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Lebbeke

Nog een paar maanden scheiden ons 
van de gemeenteraadsverkiezing van 
14 oktober 2018. Het Vlaams Belang 
zal ook nu weer een lijst indienen voor 
deze belangrijke verkiezing. Vlaams 
Belang heeft opnieuw een sterke lijst met 
mannen en vrouwen die stuk voor stuk 
Vlaamsgezind zijn, het programma van 
onze partij onderschrijven.

Bij onze tegenstanders worden de witte 
konijnen stilaan uit de spreekwoordelijke 
hoed getoverd, elke verkiezing witter dan 
de vorige blijkbaar. Partijhoppers, man of 
vrouw die plots uit het niets flamingant 
worden of de ‘bekende Lebbekenaar’. 
Je zal maar ergens bestuurslid of 
voorzitter zijn van een kermiscomité, 
sportvereniging,… dan lopen de partijen 
je deur plat om op hun lijst te komen 
staan. De politieke overtuiging komt hier 
zeker niet op de eerste plaats, daarom 
beginnen kandidatenlijsten veel weg 
te krijgen van een voetbalploeg om de 
competitie aan te vatten. Wat je niet vindt 
in je eigen partij haal je weg bij de andere, 
heel simpel maar weinig overtuigend 
volgens mij. Dan krijg je een onnatuurlijk 
mengelmoes van bijvoorbeeld een liberale 
socialist of een socialistische liberaal of 
nog iets anders een liberale nationalist… 
Het kan niet gek genoeg zijn. Deze lieden 
komen binnenkort je vertrouwen vragen. 
Bij het Vlaams Belang Lebbeke is het erg 
eenvoudig: Vlaams, rechts en Lebbeeks.

Gunther Buggenhout
Afdelingsvoorzitter

Woord van de 
voorzitter



Site Cruyveld

RUP Cruyveld
De site Cruyveld is het gebied tussen 
de Rossevaalstraat, de Heizijdestraat, 
de Langestraat en de spoorlijn. Daar 
wil de gemeente een Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan(RUP) uitwerken en 
samen met de sociale bouwmaatschappij 
woningen neerpoten. Deze zone is zeer 
watergevoelig omdat het één tot drie 
meter lager ligt dan de rest van de 
omgeving. Bij elke serieuze regenbui 
staat alles onder water. Lebbeke 
heeft al op verschillende plaatsen te 
maken met water-problemen en met 
dit RUP komt er zeker een nieuwe 
bij. De laatste jaren zijn er reeds veel 
financiële inspanningen geleverd om de 
wateroverlast aan te pakken en nu gaat 
men er een nieuw gebied bij creëren 
waar bewoners weer met dezelfde 
problemen gaan geconfronteerd 
worden.

Waarom moet hier dan zo nodig 
gebouwd worden vragen wij ons 
dan af. Het is toch niet omdat 
dit gebied is ingekleurd als 
woninguitbreidingsgebied dat hier 
dan ook daadwerkelijk moet gebouwd 
worden? Het Vlaams Belang ziet hier 
maar twee redenen om dit project 
te ontwikkelen. Het geldgewin bij 

de sociale bouwmaatschappij en de 
drang van burgemeester Francois 
Saeys(Open VLD) om de kaap van 
20.000 inwoners te overschrijden en zo 
een hogere wedde van burgemeester op 
te scheppen.

Buitensporige loonsver-
hogingen
Door de nakende samenvloeiing van het 
OCMW en de gemeentediensten zit men plots 
opgescheept met vier hoge ambtenaren zijnde 
de secretarissen van beiden diensten en de twee 
financiële beheerders. In de politiek wordt dit 
heuvel op een dusdanige sluikse manier opgelost 
door simpelweg twee directeurs aan te stellen 
met in hun zog twee adjuncten. Alle vier de 
ambtenaren krijgen een fikse loonsverhoging, 
de directeurs gaan 30% meer verdienen en 
de adjuncten moeten zich tevreden stellen 
met ‘maar’ 27,5%. Deze adjuncten mogen 
zelfs meer gaan verdienen om minder werk 
en minder verantwoordelijkheden te dragen. 
Deze aanstellingen gaat de gemeente maar 
liefst 146.040,95 euro per jaar meer gaan 
kosten. Het gemeentebestuur koopt met deze 
regeling in feite de ‘ambtelijke vrede’ op de 
werkvloer met een weddeverhoging buiten alle 
proportie. Leg dit maar eens uit aan mensen 

met een klein pensioentje of aan gezinnen met 
kinderen die moeilijkheden ondervinden om 
alle rekeningen te blijven betalen. Hoe gaan de 
meerderheidspartijen Open VLD en CD&V 
deze wansmakelijke politiek uitleggen aan de 
bevolking die deze schandalige loonsverhogingen 
moeten gaan betalen.

Patrick Crassaerts
Penningmeester Eind vorig jaar heeft het Vlaams Belang 

haar enquête in alle brievenbussen 
van Lebbeke bezorgd. Wij waren 
dan ook aangenaam verrast dat vele 
inwoners de moeite hadden gedaan 
om onze enquête in te vullen en terug 
te sturen waarvoor onze hartelijke 
dank. Sommige formulieren voorzien 
van enkele bijlages, andere dan weer 
anoniem. Onze bestuursleden hebben 
dan ook met de nodige aandacht alle 
antwoorden gelezen en besproken.

Zaken zoals een gebrek aan goed 
uitgeruste wegen met degelijke 
fietspaden, problemen met zwerfvuil 
en te weinig politiecontroles kwamen 
vaak naar voor bij de bevraging. 
Op de vraag of u een voorstander 
van een fusie was met een andere 
gemeente of eerder er tegenstander 
waren de tegenstanders duidelijk in 
de meerderheid. Het voorstel van het 
Vlaams Belang om de drankstandjes 
bij de jaarlijkse ijspiste uit te laten 
baten door een bredere waaier van 
Lebbeekse verenigingen kon ook 
op een ruime meerderheid rekenen. 
Sommige inwoners gingen nog verder 
en vonden dat politieke partijen daar 
niet thuishoren. Over de antwoorden 
bij de vraag over de N41 zijn de 
meningen erg verdeeld.

Voor onze burgervader Francois 
Saeys(Open-VLD) ziet de nabije 
toekomst om zijn werk, dat volgens 
hem nog niet af is verder te zetten na 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober niet erg rooskleurig uit. Maar 
liefst 95% van de enquête indieners 
zouden graag een andere burgemeester 
voor Lebbeke willen. Geef hen maar 
eens ongelijk!

Reinoud Van Stappen
Ondervoorzitter

Resultaten 
enquête



Statiegeldalliantie

Campagneteam Vlaams Belang
Vlaams Belang Lebbeke is nog op zoek 
naar mensen met een Vlaamse en rechtse 
overtuiging om ons campagneteam 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober te komen versterken. Elke 
inbreng, groot of klein wordt naar 
waarde geschat en draagt bij tot een 
geslaagde verkiezingsstrijd. Kortom wie 
graag bij één of meerdere activiteiten 
wil helpen contacteer gewoon  
gunther.buggenhout@telenet.be of 
0478/97.08.08 

 

 Propaganda verspreiden in de  
 brievenbussen van Lebbeke 

	Folders bedelen op de markt 

	Administratief werk (etiketteren,…) 

	Een bord laten plaatsen in u voortuin  
 of weiland 

	Raamaffiche ophangen voor u  
 venster  

 

Onze partij kan nu eenmaal geen 
beroep doen op personeel uit de 
kleurenvakbonden of betaalde krachten 
vanuit de nationale moederpartij. 
Daarom hebben we vrijwilligers meer 
dan ooit broodnodig. 

Op voorstel van ons Vlaams 
Belang gemeenteraadslid Gunther 
Buggenhout is onze gemeente 
toegetreden tot de Statiegeldalliantie. 
Deze alliantie heeft als doelstelling de 
hoeveelheid zwerfvuil terug te dringen 
door statiegeld te heffen op blikjes 
en petflessen. Studies tonen aan dat 
mensen door dit systeem 70 tot 90 
procent minder drankverpakkingen 
gaan weggooien in de natuur of op de 
openbare weg.

Het principe van statiegeld te heffen 
is vrij eenvoudig. Men betaalt enkele 
eurocenten extra als men een blikje 

of petfles aankoopt en deze krijgt men 
weer terug wanneer het blikje of flesje 
wordt ingeleverd in de winkel. Meerdere 
praktijkvoorbeelden in landen zoals 
Zweden, Finland, Denemarken en 
buurland Nederland tonen aan dat dit 
systeem van statiegeld weldegelijk werkt. 

Deze toetreding van de gemeente 
Lebbeke is een duidelijk en krachtig 
signaal naar de Vlaamse regering 
toe. Het merendeel van de kosten 
om het zwerfvuil op te ruimen moet 
dus worden gefinancierd vanuit 
de gemeentekas, van de Lebbeekse 
belastingbetaler dus.

Alle gemeenteraadsleden van zowel de 
meerderheid als de oppositie konden 
zich vinden in dit voorstel van het 
Vlaams Belang, enkel de N-VA 
fractie ging niet akkoord met deze 
milieuvriendelijke oplossing rond het 
terugdringen van het zwerfvuil.



Als we sommigen mogen ge-
loven, is de immigratiecrisis 
voorbij en wordt er onder 
deze regering een kordaat im-
migratiebeleid gevoerd. Niets 
is echter minder waar. Stoere 
woorden dienen enkel om een 
gebrek aan daden te camoufle-
ren. Van een trendbreuk is aller-
minst sprake. De immigratiekra-
nen staan nog altijd wagenwijd 
open en België blijft wat het 
was: een topbestemming voor 
immigratie vanuit alle windstre-
ken. Met onze immigratie-app 
confronteren we het ‘fakenews’ 
van deze regering met de ob-
jectieve, onweerlegbare en ve-
rifieerbare cijfers. 

VLAAMS BELANG 
LANCEERT  
IMMIGRATIE-APP

www.immigratie.appLEES ONZE VOORSTELLEN!
Geïnteresseerd in de voorstellen  

van het Vlaams Belang?

Bestel ons verkiezingsprogramma
via info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09 of download via 

www.vlaamsbelang.org/programma

VLAANDEREN
WEER VAN ONS

De ijzeren wet dat het gevoerde 
beleid slechts een flauw afkook-
sel is van de verkiezingsbeloftes 
lijkt vandaag de nieuwe lijfspreuk 
van deze regering. In plaats van 
de beloofde verlaging van de 
btw op elektriciteit werd ons een 
forse verhoging voorgeschoteld. 
In plaats van lagere belastingen 
kregen we de hoogste belasting-
druk van de OESO. In plaats van 
een streng immigratiebeleid wer-
den we geconfronteerd met een instroom van meer dan 400.000 vreemdelingen. 
In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. En in 
plaats van menswaardige pensioenen splitste men ons een forse verhoging van 
de pensioenleeftijd in de maag. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze 
regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verle-
den is allerminst sprake.
 
Baas in eigen land

 
Met onze campagne ‘Vlaanderen 
weer van ons’ zeggen we de po-
litieke klasse de wacht aan. Wij 
willen de macht opnieuw bij het 
volk leggen. Een volk dat baas 
is over zijn eigen centen, zijn 
eigen grenzen en zijn eigen 
toekomst. 

Met het Vlaams Belang maken 
we Vlaanderen weer van ons!

Wij willen de  
macht opnieuw bij  

het volk leggen

Tom Van Grieken
Voorzitter


