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Het worden spannende gemeenteraadsver-
kiezingen in Oostende op 14 oktober.

De vreemdelingenproblematiek zal een cen-
traal verkiezingsthema zijn, zoals reeds bleek 
op een politiek debat in oktober laatstleden, 
georganiseerd door de Oostendse Perskring. 
De Oostendenaars voelen zich niet meer 
thuis in hun eigen stad door de enorme 
immigratiestroom die de laatste jaren echt 
op gang is gekomen. Vandaar dat Vlaams 
Belang opkomt voor de invoering van een 
immigratiestop. 

Tevens is Oostende aan verandering toe en 

Zaterdag 23 juni 2018 vanaf 11u 
Zaal 'PAX', Schilderstraat 5 te Oostende

Gastspreker
Filip Dewinter

Familiedag 

komt er sleet op de door de socialisten 
gedomineerde meerderheid. Verandering en 
vernieuwing zijn dan ook aan de orde. Vlaams 
Belang wenst zijn verantwoordelijkheid op te 
nemen en te praten met alle partijen die inzet-
ten op vernieuwing. 

De realiteit en de nuchterheid gebieden, zoals 
reeds verklaard door vele politicologen, dat 
het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang 
ondemocratisch is en heeft afgedaan. Een 
sterke vooruitgang van het Vlaams Belang als 
partij die opkomt voor de eigen bevolking 
is dan ook een garantie voor verandering in 
het beleid. Wat men ook moge beweren, ons 

migratiestandpunt heeft niets te maken met 
racisme of andere haatvormen, maar alles met 
het behoud van wat goed is: gelijkheid tussen 
man en vrouw, vrije meningsuiting, behoud 
van onze identiteit, de rechtstaat en de demo-
cratie. Maar je kan niet én voor open grenzen 
zijn én voor het behoud van de Westerse 
waarden. Het is het een of 
het ander.

Christian Verougstraete
Ere-Vlaams 
volksvertegenwoordiger 
Lijsttrekker gemeenteraad 
Lijstduwer provincieraad

Beste Oostendenaar, 

Vlaams Belang Oostende

Programma: 
• Deuren open vanaf 11 u 

• Gastspreker volksvertegenwoordiger Filip Dewinter om 12 u
• Vanaf 13 u beentjes onder tafel voor heerlijke Paella (Vooraf inschrijven)
• Aansluitend optreden van Will Andis (alias Willy Vanbavinckhove)
• Springkasteel

Kostprijs: € 15,00 inschrijven (voor 18/06) via rek.nr. BE68 4761 2470 7134 (KREDBEBB) van Vlaams Belang Oostende 
met vermelding 'familiedag & aantal personen'

Meer info en inschrijven: Christian Verougstraete - ( 0477/62.75.53 of * christian.verougstraete@telenet.be

OOSTENDE.VLAAMSBELANG.ORG



Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 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 per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil

Vlaams Belang West-Vlaanderen
Kachtemsplein 5, 8870 Kachtem (Izegem)  

west-vlaanderen@vlaamsbelang.org

Jongeren horen ook 
thuis in Oostende

Hoewel regelmatig word gesproken 
over de vergrijzing in onze stad, 
wordt vaak vergeten te vermelden 
dat Oostende nog steeds heel veel 
jongeren en jonge gezinnen heeft.

Het wordt dan ook hoogtijd dat we 
meer doen voor onze jeugd en de 
jonge gezinnen, zodat zij niet hoeven 
weg te trekken naar randgemeenten 
of andere centrumsteden door gebrek 
aan werkgelegenheid of onbetaalbaar 
wonen. 

Daarom is het belangrijk dat we 
inzetten op zaken zoals: flexibele 
kinderopvang, sterke economie, 
veiligheid, mobiliteit en betaalbare 
huisvesting.

Ook moeten we meer rekening gaan 
houden met de jeugd, zodat zij weer 
een veilige en bruisende uitgaansbuurt 
hebben, meer (betaalbare) 
sportmogelijkheden, entertainment 
en evenementen.

Laat ons zo samen Oostende weer op 
de kaart zetten als leefbare, veilige, 
hippe en bruisende stad.

Wesley Deschuytter 
3e plaats gemeenteraad

Jolan 
Deschepper

4e plaats gemeenteraad

Eddy Duchesnet is verzekerings-
makelaar, vader van 2 kinderen, lange tijd 
jeugdvoetballer geweest bij ASO en op 
provinciaal niveau, scheidsrechter KBVB 
en grote fan en volger van het Oostendse 
sportgebeuren. 

Eddy komt op voor het behoud van 
onze Vlaamse identiteit en is bezorgd 

om de toekomst van zijn 
kinderen en kleinkinderen 
bij een steeds toenemende 
dreiging van de 
islamisering. Hij staat op 
de 7e plaats op de Vlaams 
Belang lijst.

Nieuwkomers bij Vlaams Belang
Na lange tijd actief te zijn geweest bij de partij, hebben Eddy Duchesnet en Robert 
Monteny, beslist zich kandidaat te stellen op de lijst van het Vlaams Belang.

Robert Monteny is inspecteur van 
politie op rust, vader van 2 kinderen, 
penningmeester van Oud Sea-Scouts 
Oostende en pleziervaarder op Europese 
rivieren. Zijn jarenlange ervaring bij 
de opsporings- & interventiebrigade 
en expertise in dossiers aangaande 
misdaadbestrijding brengt de partij een 
extra meerwaarde.

Robert werkte jarenlang 
als wijkagent en weet dan 
ook perfect in te schatten 
wat er bij de Oostendse 
bevolking leeft. Robert 
vindt u terug op plaats 11.

Wanneer vaart de eerste ferry uit 
Ramsgate de Oostendse haven binnen? 
Een terechte vraag, nadat in oktober 
verleden jaar Vande Lanotte een 
nieuwe ferryverbinding aankondigde 
vanaf 1 maart 2018. 

Tot op heden (eind mei) blijft het stil. 
Vele vragen doen de ronde: Is het uitstel 
of afstel? Moet de nieuw verkozen Thanet 
Council (regioraad van Ramsgate) zich 
nog inwerken in het dossier? Moet de 
haven van Ramsgate nog uitgebaggerd 
worden? Technisch is de haven van 
Oostende in orde om ferryschepen te 
ontvangen. Is de beveiliging van onze 
haven tegen transmigranten klaar? 

Blijft de deal met Minister Jambon (N-
VA) over het inzetten van 21 bijkomende 
leden van de federale - en zeevaartpolitie 
gelden? Of moeten we tot het besluit 
komen dat angst voor overlast door 

transmigranten vijf maanden voor de 
verkiezingen de reden is om de start van 
de nieuwe ferrylijn uit te stellen?

Seaborne Freight is meer dan welkom, 
maar zoals het Britse vakblad “Maritime 
News” al schreef: “Ramsgate- Ostend ? 
We want to watch before to be sure”.

Reddy De Mey
3° plaats provincieraad
5° plaats gemeenteraad  

Patrick De Vyt
Gemeenteraadslid 
Lid havenbestuur

ONZE STAD
ONZE MENSEN 
ONZE TOEKOMST 

Houdt Vande Lanotte Oostende 
aan het ferry-lijntje?



In een artikel in De Zee-
wacht van 16 maart laatst-
leden konden we het ver-
ontrustend nieuws lezen dat 
het rioolwater van de regio 
Oostende het vierde meest 
amfetamines bevat van 60 onderzochte 
plaatsen in Europa. 

Onze stad staat bovenaan wat speed be-
treft en dit doet onze wenkbrauwen fron-
sen. We kunnen dan ook besluiten dat 
onze regio met een ernstig drugsprobleem 
te kampen heeft en het drugsbeleid moet 
worden bijgestuurd.

Als er straks vracht van en naar Groot-
Brittannië zal worden verscheept, worden 

Oostende behoort tot de top 5 van de Vlaamse 
steden inzake drugsproblematiek.  

we daar bovenop in de toe-
komst ook nog eens gecon-
fronteerd met de toename aan 
drugstrafiek. De talrijke kran-
tenknipsels over drugsdealers, 
vaak met drugdoden, zijn een 

overtuigende realiteit in Oostende.

Vlaams Belang vindt dat de bevolking 
recht heeft op de werkelijke cijfers en 
dat dit probleem niet langer mag gerela-
tiveerd of verzwegen wor-
den. 

Patrick De Vyt
Gemeenteraadslid &

Lijstduwer gemeenteraad

www.facebook.com/vboostende/

“Onlangs liet De Wever verstaan dat 
de échte maatregel, het rekeningrij-
den, later volgt. Zonder dat daar in 
campagnes veel stof rond gemaakt 
wordt. Zoals met de verhoging van 
de wettelijke pensioenleeftijd.”

Carl Devos, politicoloog UGent,  
De Morgen, 3 april 2018

“Er zijn almaar meer leerlingen die 
weigeren mee te zingen of te turnen 
omdat dat haram is. Ze zeggen ook 
dat wie salami eet naar de hel gaat”.

De directeur van het GO! in Brussel 
schetst in De Standaard een somber 

beeld van de zo verheerlijkte  
smeltkroes, 11 april 2018

Op 14 oktober 2018 
krijgen de Oostende-
naars de kans om ook 
voor de provincieraads-
verkiezingen voor het 

Vlaams Belang te stemmen.  U stemt 
voor een zowel qua samenstelling als 
bevoegdheden volledig hervormde 
provincieraad. Het provinciebestuur 
heeft gelukkig de laatste jaren een 
strikt afgelijnde taakstelling gekregen 
en moet zich nu focussen op de zgn.  
“grondgebonden” bevoegdheden.  

Dit zijn o.a. de talrijke provinciale 
groendomeinen en groene assen in onze 
provincie, de land- en tuinbouw, het 
waterbeheer, het plattelandsbeleid, het 
toerisme en de recreatie, de natuur- en 
milieueducatie, de ruimtelijke ordening, 
de sociaal-economische ontwikkeling 
van onze provincie, het fietsbeleid, het 
regionaal woonbeleid en de talrijke 
Europese programma’s.  Het provincie-
bestuur mag zich dus niet langer inlaten 
met cultuurbeleid, sportbeleid, wel-
zijnsbeleid en jeugdbeleid.

Lijsttrekker in de nieuwe kieskring Oos-
tende-Ieper wordt huidig fractievoorzit-
ter Kurt Ravyts. Hij legt reeds 18 jaar 
de deputaties het vuur aan de schenen 
en is één van de meest actieve leden 
van de provincieraad. De lijst wordt 
verder ondersteund door volgende 

Oostendenaars: op de 3°plaats gewezen 
VRT-journalist Reddy De Mey, op de 7° 
plaats gemeenteraadslid Katty Tournoij 
en als lijstduwer gewezen Vlaams volks-
vertegenwoordiger en fractieleider in de 
Oostendse gemeenteraad Christian Ver-
ougstraete. 

Wanneer we wat dieper ingaan op de 
provinciale dossiers in de kieskring 
Oostende-Ieper zijn er onder meer de 
verdere optimalisering van het provin-
ciaal domein Raversijde. Specifiek voor 
Oostende is het Vlaams Belang tevreden 
dat Muzee sedert 1 januari 2018 defini-
tief is losgekoppeld van de provincie en 
nu als Kunstmuseum aan zee een aantal 
belangrijke collecties 19de en 20ste 
eeuwse kunst beheert en tentoonstelt. 
Deze specifieke collectievorming hoorde 
al langer thuis in het museumlandschap 
van de Vlaamse Gemeenschap en het 
museumbeleid van de Stad Oostende via 
de collecties van onder meer Ensor en 
Spilliaert. 

Kurt Ravyts wil in de volgende legislatuur 
ook scherp toezien op de actieradius van 
het Streekhuis Kust (Stene) en het pro-
vinciale beleid rond vergrijzing en betaal-
bare eengezinswoningen aan de kust. De 
provincie is voor Oostende uiteraard ook 
belangrijk via de Provinciale Ontwikke-
lingsmaatschappij (POM) en de Fabriek 
voor de Toekomst Blue Energy. Fabrieken 

voor de Toekomst zijn unieke samen-
werkingsverbanden (clusters) tussen 
overheid, kennis- en wetenschapsinstel-
lingen, hoger onderwijs en bedrijfsleven. 
Blue Energy is gericht op de nieuwe, 
maar groeiende sector van de offshore 
windenergie, alsook op het potentieel 
van golf- en getijdenenergie. Oostende 
is de logische uitvalsbasis voor de activi-
teiten binnen het kader van de Fabriek.  
De uitgesproken ambities van Energy 
Port Oostende om zich verder als hub 
voor de offshore sector uit te bouwen, 
versterken dit verhaal. De Vlaams Be-
lang-fractie in de provincieraad heeft de 
voorbije maanden ook de bouw van een 
nieuw maritiem onderzoekscentrum in 
het havengebied van Oostende (Plassen-
dale 1) gesteund. Hier zal baanbrekend 
onderzoek gebeuren naar de invloed van 
golven, getijden en wind op schepen en 
objecten in zee. Het golfbassin en de 
sleeptank zijn van groot belang voor het 
wetenschappelijk onderzoek in Vlaan-
deren. Oostende dient verder uit te 
groeien tot een broedplaats van kennis 
en innovatie voor de maritieme sector, 
met o.a. focus op onderzoek en ontwik-
keling van nieuwe producten 
in blue energy. De provinci-
ale co-financiering is hierbij 
uiteraard essentieel.

Kurt Ravyts
Lijsttrekker provincie

Vlaams Belang in de provincieraad...



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 
gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


