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Beste inwoner van Maaseik, Neeroeteren 
of Opoeteren,

Kent u toevallig Jacques Bompard? 
Wel Bompard is de burgemeester van 
de Franse stad Orange. Een stad in het 
zuiden van dat land, in de 'Vaucluse'. 
Bompard zwaait ondertssen al sinds 
1995 de scepter in Orange. Verkiezing na 
verkiezing werd hij herverkozen door de 
burgers van Orange. 

Niets wereldschokkends hoor ik u 
denken? Natuurlijk niet. Behalve dan dat 
Bompard stichtend lid is van onze Franse 
zusterpartij, het Front National. 

Toen het Front National zijn eerste 
burgemeesters leverde in 1995 werd 
er in de Franse (en internationale) pers 
moord en brand geschreeuwd. De krant 
'Var Matin' had het zo over 'un véritable 
séisme politique'. Een echte politieke 
aardverschuiving zeg maar. Eentje die 
zwaar op menig linkse maag lag! 

Vandaag zijn er niet alleen in Frankrijk 
burgemeesters van zusterpartijen van 
Vlaams Belang te vinden. Ook in andere 
landen zoals bijvoorbeeld Italië en 
Oostenrijk zwaaien nationalisten de plak! 

Her en der sneuvelen dus de 'cordons' 
rond partijen zoals de onze. Als het van 
ons afhangt maken we ook hier met jullie 
steun op zondag 14 oktober een einde 
aan het jarenlange lakse beleid! 

Leo Pieters
Lijsttrekker Vlaams Belang
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Kunnen ze het wel? 
Onze partij kijkt niet alleen met een 
portie gezonde jaloezie naar de Europese 
gemeenten waar onze nationalistische 
vrienden de macht hebben. Neen, we 
kijken vooral om te leren. 

Al sinds mensenheugnis onderhouden 
wij als partij Europese contacten. Hier 
in de grensstreek is dat tegenwoordig 
natuurlijk in de eerste plaats met de 
PVV. Maar ook met regeringspartijen 
zoals de FPÖ in Oostenrijk of de Lega 
Nord in Italië zijn de banden intens.

Onze studiediensten wisselen ideeên, 
informatie en ervaringen uit. We 
frequenteren elkaars congressen en 
leren zo van elkaar en met elkaar. 

Wie vandaag roept dat wij de kennis 
ontberen om mee te besturen die liegt 

dus dat hij zwart ziet. Wie vandaag 
zoiets roept die wil vooral de aandacht 
van het eigen falen afleiden. 

Of hebt u nog niet in de gaten dat 
het vat bij al die traditionele partijen 
af is? Dat hun oplossingen die van het 
verleden zijn? Dat zij het zijn die het in 
werkelijkheid niet kunnen? Voorstellen 
uit onze campagnes van 2006 en 2012 
worden nu uitgevoerd of in overweging 
genomen. Zelfs 2 schepenen in 
uitgaven van "Deze week", dwepen 
met voorstellen van Vlaams Belang in 
hun nieuwe campagne. Te laat en te 
weinig natuurlijk. Maar vooral, wat 
hebben ze dan de laatste 12 jaar gedaan 
en gedacht? 

                                                  M.Z. 

Op naar 14 oktober! 
Zoals u kon lezen op pagina 1 van ons 
lokaal magazine zijn er dus her en der 
in Europa al steden en gemeenten waar 
nationalisten (mee) besturen.

Dat schrijven we natuurlijk in de eerste 
plaats om u te tonen dat het wel degelijk 
kan dat partijen zoals de onze een 
gemeente besturen, en, dat ook nog eens 
goed doen. In onze kranten zul je daar 
zelden iets over lezen. Onze pers is nu 
eenmaal vaak links, postmodern en anti-
nationalistisch. 

Maar, dat is de pers in  heel West-Europa. 
Net zoals ze in heel West-Europa wel 
hun cordons en mechanismen hebben 
om de stem van de kiezer in de kiem 
te smoren.  Echter, die mayonaise pakt 
alsmaar minder. Veel kiezers denken 
tegenwoordig niet meer in termen van 

traditionele politieke hokjes. Zij willen 
de partricratie breken en terug vrij en 
politiek niet-correct denken en doen! 

Als dus in Europa de kiezer komaf maakt 
met het politieke bestel van het verleden, 
waar in godsnaam wachten wij in 
Vlaanderen, in Maaseik, in Neeroeteren 
en in Opoeteren nog op?  

Leo Pieters
Lijsttrekker Vlaams Belang

‘Vlaanderen weer van ons’ is 
de slogan van Vlaams Belang 
voor de precampagne van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Op 30 mei heeft nationaal voorzitter 
Tom Van Grieken de aftrap gegeven 
van de campagne voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Onze 
partij wil de boodschap uitdragen 
dat elke Vlaming zich opnieuw moet 
kunnen thuis voelen in zijn eigen 
land,  streek en gemeente. 

De politiek van de komende jaren zal 
bepalend zijn voor onze toekomst en 
die van onze kinderen. Het gaat niet 
om de valse tegenstelling tussen een 
open of een gesloten samenleving. 
Het gaat de volgende jaren over de 
vraag of er nog zoiets als een Vlaamse 
samenleving zal zijn. 

'Vlaanderen weer van ons’ is daarom 
het doel. Het Vlaams Belang beschikt 
daarvoor naast een nationaal ook 
over een lokaal plan om dat doel te 
bereiken. In dat lokaal plan pleiten we 
ondermeer voor een inschrijvingsstop, 
een vreemdelingentaks en het niet 
meer toelaten van LOI's.  

Onze afdeling zal deze nationale 
speerpunten in een lokaal kader 
plaatsen opdat ook de zeggenschap 
over onze gemeenten kan terugkomen 
naar onze burgers. Uit de handen van 
de valse profeten van de traditionele 
partijen, terug naar het volk! 

E.J. 

Maaseik, 
Neeroeteren 
& Opoeteren 
weer van ons!

EEN HART VOOR  
ONZE MENSEN



What's App buurtpreventie netwerk

Wat met onze belastingen? 
In haar jaarrapport schetste VKW 
Limburg een niet al te mooi fiscaal beeld 
van onze gemeente. Onze gemeente heft 
namelijk, samen met Maasmechelen, 
de meeste opcentiemen van de 
provincie. Die opcentiemen werden 
op 18 december 2017 in Maaseik 
vastgelegd op 1039. Als het gaat over 
de aanvullende personenbelasting 
behoort onze gemeente met 8,0% tot 
de subtop. In Maaseik, Neeroeteren of 
Opoeteren wonen is in verhouding dus 
een tamelijk dure hobby. Wij betalen 
hier tarieven van een vijfsterrenhotel 
voor bediening op camping niveau.

'Erst bei Ebbe zeigt sich, wer bei Flut 
nackt baden gegang ist' lezen we in een 
artikel in de Duitse krant Junge Freiheit 
over Mario Draghi, de voorzitter van de 
Europese Centrale Bank. De krant is er 
niet zo gerust in dat het lagerentebeleid 
van Draghi een lang leven beschoren 
is. Mocht het beleid onderuit gaan dan 
zou de rente, en dus ook de druk op de 
overheidsfinanciën, kunnen stijgen. 

Wat betreft een toenemende druk op 
onze overheidsfinanciën zijn alvast de 
economen van KBC op hun hoede. 
Eind mei verspreidde de studiedienst 
van de bank het bericht dat ons land zijn 
groeiprognoses naar beneden toe mag 
bijstellen. Dat is slecht voor de overheid 
want bij een dalende groei wordt 
simpelweg alles moeilijker te financieren.
Eén van die zaken waarover we her en 

der horen dat ze nu al niet helemaal 
gefinancierd is, is die geweldige taxshift 
waar we het al over hadden in ons vorige 
magazine. Die taxshift waarvan wij 
schreven dat die er wel eens voor kon 
zorgen dat uiteindelijk de gemeenten 
minder inkomsten zou krijgen via het 
innen van opcentiemen. Als we minister 
van financiën Van Overtveldt geloven 
is die taxshift volledig gefinancierd, 
maar als je Het Laatste Nieuws van 12 
augustus 2017 leest dan is dat maar het 
geval als de gewesten 806 miljoen euro 
bijbetalen. 

Als je dan weer De Standaard van 09 april 
2018 leest dan zie je dat er ook een factuur 
direct richting Vlaamse gemeenten komt. 
‘Het gaat om zo’n 200 miljoen euro’, 
zegt Jan Leroy, van de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 
Dit is het gevolg van de stijging van de 
nettolonen waardoor de gemeenten 
minder aanvullende personenbelasting 
kunnen innen. In Vlaanderen bedraagt 
die aanvullende personenbelasting 
gemiddeld 7%. In Maaseik, zoals we al 
vertelden, is dat 8%. Daarmee worden we 
dus meer blootgesteld aan verminderde 
inkomsten dan de gemiddelde gemeente. 
Omdat de belastingverlaging geldt voor 
de inkomsten van 2018 worden ze pas 
verrekend bij de belastingen in 2019 en 
afgerekend bij de gemeenten in 2020. 
Netjes na de volgende verkiezingen zullen 
de gemeenten dus weten hoeveel minder 
belastingsinkomsten ze gaan hebben.   

Op de gemeenteraad van 28 mei 2018 
interpelleerde onze fractie hierover de 
meerderheid. Blijkens de antwoorden 
zijn ze zich er toch van bewust dat 
er donkerwolken aan de horizon 
verschijnen. De twee elementen die 
onder druk komen door de Tax Shift, 
de opcentiemen en de aanvullende 
personenbelasting, zijn immers goed 
voor maar liefst 43% van de inkomsten 
van de gemeente. We weten het wel, de 
gemeente heeft beloofd dat zij de grotere 
hap die de hogere overheid neemt uit 
de inkomsten van de opcentiemen gaan 
compenseren. Maar, zolang we niet 
weten waar de gemeente het daardoor 
ontstane eigen verlies aan inkomsten 
gaat compenseren moeten we  bij de les 
blijven. 

Volgens het Vlaams Instituut voor 
Economie en Samenleving van de KUL, 
zullen de gemeenten door het systeem van 
opcentiemen de factuur van de federale 
taxshift de komende jaren sowieso almaar 
verder zien oplopen. We blijven  als 
Vlaams Belang dus met recht en reden 
suggereren dat nog zal moeten blijken of 
onze inwoners zullen gevrijwaard kunnen 
blijven van de gevolgen van de Tax Shift.  
De gemeente belooft dat wel, maar als 
oppositiepartij is het onze plicht daar 
vraagtekens bij te plaatsen. Net zoals het 
ook onze plicht is om de inwoners op de 
hoogte te houden. Bij deze! 

MkO & E.J.

Onze Vlaams Belang fractie had op 
de gemeenteraad van Maaseik van 
17 oktober 2016 voorgesteld om, in 
navolging van enkele andere gemeenten, 
ook hier bij ons een zogenaamd 
'What's App buurtpreventienetwerk' 
uit te bouwen. Onze partij stelde zelfs 
voor om grensoverschrijdend te werk te 
gaan. 

Met dat belachelijke oppositie versus 
meerderheid spelletje is het natuurlijk zo 
dat de meerderheid zelden of nooit een 
voorstel van een oppositiepartij zomaar 
zonder boe of bah gaat overnemen. 
Partijpolitiek is en blijft wat dat betreft 
vaak echt een kinderachtige bezigheid. 

Een bezigheid die onze burgers al veel 
kostbare tijd, geld en, in deze, veiligheid 
heeft gekost.  

Als wij dus, vanachter ons cordon, een 
goed voorstel lanceren dan zie je dat het 
gemeentebestuur dat in eerste instantie 

niet zal goedkeuren. Wat ze wel doen, is 
het even laten liggen om er vervolgens 
later zelf mee uit te pakken. In dit geval 
lees je dan in Het Laatste Nieuws van 
23 januari 2018 dat de gemeente ons 
voorstel uitvoert. 

Natuurlijk vertellen journalisten 
noch politici u dat het ons voorstel is! 
Akkoord, in de eerste plaats telt vooral 
de realisatie van ons voorstel. Maar het 
zou toch een zaak van journalistieke 
correctheid mogen zijn als u als kiezer 
deftig zou geïnformeerd worden. 

P.H.



90% kan rust-
huisfactuur niet 
betalen

N.V. De Postjespakkers
Wie de agenda van de gemeenteraad 
van 28 mei 2018 bekeken heeft zal 
het wel niet ontgaan zijn dat het vanaf 
onderwerp 10 tot en met onderwerp 21 
alleen maar ging over het 'aanduiden van 
afgevaardigden'. Lees; over het verdelen 
van postjes.

Het is ongelooflijk hoeveel mandaten 
er eigenlijk circuleren op gemeentelijk 
gebied alleen al. In nummer 5 van ons 
lokaal blad schetsten we u al een beeld 
van dit hele circus. We schreven toen 
ook dat het gemeentebestuur op ons 
voorstel uitleg zou geven over het wel en 
wee van al hun afgevaardigden. Daarop 
zouden we ook eindelijk een deftig 
overzicht krijgen van al die mandaten 

en nevenmandaten. Voor aanvang van 
de gemeenteraad van mei bereikte ons 
eindelijk de lijst met alvast alle mandaten 
in intercommunales en aanverwanten 
voor onze lokale politici.

Enig idee hoeveel afgevaardigden alles 
samen onze meerderheid mag sturen 
naar alleen al die intercommunales en 
aanverwanten?  Awel, dat zijn er 107! 

Ga daar maar eens even voor zitten. Geen 
wonder dat in dit land alles zo traag of 
niet werkt! Geen wonder dat alles zo 
duur is!

J.C.

Naar aanleiding van onze campagne, 
'een hart voor onze mensen', 
stelde ons OCMW-raadslid Jan 
Knippenberg op  de OCMW-
raad van 30 januari 2018 enkele 
interessante vragen over de kostprijs 
van het rusthuis in onze gemeente. 

Ons raadslid wilde weten of de 
nationale cijfers die op 13 december 
2017 verschenen waren in De 
Standaard overeenstemden met de 
lokale cijfers. De Standaard berichtte 
toen dat liefst driekwart van de 
rusthuisbewoners de factuur voor 
zijn of haar verblijf niet kan betalen. 
Gemiddeld betaalt de Vlaming 
immers een slordige €1665 voor 
dat verblijf in een rusthuis terwijl 
het gemiddelde pensioen van een 
arbeider schommelt rond de € 1300. 
Bovendien is de kostprijs van een 
verblijf in een rusthuis de laatste twee 
jaar gemiddeld met maar liefst €70 
gestegen.

Uit de antwoorden die Knippenberg 
kreeg leren we dat in Maaseik liefst 
90% van de rusthuisbewoners zijn 
of haar factuur niet kan betalen 
met het maandelijks pensioen. Al 
deze mensen moeten dus hun eigen 
vermogen opsouperen. Als dat niet 
voorhanden is kan het OCMW 
bijpassen, of worden de kinderen 
aangesproken. 

De vraag is nu of in een welvaartsstaat  
de mensen hun eigen vermogen 
moeten opleven om hun rusthuis 
te betalen? De vraag is ook waar 
al dat geld van die torenhoge 
belastingen die wij gedurende ons 
hele leven betalen  wel niet is als 
onze rusthuizen onbetaalbaar zijn? 
Het beste zou natuurlijk zijn dat 
een vermogen niet naar de staat 
gaat maar overgedragen kan worden 
op de volgende generatie. Zo bouw 
je een duurzame welvaart op. Als 
mensen hun vermogen opleven start 
je eigenlijk een neerwaartse spiraal  
waardoor we armer worden. 

 JvdK

Belasting drijfkracht van 
motoren blijft
Op de gemeenteraad van 23 april 2018 
peilde ons gemeenteraadslid Pierre 
Hendrikx naar een stand van zaken van 
de belasting op drijfkracht voor motoren 
die nog in onze gemeente geïnd wordt. 
De ondernemers, VKW Limburg op 
kop, zijn al lang vragende partij voor de 
afschaffing van deze belasting. In haar 
jaarrapport kleurde VKW Limburg onze 
gemeente nog rood in de tabellen onder 
andere door die belasting op drijfkracht.

Daarom ook dat onze partij al in 2016 
voorstelde om de belasting af te schaffen. 
Het gemeentebestuur wilde daar nog niet 

op ingaan maar eerst de zaak evalueren. 
Gevraagd naar die evaluatie kregen we 
alleen de cijfers. Veel stellen die niet voor 
hoor. In 2013 ging het over €44.940, in 
2014 over €40.169, in 2015 over €37.428, 
in 2016 over €31.962. en in 2017 over 
€33.521.  

Wat wel iets voorstelt is de negatieve 
ondernemersperceptie die zo een belasting 
schept. Dat is niet goed want we slagen 
er nu al moeilijk in om ondernemers 
aan te trekken. Daarom vragen wij de 
afschaffing. 

MkO

Vreemdelingenstemrecht
Tegen de wil van het volk gaf de Kamer 
in 2004 de migranten die niet over de 
nationaliteit beschikken stemrecht 
voor gemeenteraadsverkiezingen.  Te 
zot voor woorden natuurlijk. Zeg nu 
zelf, welke club laat niet-leden nu mee  
beslissen?

Onze traditionele politiekers hebben 
die beslissing natuurlijk niet zomaar 
genomen. Het gaf hen uitzicht op 
een  reservoir van 10% extra stemmen. 
Alleen lijkt het jammer genoeg voor onze 
systeempolitici niet zo te vlotten met 
dat vreemdelingenstemrecht. Want waar 
bij de verkiezingen van 2006 zich nog 
20,94% EU-vreemdelingen en 15,71% 
niet-EU-vreemdelingen registreerden om 

te gaan stemmen, daalde dit aantal in 
2012 tot respectievelijk 18,89% (EU) en 
14,02% (niet-EU).

Dus verscheen er in de krant De 
Standaard op 16 november een pleidooi 
om meer inspanningen te doen om 
migranten naar de stembus te krijgen. 
Geïnterpelleerd hierover door ons op de 
gemeenteraad van 29 januari gebaarde het 
gemeentebestuur eerst nog van krommen 
aas. Maar in MAzine stond niet veel later 
wel al een oproep, inclusief hulp, voor 
vreemdelingen om zich te registreren...

MkO & E.J.



Graven van 'onze' jongens

Socialisten kennen eigen Vlaamse
geschiedenis niet
Op de gemeenteraad van maandag 
28 mei 2018 hield onze fractieleider, 
Leo Pieters, een tussenkomst over 
de nog bestaande soldatengraven in 
onze gemeente. De bevoegde schepen, 
een volbloed socialiste, heeft daarop 
bewezen geen snars begrepen te hebben 
van onze eigen afkomst. 

Soldatengraven? 

Volgens het War Heritage Institute 
(WHI) zijn de jongste jaren in dit 
land ongeveer 3000 soldatengraven 
op gemeentelijke kerkhoven definitief 
‘opgekuist’. Alles samen zouden er 
nog een 6000 soldatengraven uit de 
Eerste Wereldoorlog te vinden zijn op 
diverse gemeentelijke begraafplaatsen. 
Die soldaten werden daar, en dus niet 
op een militair kerkhof, begraven op 
uitdrukkelijke wens van de betrokken 
families.  

Grafrust niet altijd gerespecteerd

De gekke staat waarin wij leven heeft een 
niet al te beste reputatie als het gaat over 
respect voor onze gesneuvelde soldaten 
uit de Eerste Wereldoorlog. Zeker niet als 
het gaat over onze Vlaamse gesneuvelden. 
Herinneren we ons maar hoe op de 
militaire begraafplaats van Oeren in de 
nacht van 9 en 10 februari 1918 de letters 

AVV-VVK van 38 zerken dichtgesmeerd 
werden. Of hoe in mei 1925 Vlaamse 
heldenhuldenzerkjes kapotgeslagen 
werden om er de weg naar de militaire 
begraafplaats van Adinkerke mee aan te 
leggen. Maar ook onze gemeente heeft 
zich wat betreft het respecteren van de 
grafrust niet altijd van haar beste kant 
laten zien. Herinneren we ons maar 
de perikelen rondom het kerkhof van 
Neeroeteren!

Aandacht gevraagd en gekregen

Kortom, reden genoeg om ons zorgen 
te maken over onze soldatengraven en 
onze gemeente tot actie aan te manen. 
Af te meten aan de reacties zijn de 
meeste andere partijen wel mee met onze 
oproep. Zo ver zo goed. De socialistische 

schepen die onze vragen beantwoordde 
gaf op het eerste zicht zelfs blijk van 
empathie en inzicht.  De gemeente had 
gelukkig echt wel oren naar onze vraag. 
Alleen toen onze fractieleider vertelde dat 
de originele steekkaarten op de webstek 
van het instituut in het Frans opgesteld 
waren kon onze rode schepen duidelijk 
niet meer volgen. Ze trok de oprechte 
opmerking van onze partij gewoon in het 
belachelijke: 'Er staat toch een knop op 
de webstek om een andere taal te kiezen' 
proestte ze uit. 

'Weg met ons'? 

Kijk, of die reactie nu voortkomt uit 
onwetendheid, dan wel of ze bewust 
sarcastisch was, schandalig is ze. Onze 
fractieleider had het hier immers over 
de officiële documenten die  opgesteld 
werden naar aanleiding van het overlijden 
van onze soldaten. Het gaat hier dus om 
het feit dat deze Vlaamse jongens zelfs tot 
in hun dood niet gekend werden in hun 
eigen taal, hun eigen identiteit. Het gaat 
hier om de pertinente achteruitstelling 
van onze voorouders. Dat een socialistisch 
schepen dit zomaar weglacht zegt veel 
over de heersende opvattingen in die 
partij. De 'Weg met ons' mentaliteit 
heeft echt wel diep wortel geschoten in 
de socialistische genen!

E.J. &  MkO

Gekende graven in Maaseik

In het register van het War Heritage 
Institute konden wij zelf 6 fiches van 
de dienst oorlogsgraven vinden van 
mannen die sneuvelden tijdens de 
Eerste Wereldoorlog en nadien begraven 
werden in Maaseik (Fiches nr. 5712, 
6015, 37518, 23166, 27840, 34646). 

Neeroeteren en Opoeteren? 

Voor Neeroeteren en Opoeteren 
konden wij zelf niet meteen iets 
vinden. Wel vinden we een 30-tal 
gesneuvelden uit onze drie gemeenten 
die elders begraven liggen. Al die fiches 

van de dienst oorlogsgraven over onze 
Maaseikse, Neeroeterse en Opoeterse 
jongens zijn dus opgesteld in het Frans. 
De achteruitstelling die alle Vlaamse 
soldaten te beurt viel, viel dus ook onze 
Maaseikse, Neeroeterse en Opoeterse 
jongens te beurt.

1918-2018: Vlaams Belang vraagt 
gepaste herdenking van onze 
soldaten

Omwille van de tanende kennis over 
deze periode en omwille van het 
blijvende respect dat wij onze soldaten 
verschuldigd zijn heeft het Vlaams 
Belang de gemeente gevraagd om naar 
aanleiding van de honderdste verjaardag 
van het einde van WO I hieromtrent 
iets gepast te organiseren. Wij hopen 
dat de gemeente hieraan niet alleen een 
gunstig gevolg geeft, maar dat ze ook 
het Vlaamse accent niet vergeet! 

MkO



SMS* “Vlag + naam en adres” naar 
0468 22 11 33 en ontvang een gratis infopakket 

met leeuwenvlag

MAzine: propaganda? 
Ach, het informatieblad van het 
gemeentebestuur ziet er wel goed uit. 
De opmaak is deftig, verfrissend en 
zeker en vast professioneel. Een pluim 
voor de betrokken ambtenaren.  

Alleen is het blad inhoudelijk ten 
gronde postmodern.  Het blad wordt 
duidelijk gebruikt door de meerderheid 
om op kap van de belastingbetaler 
gratis propaganda te voeren. 

De mooie factuur is natuurlijk voor de 
belastingbetaler. Op de gemeenteraad 
van 27 november 2017 heeft men  

€72.000 uitgetrokken voor één jaar 
MAzine. Een bedrag waarvoor ook 
kiezers van de oppositie betalen. 

Omdat wij als oppositiepartij vinden 
dat ook onze kiezers mogen weten wat 
wij vinden, doen en laten stelden we 
voor om in het blad ook plaats te laten 
voor de mening van de oppositie. Daar 
had de meerderheid natuurlijk geen 
oren naar. Jammer, wij zouden dat in 
hun plaats wel toegestaan hebben! 

 MkO

Geen lichtstoet in 
Opoeteren dit jaar 
Mediagroep Grenslandactueel berichtte 
op 5 januari 2018 dat er dit jaar geen 
lichtstoet in Opoeteren zal zijn. Het 
bericht werd overgenomen door de VRT 
en Het Belang van Limburg. Wat de 
redacties vergeten waren te vermelden 
was dat het nieuws bekend geraakte nadat 
onze partij hierover op de gemeenteraad 
van 18 december vragen had gesteld. 

Wij hadden ‘horen waaien’ dat er wel eens 
geen stoet kon zijn omdat de gemeente 
niet mee wilde. Iets wat onze partij 
jammer zou vinden. Zomaar zeggen dat 
het niet mag doorgaan omdat er een 
negatief advies van de politie voorligt is 
natuurlijk gemakkelijk. Als er problemen 
zijn dan moet je die durven oplossen 
als gemeentebestuur. Daarvoor moet je 

natuurlijk wel je politieke nek uitsteken. 
Iets wat die dikbetaalde politiekers in 
Maaseik natuurlijk niet al te graag doen. 
Mogen we daarom eens een stoute vraag 
stellen? Mogen we eens vragen wat er 
gebeurd zou zijn indien zich hetzelfde 
had voorgedaan met de stoet in Maaseik?  

JvdK

'Bewustmakingsdag'

Vlaams Belang fractieleider in het 
Vlaams parlement, Chris Janssens, 
beschreef 11 juli ooit in zijn 
column in het blad Doorbraak als 
niet alleen een feestdag maar ook een 
strijddag en een ‘bewustmakingsdag’. 

Identiteit

Onze lokale afdeling kan deze 
beschrijving alleen maar volmondig 
beamen. Ja, omdat we onze 
onafhankelijkheid nog niet hebben 
en we er dus voor moeten strijden. 
Ja, omdat we een volk zijn en we 
dus met een feestdag onze identiteit 
moeten vieren. Maar ook ja, omdat 
zoveel Vlamingen hun eigen identiteit 
nog moeten ontdekken en dus een 
partij als het Vlaams Belang nodig is 
om hen daarvan bewust te maken! 

Laat de leeuw klauwen! 

Wij roepen daarom ook dit jaar weer 
op om traditiegetrouw uw huis te 
bevlaggen op 11 juli met onze fiere 
Vlaamse Leeuw. Wie nog niet in het 
bezit mocht zijn van een vlag mag ons 
altijd contacteren. En niet vergeten: 
de leeuw klauwt naar links!    

Leo  Pieters
leo.pieters@telenet.be 

Woensdag 
11 juli:
Vlaamse 
feestdag!



Weinig natuurgebied, weinig crossterrein

Kloppen die bodemonder-
zoeken wel?
Ze zijn druk in de weer in de 
kiezelgroeve met het onderzoeken van 
de bodem. U weel wel, dat waar wij 
altijd al voor gewaarschuwd hebben. 

Maar als we de bodemonderzoeken 
tot nu toe bekijken lijkt het alsof het 
plaatje toch niet helemaal klopt. Te 
merken aan de plaatsen waar men zoekt 
heeft het er alle schijn van weg dat men 
zijn best doet om niets te vinden. De 
firma mag natuurlijk alleen maar boren 
op daartoe aangewezen plaatsen. 

Dat maakt ons natuurlijk wel heel 

nieuwsgierig naar wie er die plaatsen 
allemaal aangewezen heeft. Zo 
nieuwsgierig dat we zeker niet zullen 
nalaten de resultaten op te vragen en 
met een vergrootglas te bekijken. 

L.P.

Zelfs alternatieve cross is 
teveel gevraagd 
In het Belang van Limburg van 
woensdag 09 mei 2018 heeft geboren en 
getogen Neeroeterenaar Stefan Everts fel 
uitgehaald naar het gemeentebestuur in 
het algemeen en naar de burgemeester in 
het bijzonder. Terecht als je het ons vraagt. 
Het bestuur draagt zonder twijfel een 
grote verantwoordelijkheid wat betreft de  
teloorgang van de kiezelgroeve.

Omdat wij in Het Belang van Limburg 
van 28 maart 2018 terecht de waakhond 
in dit dossier worden genoemd bracht 
ons Neeroeters gemeenteraadslid 
Pierre Hendrikx de opmerkingen van 
Stefan Everts onder de aandacht op de 
gemeenteraad van 28 mei 2018. 

Telkens als we de cross op de gemeenteraad 
agenderen zie je de burgemeester 
geïrriteerd geraken. Oh wat zou die man 
toch graag van dit dossier af zijn zeg!

Niet met ons natuurlijk! Hij heeft een 
verantwoordelijkheid en wij zorgen er 
graag voor dat hij ze niet kan ontlopen.
Een eenmalige cross in de kiezelgroeve, of 
een alternatieve crosslocatie zoeken zijn 
wel teveel gevraagd voor dit heerschap. 
Neen, vanop de meerderheidsbanken 
moeten de crossvrienden niets meer 
verwachten.Die maskers liggen finaal 
af, en, de motorcross trekt echt aan het 
allerkortste eind.   

E.J.

Het zal julle wel niet ontgaan 
zijn dat OXFAM in opspraak is 
gekomen. In De Standaard van 10 
februari 2018 was er sprake van een 
heus seks schandaal. Zogenaamde 
‘hulpverleners’ van OXFAM, zouden 
in Haïti zich te buiten zijn gegaan 
aan prostitueebezoek. Volgens  de 
krant ‘The  Times’ zou het ook gaan 
om minderjarig prostituees. Men 
heeft het ook over het betalen van 
prostitutie met middelen van de 
organisatie, pornografie, pestgedrag 
en intimidatie.  

Deze schandalen komen bovenop de 
verhalen uit 2009 toen ‘De Dagelijkse 
Standaard’  onthulde dat OXFAM 
geld doorsluisde  naar  organisaties 
zoals onder andere Milli Görüs, een 
Turkse organisatie gekend om haar 
religieus-fundamentalistische ideeën.

Veel burgers van onze gemeentes staan 
er niet bij stil maar ook onze gemeente 
steekt uw belastinggeld in dit soort 
clubjes.  Alle plaatselijke Oxfam 
vrijwilligers en hun goede intenties te 
spijt vonden wij dat  het in het licht 
van de gebeurtenissen tijd was om 
te stoppen met de subsidiëring van 
OXFAM-Wereldwinkel. Onze burgers 
moeten niet betalen voor de seksuele 
escapades van de medewerkers van 
deze organisatie. Op de gemeenteraad 
dienden wij daarom het voorstel in 
om de huursubsidies –Budget 2018 
p. 014– aan OXFAM/Wereldwinkel  
onmiddellijk stop te zetten.Vergeefs 
jammer genoeg! Zelfs de andere 
oppositiepartijen vinden dat uw geld 
moet blijven vloeien naar OXFAM.

E.J.   

Vlaams Belang wil 
subsidies OXFAM 
schrappen



Als we sommigen mogen ge-
loven, is de immigratiecrisis 
voorbij en wordt er onder 
deze regering een kordaat im-
migratiebeleid gevoerd. Niets 
is echter minder waar. Stoere 
woorden dienen enkel om een 
gebrek aan daden te camoufle-
ren. Van een trendbreuk is aller-
minst sprake. De immigratiekra-
nen staan nog altijd wagenwijd 
open en België blijft wat het 
was: een topbestemming voor 
immigratie vanuit alle windstre-
ken. Met onze immigratie-app 
confronteren we het ‘fakenews’ 
van deze regering met de ob-
jectieve, onweerlegbare en ve-
rifieerbare cijfers. 

VLAAMS BELANG 
LANCEERT  
IMMIGRATIE-APP

www.immigratie.appLEES ONZE VOORSTELLEN!
Geïnteresseerd in de voorstellen  

van het Vlaams Belang?

Bestel ons verkiezingsprogramma
via info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09 of download via 

www.vlaamsbelang.org/programma

VLAANDEREN
WEER VAN ONS

De ijzeren wet dat het gevoerde 
beleid slechts een flauw afkook-
sel is van de verkiezingsbeloftes 
lijkt vandaag de nieuwe lijfspreuk 
van deze regering. In plaats van 
de beloofde verlaging van de 
btw op elektriciteit werd ons een 
forse verhoging voorgeschoteld. 
In plaats van lagere belastingen 
kregen we de hoogste belasting-
druk van de OESO. In plaats van 
een streng immigratiebeleid wer-
den we geconfronteerd met een instroom van meer dan 400.000 vreemdelingen. 
In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. En in 
plaats van menswaardige pensioenen splitste men ons een forse verhoging van 
de pensioenleeftijd in de maag. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze 
regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verle-
den is allerminst sprake.
 
Baas in eigen land

 
Met onze campagne ‘Vlaanderen 
weer van ons’ zeggen we de po-
litieke klasse de wacht aan. Wij 
willen de macht opnieuw bij het 
volk leggen. Een volk dat baas 
is over zijn eigen centen, zijn 
eigen grenzen en zijn eigen 
toekomst. 

Met het Vlaams Belang maken 
we Vlaanderen weer van ons!

Wij willen de  
macht opnieuw bij  

het volk leggen

Tom Van Grieken
Voorzitter


