we op de gemeenteraad bij
het openstellen van de budgetten
vroegen naar hoe men ooit denkt het
energieprestatiepeil te halen werd
onbegrip ons deel. Maar, vergeet
niet, beste lezer, de hogere overheid
streeft naar een laag e-peil voor alle
openbare gebouwen. Die befaamde
klimaatdoelstellingen, weet u wel? Als de
overheid dat eist, tja, dan moet men daar
lokaal aan voldoen. Wij zien niet hoe men
daar in zal slagen met het gemeentehuis
binnen het huidige vooropgesteld budget.
Daarnaast is er ook nog het gegeven dat
het gemeentehuis ligt op een plaats die
gevoelig is voor overstromingen. Ons
inziens wordt daar in de huidige plannen
onvoldoende rekening mee gehouden.

De postbussen
van het Vlaams
Belang
Wist u dat we naast een bushokje
tegenwoordig ook postbussen van
het Vlaams Belang hebben?
Wel, dat zit zo: net zoals we indertijd
onze gemeente wezen op het feit dat
De Lijn de bushalte aan het nieuw
ziekenhuis van Maaseik aan de grote
weg, in plaats van aan de inkom wilde
plaatsen, zo wezen we onze gemeente
er op dat er begin oktober nogal wat
rode postbussen verdwenen waren.
Het lijkt niet echt belangrijk, maar
vergis u niet. Voor nogal wat burgers
die minder mobiel zijn maakt zo een
postbus vaak een wereld van verschil.
Als sociale partij aanzien wij het als
onze plicht om bekommernissen die
leven bij de burgers zoveel mogelijk
op de agenda van de gemeenteraad te
plaatsen.
Agendasetting is een macht
die we hebben en gebruiken.
Iedere woensdagavond voor de
gemeenteraad zorgen we er zo voor
dat we
enkele punten, vragen
en dies meer op de agenda van
de gemeenteraad brengen. Zo
verplichten we ons bestuur bezig te
zijn met de zaken die aanbelangt.
Onze vraag over de verdwenen
postbussen hebben we netjes op tijd
voor de gemeenteraad van maandag
23 oktober 2017 op woensdag 18
oktober 2017 ingediend. Rara, wie
staat er op 21 oktober 2017 in Het
Belang van Limburg het probleem
van de postbussen aan te kaarten?
Een schepen van Maaseik!
Lieve lezers, u wil niet weten hoe
vaak het gemeentebestuur al in de
krant is gekomen met dingen die
wij hebben aangekaart. Jammer dat
u dat nooit te horen krijgt van onze
persvrienden...
MkO

Pierre Hendrikx
Gemeenteraadslid

Kiezelgroeve:
Opgeruimd staat zeker niet netjes
Het is slechts een kwestie van tijd
en dan herinneren nog slechts de
wegwijzers met 'motorcrossterrein'
de voorbijganger aan het roemrijke
crossverleden van Neeroeteren. Tot dat
ook die verdwijnen natuurlijk. En dan
te weten dat het ook allemaal anders
had kunnen zijn.
Op bevel van hogerhand en met de
groeten van de burgemeester heeft Mc
Maasland haar infrastructuur moeten
afbreken. Een natuurgebied zou het nu
zijn. Een stort met wat onkruid op lijkt
ons echter een gepastere benaming.
Geen stort zegt u? Dan zegt u wat
de heren en dames van de Maaseiker
politieke elite ons ook al jaar en dag
proberen wijs te maken. Wij weten
wel beter. Ons gemeenteraadslid Pierre
Hendrikx wist via een omweg van vragen
naar stortplaatsen in de fusie erachter te
komen dat er ook eentje is geweest in
Waterloos. Eerst probeerde de betrokken
schepen nog de vraag te ontwijken, maar
gaandeweg was er geen ontkennen meer
aan, het voormalige crossterrein staat
ook officieel bij de gemeente te boek als
voormalige stortplaats. En dat niet sinds
gisteren...
Dat het ooit een stortplaats is geweest
is trouwens de echte doodsoorzaak van
onze mooie kiezelgroeve. Het is hét

changtagemiddel naar de overheid toe
geweest van die oud N-VA'er en LDD’er
van Leefbaar Waterloos. Want een stort
dat wil zeggen dat de eigenaar, in casu de
gemeente Maaseik, moet saneren om er
natuurgebied van te maken. Echt saneren,
niet gewoon afbreken. Dat zou natuurlijk
geld gekost hebben, dat zou natuurlijk
een heel pijnlijke en lange episode
geweest zijn voor het gemeentebestuur.
Dat de groeve in de recente geschiedenis
geen natuurgebied is geweest is ook één
van de redenen waarom wij als Vlaams
Belang altijd hebben gepleit om het
terrein als crossterrein te behouden. Dan
bracht het de overheid nog wat op en
mits aanpassingen was zeker een leefbare
consensus met de buurt mogelijk. Maar
neen, dat wilde Don Creemers niet. Hij
had niet genoeg ruggengraat om een
keuze pro of contra terrein te maken en
dus bleef hij wat tsjeven per definitie zijn:
Onzijdig!

misschien ook op dat een lidkaart van
bepaalde partijen op zak hebben meer
helpt dan een eerlijk project indienen. Als
we de gemiddelde prijzen bekijken dan
denken we zelfs dat we goedkoper waren
afgeweest dan met de boel af te breken
nu. Op termijn had de kiezelgroeve dan
met beperktere motorcrossuitbating en
andere geluidsarmere invulling kunnen
renderen. Nu rest er ons alleen een
verlieslatende schandvlek. Niet alleen de
motorcrossliefhebber, maar ook de hele
bevolking van onze gemeente is daarmee
in de kou gezet door het gemeentebestuur.
Dat ze trouwens maar niet denken
dat de kous af is met de afbraak. Als ze
nog iets deftigs van het terrein willen
maken, zal de gemeente na de afbraak
van de faciliteiten nog altijd uit haar pijp
moeten komen. Al denken wij eerder dat
dat geweldig gemeentebestuur van ons al
lang blij is dat het 'stortpotje' gedekt blijft
en ze deze bladzijde kunnen omslaan.

Ons alternatief had men moeten
realiseren via een GRUP, een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan. De steun van
de hogere overheden voor dat project was
er. Het schoentje knelde dus lokaal, bij
de eerwaarde heer burgemeester. Nergens
anders. Als we de lijst van GRUP’s die
de gemeente wel gesteund heeft erbij
nemen dan valt niet alleen op dat het
er verdomd weinig zijn, maar valt het u

E.J.

Opcentiemen weer omhoog!?
Paradepaardje van de regeringMichel is de zogenaamde Taxshift.
U weet wel, een Engels woord dat
gewoon verschuiving van belastingen
betekent.
Natuurlijk in het Engels omdat dat
tegenwoordig makkelijker geslikt wordt,
ook al verstaan veel mensen er geen jota
van. Doel van de regering is om onze
economie zuurstof te geven. Zeker niet
oneerbaar. Beter zou natuurlijk gewoon
een echte belastingverlaging zijn, maar
ja, maak u geen illusies dat is in apenland
Belgique onmogelijk. De staatstructuur
laat dat niet toe, dus wordt er geschoven
met belastingen in de hoop dat hier en
daar positieve effecten gecreëerd worden.

Onderwerp 8 van de gemeenteraad van
maandag 18 december 2017 handelde
alzo over een stijging van de opcentiemen
in onze gemeente. Concreet gaat het om
een aanpassing van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit waardoor de basisheffing van
de onroerende voorheffing in het Vlaams
Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt
van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal

inkomen. De gemeenten worden hier
door de Vlaamse overheid toe verplicht.
Wij moeten dus de kas gaan spekken. De
Vlaamse kas in deze, want die Vlaamse
kas heeft een ferme deuk gekregen door
de federale taxshift. Jawel, Vlaanderen
(gewest & gemeenschap) betaalt 384
miljoen aan de taxshift. Uiteraard krijgt
Vlaanderen weer de vetste factuur van
alle gewesten. Waarom? Ah, omwille
van de ingewikkelde fiscale structuur
van dit apenland. Hier in Maaseik
beloofden ze ons op de gemeenteraad
om de opgelegde verhoging lokaal te
compenseren. We zijn eens benieuwd of
die compensatie voldoende gaat zijn!
MkO

Lijsttrekkers provincie bekend!
Met het nieuw provincieraadsdecreet
ziet het politieke landschap wat
betreft de provincieraadsverkiezingen
er voor de komende verkiezingen
anders uit. Zo worden de toekomstige
provincieraadsleden niet meer verkozen
per kanton maar per district. Concreet
wil dit zeggen dat de provincie Limburg
voor de verkiezingen van 2018 verdeeld
is in drie provinciedistricten.
Vlaams Belang is alvast klaar voor de
komende electorale veldslag. De partij
heeft zopas haar drie lijsttrekkers voor
de komende provincieraadsverkiezingen

bekend gemaakt. Voor provinciedistrict
Hasselt zal uittredend provincieraadslid
Koen Ooms onze Vlaams Belang lijst
trekken. Oud rijkswachtcommandant
Leo Joosten zal dan weer de Vlaams
belang lijst in het district Tongeren
trekken.
Voor ons district, het district Maaseik,
zal gewezen volksvertegenwoordiger en
Maaseikenaar Leo Pieters de Vlaams
Belang kleuren verdedigen. Zo weet U
alvast op wie te stemmen in oktober!
E.J.

Beter dan
Tsjechië!
We mogen ze op onze blote knieën
bedanken, de Victor Orbans van
deze wereld. Bedanken voor het
afsluiten van de asielroute. Het is
maar dankzij mensen zoals Orban dat
de vluchtelingenstroom een beetje is
opgedroogd.
En toch nog registreerde grote volksheld
'Theofiel asiel' Francken afgelopen
jaar maar liefst 136.327 immigranten
(De Standaard 29/11/2017 - Nvdr.
immigratie is veel ruimer dan alleen
maar 'vluchtelingen'). Laat dat getal
maar eens goed tot u doordringen
voor u één of andere 'steun-Theopetitie' tekent omdat hij wat 'tamtam' maakt om ocharme hoop en al
10 Soedanezen.

De fiets
Ik ben een fiets in wat ze noemen “goede
staat”. Mijn naam is QUARDO en als
identiteit staat er mooi 90062829125
ingegrift! Maanden geleden werd ik
door een onverlaat gedumpt tegen
een bloembak in de Bleumerstraat.
Hij sloot mijn achterwielslot en daar
lag ik. Soms had ik hoop op redding.
Zo hoorde ik, weken geleden, dat een
wakkere burger mijn ellende meldde
aan de Stadswachten. Het antwoord
dat hij kreeg was: “Ja mijnheer we
hebben het al gemeld en daar (ze
noemden een plaats) ligt er nog een.
We zullen het nog eens melden”. Ook
hoorde ik dezelfde wakkere burger
de voorbij komende burgemeester
aanspreken: “Mensen, hier is de baas
van de politie, nu zal de fiets wel

opgehaald worden”. “Ik zal de politie
eens langs sturen”. Ik kreeg weer hoop,
maar nee, er gebeurde niets. Melding
aan de politie en die doet niets? Legt
het bevel van de burgemeester naast
zich neer? Ga weg! De politie hoort
nog bij de gezagsgetrouwe burgers.
De burgemeester is gewoon niet
geïnteresseerd. Nog even en hij gaat
met vetbetaald pensioen, de rest is
bijzaak.
Bij het ter perse gaan van dit blad werd
de fiets eindelijk, na enkele maanden,
opgehaald. Eigenlijk is die fiets
gewoonweg de perfecte metafoor voor
het gevoerde beleid in deze gemeente,
en in dit land: beschamend.
J.v.K.

Denk ook maar eens aan Theo als
je in De Standaard op 30 december
2017 leest dat Tsjechië slechts 12
'vluchtelingen' heeft opgevangen .
Dat wil immers zeggen dat wij in onze
gemeente alleen al meer zogenaamde
vluchtelingen opvangen dan een
groot land als Tsjechiê! Maar liefst
3,5x zoveel. In 3 jaar stoere Theo is
het aantal vluchtelingen dat Maaseik
moet opvangen bovendien aanzienlijk
gestegen! Niet moeilijk als je in Het
Laatste Nieuws op 29 december 2017
de cijfers leest dat Theo meer dan de
helft van het aantal asielaanvragen ook
gewoon goedkeurt.
Nu weten we niet of ze in Tsjechië ook
zoveel eieren onder hun 'vluchtelingen'
leggen als hier, maar hier in onze
gemeente krijgen ze op onze kosten
zelfs een fijne internetaansluiting
cadeau (OCMW-raad 26-04-16)!
E.J.

Wij schrijven een lokaal
programma!
Eind 2017 organiseerde de Vlaams
Belang studiedienst een ronde van
Vlaanderen voor het opstellen van het
nationale verkiezingsprogramma voor
2018. Als vanzelfsprekend was ook
onze afdeling met een ruime delegatie
present om het nationale programma
mee uit te schrijven.

Daarom, beste kiezer, hebt u nog
punten of weetjes voor ons lokaal
programma, laat het ons dan zeker
weten via leo.pieters@telenet.be !

Naast het nationale programma
schrijven wij ook elke verkiezingen
een specifiek lokaal programma voor
Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren.
Ook deze verkiezingen zal dat niet
anders zijn.
In 2012 hebben ten bate van ons
programma een enquête afgenomen
bij de bevolking. De vele ingevulde
formulieren die we toen terugkregen
fungeerden als basis voor diverse van
onze interpellaties en voorstellen.
Niet onvaak werden achter hoek en
kant door de meerderheid veel van
die dingen uiteindelijk toch in orde
gebracht of gerealiseerd.

Boekvoorstelling Tom Van
Grieken.
Wie geen zin heeft om mee te komen
smullen met ons maar wel eens wil
komen luisteren naar wat onze nationale
voorzitter allemaal te vertellen heeft is
natuurlijk ook altijd van harte welkom.
Rond het middaguur zal Tom Van
Grieken namelijk op onze brunch
zijn eerste boek 'Toekomst in eigen
handen - opstand tegen de elites' komen
voorstellen. In zijn boek zet Tom Van
Grieken voor het eerst op papier waarom
de patriottische, sociale rechterzijde de
kracht van de toekomst is. Het boek
wordt uitgegeven door uitgeverij Van
Praag en het voorwoord werd verzorgd
door niemand minder dan Professor
Jonathan Holslag. Het boek zal te koop
aangeboden worden op onze brunch op
15 april te Voorshoven!
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Met andere woorden, laat u zeker door
niets of niemand tegenhouden om eens
naar onze nationale voorzitter te komen
luisteren!
MkO

VB Lokaal blad

Ja, ik wil
een gratis infopakket
gratis informatie over ons
asiel- en migratiestandpunt
een jaarabonnement op
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van het
Vlaams Belang (€ 12,50)
een lidmaatschap als
student/scholier (€ 6,50)

Naam:................................................................................................................................................................................ . Man Vrouw
Straat:..................................................................................................................................................................... Nr.:..................................................
Postcode:.................................. Gemeente:...........................................................................................................................................................
Tel.:............................................................................................................................................Geb.datum:............................................................
E-post:.................................................................................................................................................................................................................................
Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel,
02 219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org
Conform de wetgeving van 8 december 1992 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 per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 Surf naar

vlaamsbelang.org/lidworden
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang

twitter.com/vlbelang

