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Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaande-
ren. Ook in Buggenhout zette 
het Vlaams Belang een sterk re-
sultaat 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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Stijlvolle oppositie

Het Vlaams Belang zal zich de komende 
zes jaar naar goede gewoonte laten 
opmerken door dossierkennis en 
stijlvolle oppositie. “Onze fractie zal 
elk dossier beoordelen op basis van 
inhoud en niet op basis van afkomst. 
Wij hopen van de meerderheid 
hetzelfde”, zeggen Steven Creyelman, 
Joris Verhaegen, Stef Buys en Anny 
Crick.“We hebben wat dat betreft alvast 
hoopvolle signalen opgevangen.” De 
manier waarop het Vlaams Belang 
oppositie gaat voeren, zal echter niet 
wezenlijk veranderen. Zacht wanneer 
het kan, hard wanneer het moet, maar 
altijd constructief én nooit de man 
spelend. Het Vlaams Belang drukt de 
hoop uit dat het besef over dat laatste 
ook bij de andere partijen zal groeien.

Creyelman fractievoorzitter

Op de eerste fractievergadering na 
de installatie van de Buggenhoutse 
gemeenteraad werd Steven Creyelman 
als fractievoorzitter voor Vlaams 
Belang voorgedragen. Het lokale 
bestuur van Vlaams Belang keurde die 
voordracht goed. “Het spreekt voor 
zich dat we Steven als fractievoorzitter 
kozen”, zeggen Joris Verhaegen, 
Stef Buys en Anny Crick, de drie 
nieuwe gemeenteraadsleden van het 
Buggenhoutse Vlaams Belang. “Hij 
heeft immers al twaalf jaar ervaring 
in de gemeenteraad en wordt door 
vriend en vijand geprezen omwille 
van zijn dossierkennis en oprechte stijl. 
Zodoende lag de keuze voor de hand.”

“Het fractievoorzitterschap is een mooie 
titel, maar is ook niet meer dan dat”, 
reageert Creyelman nuchter. “Wat echt 
belangrijk is, is dat onze fractie zich het 
vertrouwen van de kiezer waard toont 
en doet waar ze voor verkozen is. De 
verwachtingen zijn hoog gespannen, 
maar ik heb daar met Joris, Stef 
en Anny het volste vertrouwen in.”

Op zondag 10 maart 2019 hoeft u 
alvast niet te koken. Het Buggenhoutse 
Vlaams Belang organiseert dan immers 
zijn binnen en buiten de gemeentelijke 
grenzen vermaarde kippenfestijn. 
Tussen 11.00u en 16.00u kan u terecht 
in het Torenhof in de Putweg in Opstal 
voor kip met sla of appelmoes en 
natuurlijk ook frietjes.
 
Voor de kostprijs hoeft u het alvast niet 
te laten. Volwassenen betalen 14 euro 
en voor kinderen tussen 6 en 12 jaar is 
kostprijs maar 7 euro. Kinderen jonger 
dan 6 jaar eten zelfs helemaal gratis.
 

Het vertrouwen dat u het Buggenhoutse 
Vlaams Belang op 14 oktober van vorig 
jaar schonk, zorgde er niet alleen voor 
dat ons aantal gemeenteraadsleden 
steeg, maar maakte het ook 
mogelijk dat het Vlaams Belang u 
vertegenwoordigt in het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst.
 
Het Laatste Nieuws kopte de dag 
na de gemeenteverkiezingen niet 
onterecht 'Vlaams Belang boekt 
monsterscore' toen het berichtte over de 
verkiezingsresultaten in Buggenhout. 
18,2% was immers een score die 
omzeggens niemand had verwacht 
en dat resultaat gaf het Vlaams 
Belang meteen ook de mogelijkheid 
om iemand af te vaardigen in het 

Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst. Onze partij koos daarbij voor 
Cindy De Vliegher. Wij wensen Cindy 
alvast veel succes bij de uitvoering van 
haar mandaat.

De mandatarissen van Vlaams Belang Buggenhout

Cindy De Vliegher naar Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst

Kippenfestijn: u komt toch ook?!
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STEVEN CREYELMAN
Fractievoorzitter
 
steven.creyelman@vlaamsbelang.org
Tel. +32 495 245 714
Zittingsweg 3
9255 Buggenhout

JORIS VERHAEGEN
Gemeenteraadslid
 
joris@vbgemeenteraad.be
Tel. +32 474 658 717
Stenenstraat 103/B
9255 Buggenhout-Opstal

STEF BUYS
Gemeenteraadslid
 
stef@vbgemeenteraad.be
Tel. +32 494 088 086
Kamerstraat 66
9255 Buggenhout

ANNY CRICK
Gemeenteraadslid
 
anny@vbgemeenteraad.be
Tel. +32 474 761 690
Kasteelstraat 89
9255 Buggenhout



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.  


