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Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaande-
ren. Ook in Maaseik, Neeroe-
teren en Opoeteren zette het 
Vlaams Belang een sterk resul-
taat neer.  

Dat wij ondanks moeilijke omstandig-
heden – denk maar aan het vreemde-
lingenstemrecht en de 105.000 nieu-
we Belgen die er onder deze regering 
bijkwamen – fors vooruitgaan, is een 
prestatie van formaat. In totaal stemden 
meer dan een half miljoen Vlamingen 
voor het Vlaams Belang.  

Overwinning van de gewone 
Vlaming 

Dit is niet alleen een overwinning voor 
het Vlaams Belang. Het is een over-
winning van de gewone Vlaming die 

zich verzet tegen de toenemende im-
migratie die onze welvaart, onze cul-
tuur en ons sociaal model op de helling 
zet. Dit is ook een overwinning voor al 
degenen die zich niet meer begrepen 
voelen door de traditionele politici die 
elke voeling met de realiteit hebben 
verloren. 

Invasie halt toeroepen!

Het stof van de lokale verkiezingen 
is amper gaan liggen of de Vlaamse, 
federale en Europese parlementsver-
kiezingen dienen zich aan. Nu de im-
migratiecrisis een nieuw hoogtepunt 
bereikt, is het van het grootste belang 
dat onze partij versterkt uit de stembus-
slag komt om de invasie een halt toe te 
roepen. Indien we onze sociale zeker-
heid en onze manier van leven willen 
behouden, is er immers nood aan een 

complete ommezwaai. Onze zuster-
partijen in Oostenrijk en Italië bewijzen 
alvast dat het kan. Met uw steun maken 
we het ook waar in Vlaanderen!

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter
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Vlaams Belang breekt 
voorakkoorden

Een nuttige stem!

 
In ons lokaal magazine Straffe 
Kal riepen wij jullie voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op om 
samen met ons de voorakkoorden 
die gesmeed waren in onze 
gemeente te breken. U weet wel, 
die ondemocratische afspraken die 
systeempartijen maken, nog voor de 
kiezers de kaarten heeft geschud. 
In onze gemeente ging het concreet 
om liefdesverklaringen tussen twee 
oppositiepartijen en tussen twee 
meerderheidspartijen. Afspraken 
die niet doorgingen omdat Vlaams 
Belang toch wel niet net ietsje teveel 
zetels had afgesnoept van de heren 
en dames anti-democraten. De 
kiezer heeft met andere woorden 
dankzij zijn/haar Vlaams Belang-
stem de achterkamertjespolitiek in 
deze gemeente een zware slag 
toegebracht. Heerlijk toch?

 
'Niet de premier, niet de linkse 
oppositie, maar Vlaams Belang 
heeft de regering doen vallen', 
schrijft journalist Bart Eeckhout in de 
krant De Morgen op 18 december 
2018. Zware woorden, maar niet 
geheel zonder grond van waarheid. 
De linkse krant geeft hiermee 
immers luidop toe dat de invloed 
van Vlaams Belang onmiskenbaar 
is. Zonder de electorale opkomst 
van onze partij was dat gekke 
Marrakech-akkoord zonder veel 
poeha gepasseerd. Wat zeggen 
we, zonder ons was de kans groot 
dat u niet eens wist dat er zoiets 
was als een Migratiepact. In het 
weekblad Knack heeft redacteur 
Walter Pauli op 5 december 2018 
het letterijk over andere partijen 
die inspiratie halen bij onze partij. 
Dat met andere woorden in dit land 
dus niet meer zomaar kan verder 
gedaan worden met het open-
grenzenbeleid is ook een realisatie 
van u, beste Vlaams Belang kiezer! 

De kiezer heeft houten klaas Jan 
Creemers met een zware buis en 
goed gevulde zakken terug naar 
moeder de vrouw gestuurd. Hij wordt 
vervangen door Johan Tollenaere 
die er, door het afhaken van Dirk 
Verlaak, in slaagde om de liberale 
stemmen terug te verenigen en zo 
de grootste te worden. Waarvoor 
onze felicitaties. De partijen van de 
nieuwe meerderheid hebben alvast 
gemeen dat ze allemaal al eens in 
die meerderheid gezeten hebben en 
ze allemaal met klinkende ruzie hun 

schepenposten verdeeld hebben. Bij 
VLD moesten politieke verdiensten 
het afleggen tegen cliëntelisme uit 
het verleden, bij PRO3680 moesten 
de kandidaten op bevel van Don 
Vermassen een Sp.a-lidkaart kopen 
om op een afdelingsvergadering 
schepen Drees in te ruilen voor 
een allochtone kandidate, en ook 
in De Wevers' schaapstal vloog de 
modder in het rond. De uitkomst is 
een college dat bestaat uit Tollenaere 
en 6 dwergen. En ja, dat had gerust 
met een dwerg minder gemogen!

Vlaams Belang boekte in Maaseik, 
Neeroeteren & Opoeteren op 14 
oktober 2018 een ongelooflijke 
zege. Met 2217 stemmen, of maar 
liefst 14,3% zette onze afdeling een 
onwaarschijnlijk sterk resultaat neer 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Nog straffer presteerde onze afdeling 
voor de provincieraadsverkiezingen. 
2605 inwoners van Maaseik, 
Neeroeteren en Opoeteren gaven 
hun vertrouwen voor de provincieraad 
aan Vlaanders dapperste partij. De 
zogezegd grote winnaar van de 
verkiezingen in Maaseik, VLD, scoorde 
slechts 0,4% beter dan onze partij. 

Als de provincieraadsverkiezingen, 
zoals professor Johan Ackaert zegt, 

dé opiniepeiling zijn voor de komende 
nationale verkiezingen, dan zit onze 
partij in Maaseik, Neeroeteren & 
Opoeteren alvast heel zeker op het 
goede spoor! Het moet gezegd: 
Bedankt kiezers! 

Leo Pieters
Fractieleider gemeenteraad

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Volg onze afdeling op facebook Vlaams belang Maaseik Neeroeteren Opoeteren

Johan & de 6 dwergen

echt.bedankt

Volg ons via facebook!



U tankt vooral de 
schatkist vol
 
Nergens in Europa betaalt u meer voor een liter diesel dan 
in België. Andere traditioneel ‘dure diesel’-landen zoals Ita-
lië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk moeten 
ons land nu laten voorgaan. Grootste boosdoener 
is het zogenaamde ‘cliquetsysteem’ dat de 
overheid invoerde. Dat systeem zet de helft 
van een prijsdaling van diesel om in een 
accijnsverhoging. In de eerste helft van 
2018 kwam het systeem acht keer in 
actie met acht prijsverhogingen tot 
gevolg. De accijnzen op diesel en 
benzine brachten de Belgische 
staat vorig jaar niet minder dan 
5,5 miljard euro op. Een stijging 
van één miljard op amper vier jaar 
tijd. Of hoe uw vermaledijde die-
selwagen dienstdoet als een ware 
jackpot voor de schatkist. 

Neen tegen de  
kilometerheffing 
Als klap op de vuurpijl besliste Vlaams minister Ben Weyts 
om de autofactuur nóg verder de hoogte in te jagen, door 

de invoering van een kilometerheffing. Hierdoor zal auto-
rijden tot een vijfde duurder worden.

Het Vlaams Belang verzet zich tegen deze 
asociale maatregel. Een dergelijke be-

lasting bestaat nergens in Europa. Bo-
vendien is het absurd dat de structu-
rele verkeersopstopping - waarvoor 
deze regering verantwoordelijk is 
- misbruikt wordt om nóg dieper in 
de zakken van de mensen te zitten. 
Blijkbaar vergeten de regerings-
excellenties, met dienstwagen en 
chauffeur, dat de wagen voor veel 
mensen niet alleen vrijheid maar 
ook bittere noodzaak is.

Waar gaat uw belastinggeld 
naartoe in 2019? 

Voor wie wil weten waar zijn belastinggeld zoal naartoe gaat, is een duik in de Belgische begroting 
een absolute must. Het Vlaams Belang dook in het Belgische begrotingsontwerp van dit jaar en kwam 
opnieuw tot een aantal opmerkelijke conclusies:

UW AUTO: JACKPOT VAN DE OVERHEID

57%
Overheid 30%

producent

13%
leveranciers

Bron: Belgische Petroleumfederatie

Islamzuil: 7 miljoen euro
Zo stijgen de uitgaven voor islamitische erediensten met maar 
liefst 42 procent op amper een jaar tijd. Waar er in 2018 4,5 
miljoen euro richting islamzuil werd versast, stijgt dat dit jaar tot 
meer dan 7 miljoen euro. 

Asielopvang: 266 miljoen euro
Ook de uitgaven voor de opvang van asielzoekers blij-
ven pieken. De kostprijs voor de opvang van asielzoekers 
wordt dit jaar op 266 miljoen euro geraamd. 

Vreemdelingenzaken: 150 miljoen euro De Dienst Vreemdelingenzaken, dat is de dienst die onder meer in-staat voor de asielaanvragen, kost de belastingbetaler in 2019 een slordige 150 miljoen euro.  

Koningshuis: 37 miljoen euro 
De uitgaven voor het koninklijk circus staan in schril 
contrast met de wild om zich heen slaande armoede in 
steeds meer Vlaamse huiskamers. In 2019 ontvangen ko-
ning Filip en co 37 miljoen euro van uw belastinggeld. 

Senaat: 42 miljoen euro 
Hoewel geen zinnig mens er nog het nut van kan bewij-
zen, blijft de Belgische Senaat een gulzigaard als het op 
belastinggeld aankomt. De werking van deze totaal over-
bodige instelling kost u dit jaar 42 miljoen euro.  


