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echt.kiezen!
Op zondag 14 oktober is het aan u om te
bepalen wie het de komende 6 jaar voor het
zeggen zal hebben in Maaseik, Neeroeteren
& Opoeteren.

Verkiezingen 2018, Vu: Leo Pieters, Diestersteenweg 470, 3680 Maaseik

We weten het wel, velen onder u zullen
zich met het spreekwoordelijke lood in de
schoenen naar het stemlokaal begeven. De
zin om te gaan stemmen is bij vele Vlamingen
ver zoek.

Niet zonder reden natuurlijk want de
systeempartijen hebben inderdaad lak
aan uw mening en bekommernissen. Het
systeem in stand houden en besturen is
hun enige drijfveer. Met de verkiezingen
in aantocht staan ze natuurlijk weer aan
uw deur te bedelen naar uw stem, laten ze
u tafels vol ideeën schrijven en beloven ze
u als vanouds de hemel op aarde.

Als Vlaams Belangers begrijpen wij dat maar
al te goed. U hebt als kiezers immers veel te
vaak het gevoel dat de hoge heren en dames
van het Maaseiker politieke circus lak hebben
aan uw mening. U stemt immers al jaren vrij
en vrank rechts, en al jaren krijgt u daarvoor
een links, arrogant en irritant beleid.

En toch, beste kiezer, moet u de moed niet
verliezen. Met een stem voor het Vlaams
Belang kiest u voor het spreekwoordelijke
Vlaamse Blok aan het politiek-correcte
been van de systeempartijen. Met een
stem voor het Vlaams Belang kunt u de
politieke weegschaal pas echt naar rechts
laten overhellen in onze mooie gemeente.

'Ze doen toch wat ze willen', klinkt het
jammer genoeg dan ook heel vaak uit menig
Vlaamse mond.

Leo Pieters
Lijsttrekker Vlaams Belang

Kleinste fractie?
Dapperste fractie! Blz. 3

'Vlaams Belang geeft
ruimte aan de jeugd' Blz.2

'Minder postjes, minder
politici!' Blz.3

Laat Maaseik, Neeroeteren &
Opoeteren niet links liggen!
Zoals ik op de eerste pagina al schreef is
de inzet van deze verkiezingen glashelder:
Of u steunt de traditionele partijen zodat
ze de macht weer onder elkaar verdelen, of
u smijt met een Vlaams Belang-stem een
serieuze politiek ongebonden knuppel in
het politiek correcte hoenderhok.
Wie het politieke landschap in onze
gemeente objectief bekijkt weet dat de
traditionele partijen door onderlinge
vetes uit elkaar vallen in twee mogelijke
coalities. Viruteel heeft geen enkele van
deze coalities een meerderheid zonder
ons.

EERST

In de oppositie hebben we al in zekere
mate samengewerkt met andere partijen
want dat belachelijke cordon is echt
iets van de vorige
eeuw. Alleen dwaze of
machtswelluste politici
steken nog langer hun
hoofd in het zand voor
de waarheid die wel
degelijk aan onze zijde
staat!
Leo Pieters
Lijsttrekker

Ook in onze gemeente zou er een
voorakkoord zijn, eentje tussen de
huidige machthebbers om gewoon

Vlaams Belang
geeft ruimte aan
de jeugd!
Deze verkiezingen heeft onze afdeling
de eer en het genoegen om uit te
pakken met een jonge en intelligente
dame op de tweede plaats op onze lijst.

Breek de voorakkoorden!
Al die partijen die om ter hardst roepen
dat alleen zij de democratische partijen
zijn, zijn het vaakst verwikkeld in
mechanismen die de vrije keuze van de
kiezer buitenspel zetten. Of wat anders
is het doel van een voorakkoord?

JONGEREN

Jonger en vrouwelijker?
Vlaams Belang gaat ervoor!

Vlaams Belang biedt daarom onder
voorwaarden haar medewerking aan aan
alle partijen van goede rechtse wil.

In zeven op de tien Vlaamse gemeenten
ligt een voorakkoord klaar voor de
verkiezingen in oktober. Dat zegt
politicoloog Johan Ackaert (UHasselt)
in een interview in de krant 'De
Morgen' van 25 augustus 2018.

ONZE

verder te doen met wat ze de afgelopen
zes jaar hebben gedaan. Maar dan onder
aanvoering van een nieuwe Creemers.
Niet zo met ons! Vlaams Belang
heeft de intentie om zich tegen de
inwerkingtreding van het Maaseiker
voorakkoord te weren als een duivel in
een wijwatervat!
Als u, als kiezer, het Vlaams Belang
sterk genoeg maakt kunnen we samen
een andere meerderheid forceren en de
valsspelers in het zand doen bijten!
M.Fl.

Vlaams Belang is klaar voor de verkiezingen

Het gaat om de 30-jarige Audrey
Jütten. Audrey werkt als commercieel
bediende en woont in het mooie
landelijke Dorne. Ze is sociaal
geangageerd, gedreven en rad van
tong. Ideaal om ons, en uw idealen te
verdedigen in de gemeenteraad!
Geef daarom op zondag 14 oktober
2018 uw stem aan Audrey!
Audrey Jütten
2de kandidaat op de Vlaams Belang-lijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen.
8ste kandidaat op de Vlaams Belang-lijst
voor de provincieraadsverkiezingen.

Minder postjes, minder politiekers!
Eén van de speerpunten waarmee het
Vlaams Belang deze verkiezingen naar
de kiezer stapt is het terugdringen
van het volledig uit de hand gelopen
politieke bedrijf. Er zijn gewoon té
veel postjes, té veel mandaten om onze
gemeente nog werkbaar te houden.
Ons verhaal is niet nieuw, maar daarom
niet minder belangrijk. We zitten in
Vlaanderen gewoonweg met een veel te
groot contingent politiekers. Vlaanderen
heeft daar nood noch behoefte aan. In
ons land zouden we moeten toekomen
met één regering, één parlement en één
rechtstreeks verkozen minister-president.
Al de rest werkt de besluitvorming
alleen maar tegen. Idem zo voor het
laagste bestuurlijke niveau: onze
gemeentebesturen.

Vlaams Belang wil de gemeente
opwaarderen
Als nationalistische partij voeren wij
als vanzelfsprekend het principe van
de subsidiariteit hoog in het vaandel:
Beslissingen moeten genomen worden
op het daartoe geschikte niveau, liefst zo
dicht mogelijk bij de burgers. Als partij
pleiten wij daarom ook voor het sterker
maken van de Vlaamse gemeenten door
ze meer macht te geven.

Bestuurlijke vernieuwing
Zoals we al schreven in nummer 7 van dit
magazine kunnen de partijen in Maaseik
maar liefst meer dan 100 mandaten
in allerhande intercommunales en
aanverwanten
verdelen.
Daarnaast

hebben ze ook nog een uit de kluiten
gewassen autonoom gemeentebedrijf en
een disfuntionele OCMW-Raad. Te veel
om goed te zijn, te veel om werkbaar te
zijn.

Gemeenteraad als politiek
zwaartepunt
Decretaal zullen de taken van de OCMWraad binnenkort al overgenomen worden
door de gemeenteraad. Als het van
ons afhangt komt daar nog heel wat
bij. In plaats van aldoor te stemmen
over het sturen van afgevaardigden
moet de gemeenteraad terug het échte
zwaartepunt worden in onze politieke
besluitvorming.
MkO

Kleinste fractie? Dapperste fractie!
Vlaams Belang legt de zweep
erop!

Weinig tot geen media-aandacht
voor onze werking!

De moed om te spreken waar
anderen zwijgen

Klein, dapper, maar o zo actief. Zo zou
je het best onze Vlaams Belang fractie in
de gemeenteraad kunnen omschrijven.
Afgelopen legislatuur stelde immers
geen enkele politieke fractie meer
vragen tijdens de gemeenteraad dan uw
Vlaams Belang- fractie. En dat terwijl
onze fractie in de gemeenteraad met 2
verkozenen de kleinste is van allemaal!

En toch zou het goed kunnen dat u
dat als burger niet eens is opgevallen.
Als u immers niet de verslagen van de
gemeenteraadszitting leest dan is de kans
groot dat u niet weet wat wij doen op
de gemeenteraad. Jammer genoeg is de
berichtgeving in de pers over onze activiteit
vaak onbestaande. Neen, we vragen niet
dat de pers een applausmachine wordt van
onze partij, maar een beetje meer objectieve
en eerlijke berichtgeving over onze werking
zou de democratie in onze gemeente zeker
geen kwaad doen! Integendeel! Wie enkel
de krant leest krijgt een foutief beeld van de
werking van de raad waardoor het moeilijk
wordt om als kiezer binnenkort een correct
oordeel te vellen.

Het grote verschil tussen onze fractie
en de andere fracties is natuurlijk dat
wij als enige absoluut vrij zijn. Wij zijn
niet schatplichtig aan een zuil, noch
moeten wij ons in alle bochten wringen
om toch maar geen traditionele partijen
tegen het hoofd te stoten. Dat geeft ons
de mogelijkheid om onderwerpen op de
politieke agenda te plaatsen die de andere
partijen er net liever van willen houden.
Denken we maar aan de problemen met
de islamisering van onze gemeente, de
Syriëstrijders of de mogelijke erkenning
van de zogenaamde 'moskee'.

Vlaams Belang actiefste fractie
op de gemeenteraad
Omdat u als burger het recht hebt
om te weten wat al die verkozenen in
de raad uitspoken vroeg onze fractie
op de gemeenteraad van maandag
3 september 2018 de cijfers over de
werking van de gemeenteraad op.
Hoeveel vragen de fracties stelden en
diens meer. Een gangbare praktijk
als het gaat over de werkzaamheden
van onze parlementairen. Dictator
Creemers zag dat natuurlijk anders.
Hij wilde de cijfers liever niet geven
want daaruit blijkt overduidelijk dat
uw Vlaams Belang-mandatarissen Leo
Pieters & Pierre Hendrikx zeer veel
activiteit aan de dag leggen tijdens de
raadszitting. Dat houdt Creemers liever
stil uiteraard!

Succesvol oppositie voeren kan!
Als we bijvoorbeeld kijken naar de
WhatsApp-buurpreventienetwerken,
het bushokje aan het ziekenhuis, of de
brievenbussen van de Post. Naar het
succesvol onderuithalen van de moskee
in Neeroeteren tot en met het warm
houden van het crossdossier. Telkens
drukte Vlaams Belang haar stempel op
het verhaal. Wij bewijzen dus dat je zelfs
als oppositiepartij veel kan realiseren!

E.J.

Dirk geeft de politieke pijp
aan Maarten
Na meer dan 30 jaar een goed belegde
boterham te hebben verdiend bij het
lokale politieke bedrijf stopt ex-VLD'er
en huidig Voluit-schepen Dirk Verlaak
er op het einde van deze legislatuur mee.
Althans, dat vertelt Dirk Verlaak zelf in
het Nieuwsblad van dinsdag 4 september
2018. Op persoonlijk gebied wensen we
Dirk natuurlijk het allerbeste toe met zijn
politiek pensioen. Of we hem op politiek
vlak gaan missen is een ander verhaal.
Laten we daarin maar onze eigen eerlijke
politieke zelve zijn: Neen.

Politicus om den brode
Verlaak stond voor ons te veel symbool
voor de échte beroepspoliticus. Weinig
ideologische ruggengraat, nooit verlegen
om een rondje te trakteren op kosten
van de gemeente en altijd op zoek naar
opportuniteiten die de eigen politieke
loopbaan konden dienen. Door politici
als Verlaak wordt onze gemeente al jaren
bestuurd zonder toekomstvisie of ideaal.

Hoe zat dat ook alweer?
De mensen met een goed geheugen
kunnen zich waarschijnlijk herinneren
dat VOLUIT in mei 2011 als scheurlijst
is ontstaan uit de VLD. Het boterde in

die onzalige tijden openlijk niet langer
tussen de liberale kopstukken Verlaak en
Tollenaere. Maar ook in het Maaseiker
gemeentebestuur zat het spel toen op de
wagen. In plaats van te besturen hielden
onze politieke toppers zich toen vooral
bezig met ruzie maken onder elkaar!

Wat nu met VOLUIT?
Met het afhaken van Verlaak gaapt er nu
op de libarele flank een electoraal gat.
Zonder hem stelt zijn lijst immers nog
maar weinig voor. VOLUIT was daarvoor
te veel het politeke vehikel waarmee
Dirk zijn politieke loopbaan trachtte te
verlengen. Dat Verlaak nu zegt dat het
'bobijntje af is', kan wel zijn, maar we
vermoeden toch dat er in zijn geval nog
andere dingen meespelen.
Bij de VLD zullen ze wel blij zijn dat er
een liberale kaper minder op de electorale
kust is. De meerderheid daarentegen zit
met een probleem want het was maar
dankzij de machtsgeile Verlaak dat ze in
2012 hun meerderheid konden vormen.
De politieke tweedeling wordt er alleen
maar duidelijker op, de kiezer heeft meer
dan ooit de keuze uit twee blokken met
Vlaams Belang als mogelijke spelverdeler.
E.J.

Johan ook! Of toch niet?
In die andere liberale partij was er ook
genoeg te doen omtrent de lijstvorming.
De enige echte kopman die de partij
rijk is, en die in april nog vertelde dat
hij afzag van zijn lijsttrekkerschap,
keert nu terug als lijsttrekker.
Wat een vaudeville! Geraak er als kiezer
maar eens wijs uit! Dan wel, dan niet,
dan zus, dan zo. Stabiel leiderschap waar onze gemeente nood aan heeft - ziet
er ons inziens toch anders uit, nietwaar?

De terugkeer van Johan Tollenaere
betekende in ieder geval dat de onbekende
VLD-partijsoldate die zijn plaats had
ingenomen een publieke degradatie
moest slikken. Zij kan haar politieke
ambities in de dieprvries steken.Wij
raden de liberalen van harte aan om eens
contact op te nemen met de scenaristen
van Familie of Witterkerke. Zo een Soapverhalen verkopen tegenwoordig als zoete
broodjes!
E.J.

Oppositie voeren werkt
Op een vraag van onze fractie antwoordde
de meerderheid op 25 juni het volgende:
"De schepen sluit af met de opmerking,
dat wanneer er een vraag wordt gesteld
telkens wordt onderzocht hoe daaraan

kan worden beantwoord." Vragen van
onze fractie zetten dus heel wat meer in
beweging dat men zou vermoeden. Met
ander woorden: oppositie voeren werkt
wel degelijk!

Landelijk
karakter
bewaren
We hebben er de beleidsvoerders
van onze Eyckerstede altijd van
verdacht een politiek te voeren
waarbij zoveel mogelijk mensen
worden aangetrokken om hier te
komen wonen. Mensen van elders
welteverstaan, niet in het minst van
allochtone orgine. Kijk maar eens
naar al die verkavelingsplannen!
Toegegeven, het inwonersaantal
stijgt overal in Vlaanderen. Dat er
dus meer inwoners bijkomen ligt in
de lijn der verwachtingen. Maar hier
is er natuurlijk meer aan de hand.
De modale Vlaming is immers niet
ineens terug begonnen met het
stichten van kroostrijke gezinnen.
Integendeel! De bevolkingstoename
is (volgens officiële cijfers) voor
tachtig procent een gevolg van de
open grenzen en massa-immigratie.
Het eerste politieke resultaat van
het systematisch verhogen van ons
inwonersaantal is er ondertussen
wel al: de gemeenteraad wordt
uitgebreid met twee zetels. We gaan
de komende legislatuur van 27 naar
29 raadsleden.
Als we uiteindelijk geen verdere
verstedelijking willen is het geboden
dat we de vinger aan de pols houden
om erover te waken dat het landelijke
karakter van onze gemeente, dat
onder andere de Oetergemeenten
hun schoonheid en eigenheid geeft,
behouden blijft.
MkO

Voorzitter gemeenteraad
moet oppositielid zijn
Eén van de concrete engagementen
die het Vlaams Belang wil aangaan
in het kader van de bestuurlijke
vernieuwing is dat we voortaan willen
dat de gemeenteraad wordt voorgezeten
door een mandataris die per definitie
afkomstig is uit uit de oppositie.
Deze mandataris zal verkozen worden op
de eerste gemeenteraad bij aanvang van
de legislatuur. De meerderheidspartijen

verbinden zich ertoe om mee voor een
kandidaat van de oppositie te stemmen.
De kandidaat die verkozen wordt zal mogen
rekenen op de volledige medewerking
van de meerderheid bij het opstellen van
de agenda van de gemeenteraad en het
verwerken van de dossiers. Zo kunnen we
de achterkamertjespolitiek tegen gaan.
MkO

Vlaams Belang wil het met
een schepen minder doen!
Maakt u zich vooral niet te veel
illusies, beste kiezers, de avond na de
verkiezingen waarop de lokale coalite
in elkaar gestoken wordt gaat het echt
niet over wat u al dan niet ergens ten
velde op een tafel hebt geschreven of in
een programma hebt gelezen.
Traditiegetrouw gaat het dan vooral over
het verdelen van de mandaten. Welke
partij krijgt welke schepenambten en
hoeveel gaan er dat zijn.

Politici moeten éérst op zichzelf
besparen
Voor het Vlaams Belang is het, zoals
gezegd, alvast een uitgemaakte zaak dat
de meerderheidspartijen niet moeten
kibbelen over de voorzittershamdeeller
van de gemeenteraad, want die komt de
oppositie toe. Daarnaast hebben we met

de toekomstige fusie tussen gemeente
en OCMW ook geen overbetaalde
OCMW-voorziter meer nodig. En, als
het van ons afhangt besparen we ook nog
eens op één schepenambt. Momenteel
heeft de gemeente 1 burgemeester en 6
schepenen. Wat ons betreft worden er dat
5.

Elke gemeente heeft recht op één
verantwoordelijke schepen!
Daarnaast willen we er als Vlaams
Belang over waken dat elk van onze drie
deelgemeenten tenminste één schepen
heeft die ook verantwoordelijk is voor
die deelgemeente. Dit om te garanderen
dat elke gemeente een gelijkwaardige
behandeling zal genieten.
MkO

Mandaten en inkomsten
bekendmaken
Het Vlaams Belang vindt dat u als
burger ten alle tijde moet weten welke
mandaten uw politici hebben en wat ze
daarmee verdienen. Het geld van onze
politici is immers in de eerste plaats uw
geld!
Als het van ons afhangt zal u als kiezer elke
maand in het stedelijk informatieblad,
alsook op de webstek van de gemeente,
een lijst vinden met alle mandaten en alle

Openbaarheid
van bestuur!
De systeempartijen hebben het louter
en alleen aan zichzelf te danken
dat de burger het vertrouwen in de
politiek is kwijtgeraakt. En laat ons
eerlijk zijn, als het in een democratie
zover komt dat de kiezers hun eigen
politici niet meer vertrouwen dan
is dat heel erg, dan dringen er zich
drastische maatregelen op! Dan moet
er echt komaf gemaakt worden met
de achterkamertjespolitiek en moet
transparantie meer dan ooit het
geldende ordewoord zijn.

U kan de gemeenteraad
rechtstreeks volgen via nieuwe
media.
Als volleerde Uilenspiegels nemen
wij al jaren geluidsopname's van de
gemeenteraadszittingen. Zeer handig
om te weten wat er nu ook alweer
allemaal gezegd werd en om er dus
alzo nu en dan de leugens uit te
pikken.
Dit alles zeer tot ongenoegen
van dictator Creemers die onze
fractieleden
hierover
al
een
aangetekend
schrijven
stuurde
waarop ze het konden komen
uitleggen op zijn 'bureau'. Onzin
natuurlijk. Wij willen het systeem
van opnames net uitbreiden. Met
de moderne communicatiemiddelen
is het perfect mogelijk om de
burgers rechtstreeks, of uitgesteld,
mee te laten genieten van de
gemeenteraadszittingen.

Ook college- en andere
besluiten openbaar maken

verdiensten van onze politici. Leden van
de meerderheid, zowel als oppositieleden.
Allen gelijk voor de wet.
Ook als een schepen bijklust, bijvoorbeeld
als schooldirecteur, heeft u het recht om
dat te weten, om als kiezer in te kunnen
schatten welke andere belangen en
inkomsten onze politici nog hebben.
MkO

De gemeenteraadsleden kunnen
tegenwoordig via elektronische weg
ten alle tijde alle dossierstukken,
collegebesluiten en dergelijke meer,
inkijken. Een vooruitgang waarvan
wij vinden dat ze gerust gedeeld zou
mogen worden met alle inwoners
van onze gemeente. Uiteraard met
respect voor de hieromtrent geldende
wetgeving, onder meer op het vlak
van privacy.
E.J.

Van ons mag u de gemeenteraad ondervragen
Elke gemeenteraad opnieuw is punt
1 op de dagorde de mogelijkheid van
de bevolking om vragen te stellen.
Sowieso iets wat wij toejuichen. We
stellen jammer genoeg vast dat van
dit voorrecht relatief weinig gebruik
wordt gemaakt. Sterker, veel inwoners
die we spreken weten niet eens dat deze
mogelijkheid bestaat.
En toch komen we dagelijks in contact
met mensen die allerhande vragen
hebben die gerust op de gemeenteraad
aan bod zouden mogen komen.

Schriftelijk en via sociale media
Vlaams Belang wil deze vorm van
basisdemocratie drastisch uitbreiden.
Inwoners willen we de mogelijkheid
geven om hun vragen schriftelijk over te
maken aan de gemeenteraad. Dit moet
zelfs kunnen via de sociale media en
-waarom ook niet - anoniem. Het huidige
systeem wordt door te veel inwoners als
een serieuze drempel ervaren.
E.J.

De tijdelijke Baileybrug van
Creemers
Al in 2006 schreef Vlaams Belang
in zijn programma dat 't Eilandje
en Bergerven verbonden zouden
moeten worden. In combinatie met
het fietsroutenetwerk zou dit een
toeristisch schot in de roos zijn.
Op de gemeenteraad van 25 juni 2018
werd nu de opmaak van een ontwerp voor
de aanleg ontsluiting fietsroutenetwerk
goedgekeurd. Er komt in Neeroeteren een
Baileybrug. Voor al wie zijn legerdienst
niet heeft gedaan, voegen we hierbij een
foto van de komende werkzaamheden.

duidelijk hoe men het bruggenhoofd en
de hele site juist gaat plannen. Daarnaast
schuilt er de serieuze adder onder het
gras dat het slechts om een tijdelijke
overeenkomst gaat!
M.Fl.

2012: CD&V deed de zotten
in vreugde leven

Neem nu een artikel uit de weekkrant
van 3 oktober 2012, net voor de vorige
verkiezingen dus. Daarin beloofde Jan
Creemers dat de 'evolutie van de industrie
in Maaseik zou gebeuren binnen twee
groeipolen (nvdr.: industrieterreinen)'
totdat de gehele capaciteit volzet zou zijn.

Hebt u de stemtest van de krant De
Standaard al gedaan? Neen, we gaan
die stemtest niet warm aanbevelen
want ons inziens geeft dat soort
testen vaak een vervormde weergave
van de politieke werkelijkheid.
Uit de keuze van de vragen alleen
al spreekt vaak een duidelijke
potentiële politieke beïnvloeding van
de krantenredacties. Als er dan toch
één reden is waarom u die stemtest
wel eens moet afleggen dan is het
omdat u er nogal wat opzienbarende
standpunten van onze politieke
confrators in kan vinden.

Vrij schoolkeuze onder druk

De plaatsing van die brug roept natuurlijk
wel wat vraagtekens op. Zo kost het
ontwerp alleen al €150.000 en is het niet

Nu we het toch over die fraaie
burgemeester
hebben
kunnen
we meteen eens enkele fraaie
verkiezingsbeloftes van hem vanonder
het stof halen.

De andere
partijen maken
het wel heel bont

Hoe pijnlijk is het dan niet als het
belang van Limburg op 9 augustus 2018
de resultaten van een bevraging van
Limburgse ondernemers bekend maakt
waaruit blijkt dat Maaseik de slechtse
leerling van de economische klas van heel
Limburg is! Gebuisd op alle mogelijke
aspecten, en de slechtse punten van
allemaal. Awel beste kiezer, denk daar
maar eens over na als u uw stem nog eens
aan CD&V wil verspillen!
MkO & M.Fl.

Dat sp.a gewonnen is om hier nog
meer sociale woningen te bouwen,
zal wel niemand verbazen. En dat ze
daarbij zeker niet van plan zijn om
een voorrangsbeleid voor onze eigen
mensen te voeren ligt binnen de lijn
van de verwachtingen. Dat echter
CD&V, sp.a en N-VA tegen de vrije
schoolkeuze zijn, is iets wat u dan
weer als kiezer echt wel moet weten.
Zij willen immers tornen aan het
principe van 'wie eerste komst eerst
maalt' en overgaan naar een systeem
waarbij dus niet langer de ouders het
laatste woord hebben. U weet wel, die
typisch linkse maakbaarheidsretoriek
die onze grote steden teistert.

Rusthuisfactuur standaard
doorschuiven naar de
kinderen?
Wat ook zoiets is dat u mag weten,
is dat VLD & N-VA het logisch
vinden dat kinderen opdraaien
voor de rusthuisfactuur van de
ouders. Wetende dat 90% van
de rusthuisbewoners van onze
gemeente nu al niet toekomt met
zijn of haar pensioen kunnen we u
alleen maar aanraden eens goed na
te denken alvorens u het bolletje van
bovenvernoemde partijen kleurt.
JvdK

Motorcross: Boontje komt
om zijn loontje!
We hebben zo een vermoeden dat het bij
veel van onze politieke gladiatoren begint
te dagen dat ze beter het crossterrein van
de Kiezelgroeve door een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan omgevormd
hadden tot recreatiegebied in plaats
van ermee akkoord te gaan om er
natuurgebied van te maken.

Uit de eerste, en volgens ons gestuurde,
minieme boringen is immers al gebleken
dat er asbest zit in de ondergrond
van de kiezelgroeve. Dat kwamen we
middels eigen onderzoek aan de weet
en werd ons nadien bevestigd op de
gemeenteraadszitting van 3 september.

Net zoals wij altijd voorspeld hebben
zullen ze nu opdraaien voor het stort in
de ondergrond, waar ze anders door op
onze voorstellen in te gaan aan dit gebied
nog een duit hadden kunnen verdienen.
Nu wacht er de gemeente vermoedelijk
nog een calvarietocht. De eerste boringen
waren immers (bewust) ontoereikend
waardoor er opnieuw moet geboord
worden. Het laat zich raden dat als
deze boringen serieus
gebeuren er nog meer
aan de oppervlakte
dreigt te komen.

De stemtest van De Standaard leert
ons nog interessante dingen. Wist u
bijvoorbeeld dat partijen als CD&V
en sp.a gewonnen zijn voor het
invoeren van praktijktesten in onze
gemeente?

Pierre Hendrikx
Gemeenteraadslid
Neeroeteren

Het ziet er dus naar uit dat er voor de
gemeente geen ontkomen meer aan is.

Uw stem voor de
provincieraad
Op 14 oktober wordt u niet alleen
verwacht om uw stem uit te brengen
voor de gemeenteraadsverkiezingen,
maar
ook
voor
de
provincieraadsverkiezingen. Laat ons
wat dat betreft als Vlaams Belang maar
meteen met de deur in huis vallen: Wij
kunnen ons perfect Limburger voelen
zonder dat we daarvoor een praatbarak
vol politiekers nodig hebben. Veel van
de bevoegdheden van de provincie
horen eigenlijk gewoonweg thuis op
onze gemeenteraden, daarom willen
wij de provincieraad afschaffen. Voor
het zover is hebben de provincies

Vlaams
Belang verzet
zich tegen
prakijktesten

Praktijktesten?

natuurlijk nog wel wat bevoegdheden.
Denken we maar aan de subsidies voor
moskeeën. In 2017 in alle Vlaamse
provincies samen dik 921.276 euro!
De gewone politici vertellen u
natuurlijk niet dat ze met uw zuur
verdiende centen onze ondergang
bekostigen. Wij wel. Sterker nog,
wij zijn de enige partij die dit soort
verhalen aan de oppervlakte brengt.
Alleen al daarom roepen we u op om
massaal op onze provincieraadslijst te
stemmen.
MkO

U weet wel, van die testen
waarbij men, zogezegd, mogelijke
discriminatie op de huurmarkt wil
tegengaan. In feite komen zulke
testen erop neer dat als u morgen een
huis of appartement wil verhuren u
daarvoor kan gebeld worden door een
valse geïnteresseerde die er alleen op
uit is om te controleren of u wel dan
niet aan allochtonen wil verhuren.

Testen zijn gewoon bedrog
Als u het ons vraagt zijn zo een
testen niets meer of niets minder dan
bedrog. De verhuurder wordt immers
voor de gek gehouden. Want die
denkt met een bonafide potentiële
huurder te maken te hebben terwijl
hij in feite wordt geconroleerd door
de overheid. Laten we het maar
zeggen zoals het is: praktijktesten zijn
eigenlijk stasipraktijken.

Eigendomsrecht is heilig

Provincieraadslijst Vlaams Belang district
Maaseik is klaar voor de
verkiezingsstrijd!

Voor het Vlaams Belang is het
eigendomsrecht heilig. Van ons mag
u zelf bepalen aan wie u al dan niet
wil verhuren. De gemeente heeft zich
daar niet mee te moeien!
E.J.

'Eerst onze mensen!':
Campagne draait op volle toeren.
'Eerst onze mensen', daar gaat
het voor Vlaams Belang over
bij de komende gemeente- en
provincieraadsverkiezingen.
Wat
zeggen we, daar gaat het voor het
Vlaams Belang eigenlijk altijd over.
Neem nu het voorstel van de socialisten
om in onze gemeente te investeren in
een cultuuraanbod dat specifiek mensen
van allochtone origine moet aanspreken.
Als Vlaams Belang zijn wij daar resoluut

tegen omdat dit een verhaal van
omgekeerde integratie op kap en kosten
van de Vlaming is. Voor het Vlaams
Belang is het nog altijd de gast die zich
moet aanpassen aan ónze cultuur en zal
er dus slechts geïnvesteerd worden in het
uitdragen van onze cultuur.
Onder andere daarom zijn we er
van overtuigd dat ook in Maaseik,
Neeroeteren en Opoeteren onze
campagne een boodschap brengt die

moet aanslaan. Of het nu gaat om de
ook hier heersende cultuur van politieke
zelfbediening en cliëntelisme, of als
het gaat om de ook in onze gemeente
toenemende vervreemding. Wij, Vlaams
Belangers, zijn niet alleen de enigen die
luidop de waarheid over de samenleving
verkondigen, wij zijn ook een partij met
oplossingen. Daar willen we u tijdens
deze campagne graag van overtuigen.
MkO & E.J.

Het Vlaams Belang-programma
bel naar 02 219 60 09 met uw naam en
adres en u krijgt een exemplaar van ons
programma met de post toegestuurd!

Het nationale programma
In dit magazine kon u al uitvoerig
enkele meer lokale voorstellen van
onze partij lezen. Het Vlaams Belang
heeft ook op nationaal niveau een
sterk programma. Zoals we in maart
al schreven in nummer 6 van 'Straffe
Kal' werkte ook onze eigen afdeling
mee aan het schrijven van dit nationale
programma.
Dit nationale programma is dus de
perfecte leidraad die voor iedereen
duidelijk maakt waar het Vlaams
Belang naartoe wil.

Interesse in wat onze lokale
afdeling allemaal te vertellen
heeft?

Wil u het volledige programma
lezen?
Stuur dan als de bliksem een e-post
bericht naar info@vlaamsbelang.org of

Neem dan zeker eens een kijkje op
onze nieuwe lokale webstek op https://
maaseik.vlaamsbelang.org.
Daar
kan u op tijd en stond lezen wat we
allemaal voor Maaseik, Neeroeteren en
Opoeteren in petto hebben.
L.P.

