
Vu
: T

om
 V

an
 G

rie
ke

n,
 M

ad
ou

pl
ei

n 
8/

9,
 1

21
0 

Br
us

se
l

Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaan-
deren. Ook in Bilzen 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 stem-
den meer dan een half miljoen Vlamin-
gen voor het Vlaams Belang.  

Overwinning van de gewone 
Vlaming 

Dit is niet alleen een overwinning voor 
het Vlaams Belang. Het is een overwin-
ning van de gewone Vlaming die zich 
verzet tegen de toenemende immigra-

tie die onze welvaart, onze cultuur 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 bewij-
zen alvast dat het kan. Met uw steun 
maken we het ook waar in Vlaande-
ren!

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter
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IN DE GEMEENTERAAD
UW STEM

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

O Meehelpen bij de verkiezingen
O Een verkiezingsbord plaatsen in mijn tuin

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.

DOE MEE MET HET VLAAMS BELANG

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

BART LINDELAUF
Gemeenteraadslid
 
bart.lindelauf@icloud.com
0494 44 14 69
Vrijweide 29
Bilzen

ANNICK PONTHIER
Fractievoorzitter
 
annickponthier1@gmail.com
0472 94 99 90
Dell 9 
Bilzen



Beste lezer,
 
Sta me toe u allereerst een gelukkig, 
gezond en voorspoedig 2019 toe te 
wensen! Want intussen liggen de feest-
dagen en de jaarwisseling achter ons.
Op politiek vlak belooft het nieuwe 
jaar alvast een druk en spannend jaar 
te worden. Op nationaal vlak wachten 
ons de federale, Vlaamse en Europese 
verkiezingen. Verkiezingen waarbij wij 
hopen om weer op uw steun te mogen 
rekenen zodat het Vlaams Belang zijn 
opmars verder kan zetten. Een opmars 
die meer dan nodig is opdat er toch 
één consequente en rechtlijnige partij 
in het politieke speelveld actief blijft. 
Rechtlijnigheid, vastberadenheid en 
duidelijkheid bleken de juiste recep-
ten die ons in oktober jongstleden een 
mooie verkiezingsoverwinning oplever-
den. 
 
Een verkiezingsoverwinning die de 
N-VA er toe aanzette om het electorale 
geweer van schouder te wisselen. Na-
dat Theo Francken en Jan Jambon twee 
jaar lang geen probleem hadden met 
het u intussen welgekende Marrakesh-
migratiepact van de Verenigde Naties 
(en zelfs bereid waren dat pact actief te 
promoten!) had de N-VA 'plots' (na de 
verkiezingen waarbij ze een flink deel 

van hun kiespubliek aan het Vlaams 
Belang verloren) 31 bezwaren tegen 
datzelfde pact. Laat het duidelijk zijn 
dat zonder de sterke verkiezingsuitslag 
van het Vlaams Belang de N-VA dat mi-
gratiepact van Marrakesh zonder meer 
mee had goedgekeurd, zoals ze ook 
met hun regeringspartners waren over-
eengekomen. Het politieke schouwspel 
dat u naar aanleiding van deze hele 
affaire te zien kreeg was hallucinant. 
Zowat alle traditionele partijen (waar-
onder ook de  N-VA) verloren zich in 
een oeverloos discours van ultimatums, 
geruzie en schaamteloos bochten ma-
ken waarbij enkel en alleen mogelijk 
electoraal gewin de leidraad was. Dit 
terwijl zoveel gepensioneerden amper 
of niet rondkomen met hun pensioen en 
de prijzen van gas, water, electriciteit 
en brandstof de pan uit swingen. Dat 
de Vlaamse burger dus boos naar het 
hele opportunistische N-VA-schouwspel 
keek, is dus weinig verwonderlijk.
 
Op lokaal vlak, in Bilzen, kreeg de bur-
ger ook één en ander voor de kiezen. 
Na een bestuursperiode waarbij de 
inwoners geconfronteerd werden met 
tal van verkapte belastingen, gebroken 
verkiezingsbeloftes en een hovaardige 
manier van besturen, strafte de kiezer 
de grootste meerderheidspartij in Bil-

zen (N-VA) meedogenloos af (van 10 
naar amper 6 zetels). Ook de SP.a 
deelde flink in de klappen en haalde 
nog nipt 3 zetels. Een afgestrafte meer-
derheid is een teken aan de wand en 
toont duidelijk aan dat de kiezer onte-
vreden is over het gevoerde beleid. In 
Bilzen kan of wil men dat signaal niet 
zien en volhardt men in de boosheid. 
Amper enkele uren na de stembusgang 
werd het nieuwe bestuursakkoord al 
beklonken en sloot men met dezelfde 
partijen die door de kiezer afgestraft 
werden, opnieuw een coalitie samen. 
De stem van de kiezer werd dus mis-
kend. Begrijpe wie begrijpen kan!
  
Oppositie voeren tegen het gevoerde 
beleid werd echter wél beloond. Zo 
verdubbelde het Vlaams Belang zijn 
zetelaantal in de gemeenteraad en zal 
onze stem nóg luider klinken. U mag 
dus op ons rekenen! In 2019 én de ja-
ren daarna komen wij consequent en 
complexloos op voor onze mensen en 
ijveren wij, met de kracht van onze 
overtuiging, verder voor een veilig, 
Vlaams en leefbaar Bilzen!
 

Annick Ponthier
Fractieleider Vlaams Belang Bilzen

Begin 2017 - in de nasleep van de 
graaicultuurperikelen - stelde het 
Vlaams Belang in Bilzen voor om 
een commissie samen te stellen die 
waakt over het gebeuren in de diverse 
intercommunales. In de Algemene 
Vergaderingen en Raden van Bestuur 
van deze intercommunales zetelen 
namelijk afgevaardigden van het 
stadsbestuur (veelal uit de meerderheid 
en het Vlaams Belang wordt 
systematisch geweerd). Zelden of nooit 
wordt er echter teruggekoppeld naar de 
gemeenteraad of wordt er bijkomende 
uitleg verschaft over de beslissingen die 
in al deze organen worden genomen.  
Hoewel het oorspronkelijke VB-
voorstel unaniem werd goedgekeurd 
in de gemeenteraad, presteerde 
gemeenteraadsvoorzitter Raskin (N-
VA) het om (ondanks herhaaldelijjke 
beloftes) na bijna twee jaar nog 

steeds geen datum geprikt te hebben 
voor de commissie. De stinkende 
potjes moesten blijkbaar mooi 
afgedekt blijven. Na een vierde (!) 
herinnering aan zijn belofte besliste 
de gemeenteraadsvoorzitter om de 
commissie alsnog samen te roepen. Hij 
deed dit ... op 19 december 2018! Dit 
terwijl de laatste gemeenteraad van 
de vorige legislatuur plaatsvond op 4 
december. Vijgen na Pasen dus. En dat 

voor een bestuur dat zegt transparantie 
hoog in het vaandel te dragen. Een 
schande en een slag in het gezicht van 
de gemeenteraadsleden. 
De informatie die de afgevaardigden 
ons bezorgden was overigens zeer 
beknopt.  Dit 'wist-je-datje' willen 
we u echter niet onthouden: Miel 
Degrève (Open VLD/Beter Bilzen) 
meldde als bestuurder van de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening  
dat er onenigheid was ontstaan over 
de prijsstijging van het waterverbruik in 
Limburg. De stemming moest uitgesteld 
worden en het punt moest opnieuw 
geagendeerd worden. Het uiteindelijke 
stemgedrag van UW afgevaardigde 
die pleit voor een 'beter' Bilzen? Hij 
stemde VOOR de prijsstijging. Het is 
maar dat u het weet.

 

Transparant bestuur in Bilzen? Een lachertje!

Rechtlijnig en betrouwbaar! 



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.  


