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Als een donderslag bij heldere 
hemel, zo sloeg de overwinning 
van onze partij bij de afgelopen 
verkiezingen in bij de traditio-
nele partijen. Plotsklaps werd 
Vlaams Belang de grootste par-
tij in Maaseik, Neeroeteren & 
Opoeteren.   
 
Zelf voelden we natuurlijk al wel aan 
dat er een overwinning voor ons zat 
aan te komen. De reacties van onze in-
woners logen er niet om. Dat we echter 
als grootste partij van onze gemeente 
uit de stembus zouden komen overtrof 
natuurlijk onze stoutse verwachtingen. 
Zeg nu zelf, er meer dan 15% op voor-
uitgaan? Doe het ons maar eens na!      

1 op 4 stemt Vlaams Belang   
 
Net geen 25% van de kiezers in onze 
gemeente gaf zijn of haar stem aan 
Vlaanderens strafste partij. Dat wil 
zeggen dat als u vandaag een wan-
delingetje maakt in Maaseik, Neeroe-
teren of Opoeteren dat 1 op 4 van 
de inwoners wiens pad u kruist een 
Vlaams Belang-stemmer is. Dat is on-
wezenlijk veel. We kunnen u daarvoor 
niet genoeg bedanken, en niet 
genoeg op het hart druk-
ken dat we ten volle 
beseffen welke ver-
antwoordelijkheid ge-
paard gaat met deze 
overwinning. Uw stem 
zal luid weerklinken!

Leo Pieters   
 Fractieleider 

gemeenteraad
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Laat ons een kat een kat noemen: 
Ondanks verzoeken van Vlaams Belang 
heeft de vorige regering geen stappen 
gezet om die Syriëstrijders vervallen te 
laten verklaren van hun nationaliteit. 
Daardoor zitten we nu natuurlijk 
met de gebakken Islamitische peren 
want veel van die koorknapen willen 
verdorie terugkeren naar ons Vlaamse 
landje van melk en honing.  Niet met 
ons natuurlijk! Het islamisme heeft als 
verschijningsvorm geen uitstaans met 
Vlaanderen en dus zijn de aanhangers 
ervan hier ook niet gewenst. Jammer 
genoeg dringt die boodschap niet door 
bij onze beleidsvoerders waardoor we 
ook in onze gemeente geconfronteerd 
worden met het islamisme in alle geuren 
en terroristische kleuren. Of bent u 
al vergeten dat een Brusselse rechter 
verleden jaar nog 9 Syriëstrijders en 
ronselaars uit Maaseik veroordeelde?                
                
 Op 12 juni verschenen er aangaande 
dit onderwerp berichten in de pers 
over een Franse operatie waarbij twee 
kinderen van Maaseiker Syriëstrijders 
zijn overgebracht naar Nederland. 
Nuja, ‘Maaseiker Syriëstrijders’? Het 
enige ‘Maaseikers’ aan die strijders is 
dat ze in Maaseik gewoond hebben. 
Echte Maaseikenaars hebben in Syrië 
niets verloren. Gezien de ideeën 
die islamisten er op nahouden kun 
je evenmin beweren dat het gaat 
over mensen die geïntegreerd zijn. 
Integendeel! Het gaat hier over 
groepen die vijandelig staan tegenover 
ons, maar wel willen terugkeren...           
                 
Daarom plaatste onze fractie het thema 
op de agenda van de gemeenteraad 
van 24 juni 2019. Zaaks om eens te 
polsen of de nieuwe meerderheid wel 
wakker is waar de oude lag te slapen. 
Uit de antwoorden bleek jammer 
genoeg dat de nieuwe meerderheid 
vooralsnog even slecht op de hoogte 
is als de vorige. Met het wisselen van 
deradicaliseringsambtenaar was alles 
stil komen te liggen. Een taak voor 
onze partij dus om hier wat meer druk 
op de ketel te zetten! 
          

        
E.J.     

Statutair gezien volgt er na de 
verkiezing van de nationale 
voorzitter van onze partij ook een 
vernieuwing van de regionale 
besturen en de afdelingsbesturen. 
Dat is uiteraard voor onze afdeling 
niet anders. Natuurlijk worden wat 
dat betreft eerst onze talrijke leden in 
Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren 
opgeroepen om zich kandidaat te 
stellen voor een plek in ons bestuur.   
  
Maar aangezien wij lokaal 
bij de lijstvorming voor de 

gemeenteraadsverkiezingen al 
over de partijgrenzen heen keken 
herhalen we die oefening graag 
voor wat betreft onze dagelijkse 
werking: Hebt u dus het Vlaams hart 
op de juiste plaats en denkt u een 
steentje - hoe klein ook - te kunnen 
bijdragen aan de uitbouw van 
Vlaanderens mooiste partij, aarzel 
dan niet om contact op te nemen met 
afdelingsvoorzitter Leo Pieters via 
leo.pieters@telenet.be.   
 
 

Welgeteld 3701 inwoners van 
Opoeteren, Neeroeteren en Maaseik 
gaven op 26 mei 2019 hun 
vertrouwen aan Vlaams Belang. Dat 
zijn exact 768 kiezers meer dan onze 
eerste achtervolger. In procenten wil 
dat zeggen dat Vlaams Belang met 
24,5% met kop en schouders boven 
de andere partijen uitkomt. Die andere 
partijen blijven immers allen onder de 
grens van 20%.    
    
Waren het op 26 mei 
gemeenteraadsverkiezingen dan was 
het politiek gezien onmogelijk om in 
deze gemeente een coalitie te vormen 
zonder Vlaams Belang. Wat zeggen 
we, dan hadden wij het initiatiefrecht 
om het gemeentebestuur te vormen! 
Aangezien kiesonderzoek uitwijst dat 
het ons kiespotentieel nog groter is dan 
ons resultaat zit het er in dat we na de 

volgende gemeenteraadsverkiezingen 
echt wel aan zet zijn. Op voorwaarde 
natuurlijk dat wij als Vlaams Belangers 
daar keihard aan blijven werken. Iets 
waar we met de kracht van overtuiging 
absoluut voor zullen gaan!          

 
Leo Pieters

Fractieleider gemeenteraad
Syriëstrijders

Onze gemeenteraadsleden   

Vernieuwing afdelings-
bestuur

Handen aan de ploeg!



 
Eén van de eerste beleidsdaden 
van het nieuwe bestuur was er 
eentje die meteen kon tellen: De 
belastingen verhogen. Alsof we nog 
niet al kampioen belastingen betalen 
waren?           

In de kiescampagne was het nochtans 
de nieuwe burgemeester die net het 
tegenovergestelde had beloofd. Politici 
van dat allooi, aan ons zijn ze niet 
besteed... Maar, was de verhoging 
eigenlijk wel nodig? En, was het wel iets 
verstandig om te doen, gesteld dat het 
waar is en er toch een noodzaak was 
om extra inkomsten te genereren? En, 
wat dan met de toekomstige gevolgen 
van de taxshift?        
     
Belastingen waren al te hoog
 
In de zomer van 2018 schreven we in 
ons lokaal blad Straffe Kal #07 een 
artikel rondom de centrale vraag waar 
het heen gaat met onze belastingen. 
Een half jaar eerder, op 18 december 
2017, werden de opcentiemen in onze 
gemeente namelijk vastgesteld op 
1039. Naast een personenbelasting 
van 8,0% speelden we daardoor mee in 
eerste provinciale voor de titel gemeente 
met de hoogste belastinggraad. De 
werkgeversorganisatie VKW schreef 
onze gemeente op basis daarvan af 
als niet interessant om in te investeren, 
wonen of werken. Het fiscale klimaat is 
hier met andere woorden van die aard 
dat we ons er mee uit de markt prijzen. 
De vraag stellen of er geen oorzakelijk 
verband is met de leegstand in onze 
gemeente is ze beantwoorden. Maar 

de aanleiding van ons artikel in 2018 
was de zorgen die we ons maakten over 
de mogelijke negatieve impact van de 
taxshift op de belastinginkomsten. Het 
was immers zo dat de hogere overheden 
een taxshift hadden ingevoerd waarvan 
onder andere de KUL vertelde dat de 
gemeenten er in 2020 inkomsten door 
zouden verliezen. We bevroedden dat 
er daarom nog meer zwaar fiscaal 
weer op komst was.   
     
Paniekreactie                  
     
Dat het nieuwe gemeentebestuur al 
meteen op 18 januari 2019 - nog 
voor ze echt geïnstalleerd waren - de 
belastingen verhoogden verbaasde 
ons desalniettemin. Onze voorspelling 
kwam te vroeg uit. De inkomsten van 
aanslagjaar 2019 waren op dat 
moment namelijk nog lang niet gekend. 
Die kunnen tegenvallen in termen van 
de taxshift, maar ook meevallen omdat 
we ondertussen weten dat de Vlaamse 
overheid €7.400.000 extra voorziet 
voor onze gemeente. De Vlaamse 
regering helpt ons op die manier ook 
een handje met de afbouw van de 
pensioenlasten van het ziekenhuis. Weet 
u wel, die pensioenlasten die ook nog zo 
een argument pro belastingverhoging 
waren. Verder werd op 17 juni 2019 
op de gemeenteraadscommissie 
financiën duidelijk dat via de 
goede autofinancieringsmarge 
van €1.900.000, en een met 30% 
gedaalde schuldgraad, er echt wel 
geen reden was om de belastingen 
te verhogen. Daarboven komt er de 
meevaller van de grindbelasting en 
het financieel samenvoegen van de 4 

besturen zou ons eigenlijk juist goed 
moeten doen. Dan heb je ook nog 
de over te dragen budgetten van 10 
à 12 miljoen voor werken die nooit 
uitgevoerd worden. Ander argument 
dat Tollenaere uit zijn hoed toverde om 
de verhoging te verkopen was dat van 
de kosten van de nieuwbouw van het 
ziekenhuis. Eigenaardig genoeg zegt 
Tollenaere daarover op een interpellatie 
van onze partij op de gemeenteraad 
van 2 september dat die met een 
meerkost van 2% op een project van 
€100 miljoen eigenlijk zeer laag is.    
 
Dure en gevaarlijke politieke 
zet        
 
De zet van de meerderheid om 
meteen de belastingen te verhogen 
was dus te voorbarig om er geen 
andere motieven in te ontwaren. 
Het gemeentebestuur heeft niet 
doordacht gereageerd, maar in 
paniek gehandeld. Dat belooft 
voor de komende jaren! In 2009 
was Tollenaere in soortgelijke 
omstandigheden nog vragende 
partij voor een verlaging van de 
opcentiemen. En nu doet hij het 
omgekeerde? Wedden dat voor hem 
vooral de politieke parameter telt? Hij 
waagt de traditionele politieke gok 
om bij het begin van de legislatuur 
de belastingen te verhogen, om 
dan later – indien mogelijk – voor 
de schone schijn de belastingen te 
verlagen. Terwijl we nu onterecht té 
veel betalen én het risico lopen nog 
onaantrekkelijker te worden voor 
investeerders!            
    

E.J. & L.P.    

Nu we het toch hebben over de VLD, 
zullen we naast hun belofte om de 
belastingen niet te verhogen nog eens 
een andere blauwe belofte uit de 
verkiezingshoed toveren. De belofte 
waarbij Lijst Tollenaere uitpakte 
met de leuke slogan Neeroeteren = 
motorcross.               
         
Uiteraard een leuke slogen vinden 
wij, want als er één partij is die altijd 
het dossier van de kiezelgroeve in 
Neeroeteren op de agenda van de 
Maaseiker politiek is blijven houden, 
dan wel Vlaams Belang. Als het gaat 
om sporthistorisch erfgoed dan kun 
je in Neeroeteren nogal moeilijk om 
onze motorcrossvrienden heen, vinden 
wij. Zo denkt ook ons Neeroeters 

raadslid, en broer van een gewezen 
crosser, Pierre Hendrikx er over. 
Daarom dat hij, nu de saneringen 
van de kiezelgroeve achter de rug 
zijn, op de gemeenteraad van 2 
september de burgemeester vroeg 
of hij nu in de kiezelgroeve ook iets 
gaat doen voor onze motorcrossers. 

'Onbespreekbaar' luidde Tollenaeres 
botte antwoord, waarmee hij pardoes 
zijn eigen kiesbelofte verticaal 
klasseerde. Alleszins, als hij er al 
ooit oprecht iets van meende. Voor 
de oppositiekuur van de VLD, toen 
Tollenaere nog gewoon schepen was, 
bakte hij namelijk behoorlijk zoete 
broodjes met de tegenstander van het 
terrein. Een waarheid waar wij Vlaams 
Belangers hem natuurlijk niet aan 
mogen herinneren, want dan strooit 
de burgervader weer lustig op de 
sociale media rond dat het nog onze 
fout is ook dat hij niets klaarkrijgt in de 
kiezelgroeve!      
 

M.Fl.           
       

Neeroeteren = motorcross

29 tinten blauw betalen!



Een jaar nadat de burgemeester in 
de media aan de spreekwoordelijke 
alarmbel trok over de huisvestiging 
in het oud ziekenhuis, haalt hij de 
krant met de boodschap dat het 
oude ziekenhuis in de markt wordt 
gezet voor projectontwikkelaars. De 
samenwerking met de sitebeheerder 
wordt stopgezet. Nu heeft dit bestuur de 
gekke gewoonte om eerst in de pers te 
pronken met allerlei plannen, alvorens 
ze op de gemeenteraad te bespreken. 
Zo ook met deze aankondiging. Door 
de gemeenteraad niet te consulteren 
bewijzen ze dat ze zelf geen idee 
hebben wat te doen met het ziekenhuis. 
  
Dan agenderen wij het maar zelf op 
de gemeenteraad. Die macht hebben 
we gelukkig nog. Want laat het er ons 
wat betreft dit bouwwerk over eens 
zijn dat het niet echt meteen een foto 
voor de volgende toeristische brochure 
waard is. Zeker niet zoals het er nu bij 
ligt. Er moet dringend een definitieve 
oplossing komen.       
   
Over wat er uiteindelijk van gaat 
komen, van dat oud ziekenhuis, dat 
kunnen we u bij het ter perse gaan van 
dit magazine nog niet zeggen. Wat 
we u wel kunnen zeggen dat is dat we 
het jammer vinden dat men zo lang 
besluitenloos blijft in dossier. Zowel 
de vorige als de huidige meerderheid. 
Onze fractie heeft al vanaf het bekend 
maken van de plannen van het 
nieuwe ziekenhuis luidop de vraag 
gesteld wat er ging gebeuren met 
het oude ziekenhuis. Altijd bleef het 
oorverdovend stil aan de overkant. 
Op enkele tussenoplossingen na, met 
onder andere arbeidsmigranten, is 
geen enkele andere partij ooit met een 
deftig plan op de proppen gekomen. 
Met als gevolg dat wij al die tijd met 
een verloederd gebouw in het hart van 
de Eyckerstede zitten.  
   
 

MkO                            
                                        

 
 
                                       
 

Zeggen dat de verkeersveiligheid 
op de Kinrooiersteenweg te wensen 
nalaat is een open deur intrappen. 
Zeggen dat wij dat als Vlaams 
Belang niet al reeds lang zeggen is 
dat ook. Alleen hebben sommige 
beleidsmensen jammer genoeg niet 
altijd oren naar onze opmerkingen. 
Met de recente ernstige ongevallen 
leek het ons daarom aangewezen 
om de Kinrooiersteenweg nogmaals 
op de agenda te plaatsen. Onder 
andere omdat wij niet denken 
dat trajectcontrole meteen de 
wonderoplossing is, maar omdat wij 
net de mening toegedaan zijn dat 
er veeleer een probleem is met de 
infrastructuur van de weg. En dan 

bedoelen we vooral met de bomen die 
veel te kort op de rijbaan staan en er zo 
voor zorgen dat je als bestuurder geen 
kans om uit te wijken hebt in geval van 
nood. Zelfs niet al hou je je netjes aan 
de snelheid! Wij zouden die bomen 
dan ook graag gekapt zien in ruil voor 
nieuwe elders. Exact dat hebben wij 
daarom in september voorgesteld aan 
de gemeenteraad. Jammer genoeg 
volgde de meerderheid ons daar niet 
in. De burgemeester vindt niet dat 
de bomen een probleem zijn. Onze 
vraag over het uitwerken van een vrij 
liggend fietspad werd gelukkig dan 
weer wel positief onthaald.
  

JvdK

De plannen om een zogenaamde 
Baileybrug aan 't Eilandje te 
bouwen zijn letterijk in het water 
gevallen. U weet wel, die militaire 
brug die ex-burgemeester 
Creemers in gedachten had en 
waarover we indertijd bericht 
hebben in ons lokaal magazine 
Straffe Kal #8 uit de zomer 
van 2018. Via vragen 
van onze fractie op de 
gemeenteraad van 27 
mei 2019 zijn we te 
weten gekomen dat 
het dossier dat tijdens 
de vorige legislatuur 
werd ingediend bij 
LSM - om als tijdelijke 
oplossing voor 10 jaar een 
Baileybrug te plaatsen via 
het leger - vervangen is 
door de beslissing van het 
college om een definitieve 

brug te plaatsen. Nu wil men een 
volledig concept zien in het kader 
van de Toegangspoort Nationaal 
Park en een aansluiting op het 
fietsroutenetwerk. Uiteraard is 
een structurele oplossing altijd 
beter dan een tijdelijke. Zeker als 

je weet dat het ontwerp van 
Creemers' tijdelijke brug 
alleen al op €150.000 
begroot werd. De nieuwe 
meerdeheid heeft dus wel 
oren gehad naar onze 
opmerkingen. Iets wat u 
jammer genoeg niet te 
horen kreeg in onze pers.    

 
  Pierre Hendriks

Gemeenteraadslid

WAAR GAAT HET HEEN MET 
HET OUD-ZIEKENHUIS?

Ook deze werken volgen we voor u 

Kinrooiersteenweg

Baileybrug afgevoerd



Met wat voor een titel komen die 
Vlaams Belangers nu weer af 
zeg? Bestaat dat wel in Maaseik, 
Neeroeteren & Opoeteren? Tja, ...                                 
                  
Jammer genoeg is het wel degelijk zo 
dat wij in onze gemeente problemen 
tegenkomen die je slechts verwacht in 
de grote steden. Het gemeentebestuur 
heeft in die optiek op enkele gerichte 
vragen van ons raadslid Pierre Hendrikx 
moeten toegeven dat er bij de sociale 
dienst van onze gemeente inderdaad 
enkele jongeren, dertigers en veertigers 
bekend staan als zijnde dakloos. Het 
juiste aantal is echter onbekend. 
Heel veel kan onze gemeentelijke 
sociale dienst er ook niet aan doen. Zij 
fungeren namelijk als eerstelijnshulp, 
en niet als gespecialiseerde dienst. 
Dat wil zeggen dat ze daklozen vooral 
op weg geholpen worden naar andere 
hulpverleners. Zoals bijvoorbeeld 
het sociaal verhuurkantoor of een 
thuislozencentrum. Adminstratieve 
hulp wordt ook aangeboden. 
Dakloosheid gaat in onze gemeente 
echter vooral hand in hand met een 
drugverslaving. En daarmee zijn 
we aangekomen bij het volgende 
opmerkelijke woordje uit onze titel: 
drugsverslaafden. Want ook hier kom 

je problematisch druggebruik tegen. 
Het CAD (Centrum voor Alcohol- en 
andere Drugproblemen) houdt niet 
voor niets wekelijks spreekuur in de 
gemeente. Maar eigenlijk worden 
lokale verslaafden vooral doorverwezen 
naar de gespecialiseerde zorg elders. 
Met dien verstaande dat ze daar zelf 
gemotiveerd voor moeten zijn. Slechts 
indien er gevaar dreigt voor henzelf of 
de maatschappij worden ze verplicht 
opgenomen. Pro-actief beleid, wat wij 
als partij voorstaan, is niet aan de orde 
in Maaseik, Neeroeteren of Opoeteren. 
Sterker nog, afgaande op de 
antwoorden die we kregen lijkt het ons 
dat in deze ons gemeentebestuur niet 
echt een plan van aanpak heeft. En dat 
is jammer, want zo wordt het wel heel 
moeilijk om het het probleem binnen 
de perken te houden. Als we zien dat 
we in onze gemeente wel in staat zijn 
om enorm veel ondersteuning, inclusief 
tientallen woningen, aan zogenaamde 
vluchtelingen aan te bieden, dan 
stellen we ons daar toch wel vragen bij.     
      
Leefloners: 1 op 4 is erkend 
vluchteling         
                 
En dat brengt ons bij een ander 
probleem. Eveneens een stijgend 

probleem is dat van het aantal 
leefloners in onze gemeente. Het 
contingent leefloners dat een 
gemeente rijk is, vormt zonder twijfel 
een belangrijke indicator voor de 
aanwezige armoede in die gemeente. 
Eveneens uit vragen van onze fractie 
is gebleken dat die indicator in onze 
gemeente stillaan in het rood begint te 
staan. En daarbij kunnen we ook niet 
hier om de waarheid heen dat net als 
elders in Vlaanderen veel armoede 
geïmporteerde armoede is. O jawel, ook 
in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. 
Dat laatste moest de schepen van 
sociale zaken zelf toegeven aan onze 
partij. Op de OCMW-raadszitting van 
27 mei jongstleden antwoordde zij ons 
dat het spreidingsplan voor vluchteling 
haar uitwerking op het aantal 
leefloners niet gemist heeft. De cijfers 
liegen er niet om, want 1 op 4 van de 
leeflonen in Maaseik, Neeroeteren 
en Opoeteren worden uitbetaald aan 
erkende vluchtlingen. Eigen armoede 
komt daarmee langzaam maar zeker 
in de verdrukking door vreemde 
armoede. Ook onze gemeente is dus 
gebaat bij een immigratiestop.  

E.J.  

Eén van vele redenen waarom wij 
vinden dat het onkies is om de 
belastingen te verhogen is omdat 
de nieuwe coalitie nalaat om zelf de 
broeksriem aan te halen!                        
               
Zo weigert ons gemeentebestuur om te 
besparen op het aantal schepenpostjes. 
Want hebben wij echt 6 schepenen 
en 1 burgemeester nodig? Of is dit 
gewoon het resultaat van de zoektocht 
naar een bepaald politiek evenwicht? 
Laat het u door ons gezegd zijn: Het 
is het gevolg van het schaamteloos 
verdelen van postjes onder de 3 
bestuurspartijen. Zonder rekening 
te houden met de verkiezingsuitslag 
heeft iedere partij 2 schepenposten 
gekregen. Schaamteloos! Hadden ze, 

zoals de kiezer dat gewenst had, een 
coalite gevormd met Vlaams Belang 
dan hadden ze het met een schepen 
minder moeten doen. Maar, onze 
heren van de meerderheid gebruiken 
een achterpoortje in de wetgeving. 
Zoals beschreven door professor 
Ackaert in Het Belang van Limburg van 

24 oktober 2018 had de gemeente 
na het schrappen van de post van 
OCMW-voorzitter namelijk ook nog 
1 schepenambt moeten schrappen. 
Tenzij ze het inhoudsloze ambt van 
voorzitter van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst (BCSD) tot 
schepenambt verheffen. Exact dat is 
wat ze in Maaseik gedaan hebben 
natuurlijk! 

Was het niet VLD die ons voor de 
verkiezingen beloofde zorgvuldig om 
te gaan met ons geld?       
 

M.Fl. 

Waarom zoveel schepenen?

Over daklozen, leefloners & 
drugsverslaafden in onze gemeente



Als partij proberen we ook ons steentje 
bij te dragen om het leven van alle dag 
van de inwoners van onze gemeente beter 
te maken. Een onzer specialisten ter zake 
is wat dat betreft ons gemeenteraadslid 
Eddy Slootmakers.
       
 Zo was Eddy als raadslid onder andere 
actief in het dossier van de omleidingsweg 
doorheen Voorshoven voor de werken 
aan de weg van Neeroeteren naar 
Opitter (N721). Ook over de putten 
in de Kleeskensmolenweg kwam Eddy 
tussenbeide bij de bevoegde schepen en 
op de gemeenteraad van 27 mei 2019. 
Daardoor werd er een werkopdracht 
gemaakt en nam de coördinator 'groen' van 
de gemeente het op in de werkplanning. 
Wat betreft de werken die uitgevoerd 
werden aan de weg naar As bracht hij 
eveneens op de gemeenteraad de zorgen 
van omwonenden en weggebruikers 
ter sprake. De gemeente was namelijk 
de verantwoordelijke opdrachtgever, 
maar jammer genoeg liet ze toch enkele 
steken vallen wat betreft de opvolging 
van de aankondiging van de werken en 
het plaatsen van de signalisatie. Niet 
iedereen volgt de gemeente op internet en 
het verkeer draaide behoorlijk in de soep 
bij aanvang van de werken. Nadien werd 
dit in de mate van het mogelijke nog wat 
gecorrigeerd.      
       
Een volgend dossier dat Eddy, zelf 
fervent visser zijnde, ter harte neemt is 
dat van enkele zieke bomen rondom 
de Neeroeterse visvijver.  Doordat de 
bomen letterijk uit elkaar vallen onstaan 
er gevaarlijke situaties voor de vissers. 
Omdat dit al enkele malen zonder succes 
gemeld werd aan de bevoegde instanties, 
heeft Eddy het eveneens op de agenda 
van de gemeenteraad gebracht zodat het 
bestuur niet meer om de situatie heen kan.    
 
Aarzel dus niet om ons op de hoogte te 
brengen van de ongemakken die u in het 
dagelijkse leven tegenkomt.        
       

MkO                  

Naast ons lokaal magazine Straffe 
Kal - dat u nu in handen hebt - is 
onze partij natuurlijk ook actief op 
de sociale media. Terwijl je bij een 
lokaal blad toch niet zo heel snel 
op de spreekwoordelijke bal kan 
spelen is dit via de nieuwe media 
natuurlijk wel mogelijk. Daarom ook 

dat wij als afdeling én een lokale 
webstek hebben én een pagina op 
facebook. Onze webstek bereik 
je via maaseik.vlaamsbelang.
org en op smoelenboek vind je 
ons door Vlaams Belang Maaseik 
Neeroeteren Opoeteren in te 
geven.

Onder het motto, "als het goed 
is, zeggen we het ook" laten we 
u graag weten dat onze nieuwe 
burgemeester politiek liberaal 
genoeg was om ook onze fractie uit 
te nodigen op de vergaderingen voor 
het nieuwe huishoudelijke reglement 
van de gemeenteraad. Dat had hij 
strikt genomen niet moeten doen, 
dus dat hij het toch deed siert hem. 
Dat belachelijke cordon sanitair is 
namelijk voor niets of niemand goed. 
En het mag gezegd, het werd meer 

dan een beleefdheidsbezoekje! 
Sterker, de inbreng van onze partij 
vond wel degelijk haar weg naar het 
nieuwe huishoudelijke reglement. Zo 
kwam er bijvoorbeeld dankzij ons de 
mogelijkheid om actualiteitsvragen 
te stellen. Goed voor de lokale 
democratie, goed voor u! 

 
Leo Pieters

Fractieleider gemeenteraad

NIET ALLEEN BEZIG MET DE 
GROTE VRAAGSTUKKEN

Volg ons op de 
sociale media

Vlaams Belang weegt 
op huishoudelijk 
reglement



Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O Lid worden van het Vlaams Belang
O Een gratis infopakket

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode: .................................Gemeente: ...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post: ........................................................................................................

Conform de wetgeving worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit 
kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Het dossier van ijshal De Wintertuin in 
Maaseik is eveneens een verhaal dat 
onze fractie goed blijft opvolgen. Al bij 
herhaling plaatsten we dit onderwerp 
op de agenda van de gemeenteraad 
omwille van het feit dat we overtuigd 

zijn van de maatschappelijke 
relevantie ervan. Omdat vele inwoners 
van onze gemeente met veel plezier 
de schaatsen aantrekken natuurlijk, 
maar ook omdat we echt niet zitten 
te wachten op nog meer verloederde 
gebouwen in onze gemeente. Want 
dat is natuurlijk een van de mogelijke 
gevolgen van een leegstaande hal. 
Daarom dat we als fractie er al 
meermaals op aangedrongen hebben 
dat de gemeente een actievere rol 
moet opnemen in de zoektocht naar 
een mogelijke overnemer. Niet in het 

minst voor wat betreft de verruiming 
van de spelregels. Het is immers zo 
dat de oude eigenaar zich behoorlijk 
onbehaaglijk voelde in het wettelijke 
keurslijf en dat kandidaat overnemers 
daarin een reden vonden om af te 
haken. Vergis u niet, we zijn niet per 
definitie tegen een schaatspiste op de 
grote markt, maar het is toch sneu als 
terzelfdertijd een paar meter verder 
een schaatsbaan staat te verkommeren.    

  
     

MkO    
 

Als straks het nieuwe afdelingsbestuur 
van Vlaams Belang Maaseik, 
Neeroeteren en Opoeteren gevormd 
wordt zal dat voor het eerst sinds 
jaren zonder onze ouwe getrouwe 
Jan Knippenberg zijn. Bij zijn 80ste 
(!) verjaardag vond Jan dat het 
tijd was om het wat rustiger aan 
te doen. Iets wat wij alleen maar 
kunnen respecteren. Jan stond 
immers al van in de jaren '90 - 
letterlijk! - dagelijks op de bres voor 
partij, volk & vaderland. Meteen na 
zijn loopbaan als beroepsmilitair 
was Jan militant geworden van het 
toenmalige Vlaams Blok. Iets wat 
hij sedertdien trouw gebleven is tot 

vandaag. Gedurende al die tijd was 
geen klus hem te veel: Borden zetten, 
leden maken, pamfletten bussen, 
artikels schrijven, de adminstratie 
van de afdeling doen, ...  Een groot 
deel van de groei van onze afdeling 
mag dus gerust op zijn palmares 
geschreven worden!
 
We kunnen Jan dan ook alleen maar 
bedanken voor het harde werk en 
hem op het hart drukken dat zijn 
werk niet alleen nobel is geweest, 
maar vooral dat het verdergezet zal 
worden: 'Ad multos annos'!     
  

Het afdelingsbestuur      

Maaseik = schaatsbaan

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

Afscheid van een icoon:
Bedankt Jan! 

Jan Knippenberg



Meer van hetzelfde 

Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer 
koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van 
de verliezers. 

Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste win-
naar van de verkiezingen en tweede partij van het 
land promoveerde, gooiden de verliezers het op 
een akkoordje waardoor een regeringsdeelname 
vooralsnog uitgesloten is. Bij de Tour de France 
staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat 
de verliezers. 

Voorlopig althans. De bereidheid van N-VA om met 
ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijl-
paal. Waar vroeger ideologische argumenten wer-
den aangedragen om niet met ons in zee te gaan, 
beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische 
redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA samen 
58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf 
te weinig dus voor een meerderheid. 

Zwitserland aan de Noordzee

Concreet gaat het om een tekort van een kleine 
150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost die-
nen te worden verzameld in de komende vijf jaar. 

Het is onze historische taak voldoende Vlamingen 
te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen 
het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken. 
Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren. 
Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut 
Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de groot-
ste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië 
zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe 
Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen. 

Oude wijn 

Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee. 
Die krijgt met de nieuwe Vlaamse regering voor-
al oude wijn in nieuwe zakken. Van een op-
lopende rusthuisfactuur over stijgende wacht-
lijsten in de zorg en de sociale huisvesting 
tot de afschaffing van de woonbonus en 
de verhoging van de autobelastingen. 
De citroen moet blijkbaar tot de laatste 
druppel worden uitgeperst. 

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

WORD LID VAN ONZE BEWEGING!
 SMS "Info + naam en adres" naar 0468 22 11 33 en ontvang een 
 gratis proefpakket met Vlaamse leeuwenvlag.

 Surf naar vlaamsbelang.org/lidworden

 Mail naar info@vlaamsbelang.org

www.vlaamsbelang.org    02 219 60 09    M facebook.com/vlbelang    N twitter.com/vlbelang    P instagram.com/vlbelang


