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Onze pre-verkiezingscampagne
is gestart!
De eerste weken van het nieuwe jaar
zijn ondertussen alweer voorbij.
2018 is niet zomaar een jaar, het
is een belangrijk verkiezingsjaar!
Op 14 oktober trekken we met zijn
allen naar de stembus, de ene al
met meer zin dan de andere maar
het is nu eenmaal een plicht, en
we hopen natuurlijk op een goede
verkiezingsuitslag.
Op 15 december kwam onze nationale
voorzitter, Tom Van Grieken, naar
Ieper om er het startschot te geven
voor onze pre-campagne. Sinds januari
houden onze bestuursleden elke

zaterdag een deur-aan-deur-bevraging
in één van de deelgemeenten. Daarnaast
werd ook een nieuwe afdelingswebsite
gelanceerd maar daarover meer wat
verder in dit blad.
Ondertussen zijn we nog volop bezig
met de zoektocht naar kandidaten die de
lijst willen versterken. De krijtlijnen van
ons programma zijn er alsook onze moed
om met volle overgave en zelfvertrouwen
de verkiezingsstrijd aan te gaan.

Neem in dat geval snel contact met
ons op via de contactbon op p.3.
Nancy Six
Afdelingsvoorzitster &
gemeenteraadslid

Er is echter nog heel wat werk aan de
winkel en misschien voelt u zich wel
geroepen om ons daarmee te helpen?

Lezing Wim van Rooy
‘Waarover men niet spreekt’

inleiding door Sam van Rooy

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Vrijdag 30 maart 2018 om 20u
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Onze najaarsactiviteiten
lees blz. 2

OC De Potyze

Zonnebeekseweg 309/311 te Ieper
Organisatie: Vlaams Belang afdeling Ieper
Meer informatie: Nancy Six • ( 0497/30.41.01 • * info@nancysix.org

Kostprijs medische hulp
illegalen - lees blz. 2

Bestuursleden in de kijker
lees blz. 3

Onze belangrijkste najaarsactiviteiten 2017
In ons vorig lokaal blad stond verkeerdelijk vermeld
dat wij géén toelating hadden gekregen van het
Schepencollege om onze eerste anti-moskee-actie
te laten doorgaan op 27/10/2017. Tussen de
eerste/geweigerde aanvraag en de nieuwe aanvraag
werd het blad gedrukt. Uiteindelijk kregen wij,
ondanks het negatief advies van de politie, alsnog
een toelating om onze actie te
laten doorgaan. Dit weliswaar
op een afgelegen locatie.

Daarna was er nog de voorstelling van het nieuwste boek van Filip Dewinter
“Verzetsgids tegen islamisering”.

Op 15 december '17 kwam onze nationale voorzitter Tom Van
Grieken het startschot geven voor de pre-verkiezingscampagne.

Vlaams Belang Ieper ijvert al jaren voor een betere ontsluiting van de globale
Westhoek en voor een oplossing van de verbinding Ieper-Veurne en specifiek
voor de problemen rond de verkeersleefbaarheid op en rond deze N8. De
bewoners van de dorpen langs de N8 Ieper-Veurne (onder meer Brielen en
Elverdinge) zijn uiteraard betrokken partij. Uit een onlinebevraging van de
Vlaamse overheid bleek dat vooral de inwoners van Brielen niet te spreken zijn
over verkeersleefbaarheid in hun dorp.
De onlinebevraging maakt deel uit van het nieuwe wondermiddel dat de Vlaamse
overheid vorig jaar uit de hoed heeft getoverd om een nieuwe wending te geven
aan dit al jaren etterende dossier: het zgn. “participatietraject”. Er worden nu
als conclusie blijkbaar enkele algemene principes naar voor geschoven zoals het
voorzien van vrijliggende fietspaden (soms dubbelrichting, soms enkelrichting en
soms op een vent- of parallelweg), een vloeiende overgang van het verkeer van de
A19 naar de Ieperse Noorderring (N38) (zonder verkeerslichten), een ongelijkvloers
kruispunt met de Pilkemseweg (de Noorderring zou onder de Pilkemseweg
doorgaan), bijkomend onderzoek over de optimalisering van het knooppunt van de
Noorderring met de Diksmuideweg en… een omleidingsweg rond Brielen.
Het Vlaams Belang zal zich uiteraard niet verzetten tegen deze stappen vooruit (als
ze er al komen) maar wijst er wel op dat men blijkbaar definitief afstand heeft
genomen van een echt nieuwe bypass van Ieper tot aan Woesten (de doortrekking
van de A19 had men al langer opgeborgen) en dat via deze aanpassingswerken van
een echte volwaardige ontsluiting nog steeds geen sprake is. VOKA Ieper had het op
hun Nieuwjaarsreceptie dan ook terecht over een participatietraject dat enkel “open
deuren heeft ingetrapt” en dus al met al ontgoochelt!
Kurt Ravyts, Lijsttrekker Provincie

€ 231 238 voor de
medische hulp
aan illegalen...
Het totale kostenplaatje voor
de medische hulp (in en buiten
het ziekenhuis) voor illegalen
in 2016 bedraagt in Ieper
€ 231.238.
Dat blijkt uit de cijfers die minister
van Maatschappelijke Integratie
Ducarme op vraag van Barbara Pas
(Vlaams Belang) bekend maakte.
Daarmee wordt het record van
2015 opnieuw verbroken. Het toont
volgens het Vlaams Belang aan dat
het aantal illegalen alleen maar is
toegenomen én dat de kosten de pan
uit swingen. Ook dat is het gevolg
van het open grenzenbeleid…

Bestuursleden in de kijker
SASKIA DEHOLLANDER
41 jaar - Samenwonend, 3 kinderen en 1 pluskind
Ieper

DIMITRI KNOCKAERT
27 jaar - Wettelijk samenwonend
Dikkebus

Als geboren en getogen Poperingse nam ik enkele jaren
geleden mijn intrek in Ieper en ik weet nu zeker dat ik nooit
meer terug naar Poperinge wil verhuizen.

Ik ben opgegroeid in Heuvelland (Dranouter) en woon nu 3
jaar in Dikkebus. Al vanop jonge leeftijd ben ik Vlaamsgezind
en al vlug had ik een eigen mening die nauw aansloot bij de
visie van het Vlaams Belang.

Dat ik in het Vlaams Belang terecht ben gekomen, is feitelijk
evident wetende dat de ruime Vlaamse Beweging niet nieuw is
voor mij. Als kind was ik lid van het VNJ (Vlaams Nationaal
Jeugdverbond) waar Nancy mijn leidster was, ik ging jaarlijks
naar de IJzerbedevaart (tot aan het ontstaan van de IJzerwake
die ik nu in de plaats bijwoon) en zo kreeg ik op latere leeftijd
interesse in politiek. Op vraag van Nancy stond ik in 2006
voor het eerst als kandidaat op de Vlaams Belang-lijst.
Ook dit jaar kan de partij op me rekenen en vanop de 3de
plaats hoop ik verkozen te worden zodat ik mij vooral kan
toespitsen op de problematiek rond (kans)armoede, veiligheid
en de aanpak van criminaliteit. Maar ook aan orde en netheid
hecht ik veel belang.
Samen met de andere kandidaten
zal ik ervoor ijveren dat Ieper een
aangename, leefbare en gezellige stad
kan blijven voor de Ieperlingen op
de eerste plaats. Daarom hebben we
het vertrouwen van de kiezers nodig
om zo een goede verkiezingsuitslag
te behalen. Op mijn inzet kan er
alvast gerekend worden.

Ontdek onze
nieuwe webstek

In het toenmalige regiosecretariaat in de Stationsstraat was het
Nancy die mij over de streep had getrokken om de rangen
van het Vlaams Belang te versterken. Ik sloot me als 17jarige
aan bij de partij, werkte me in als militant en sedert vorig jaar
ben ik bestuurslid. Nancy stelde me voor om de functie van
ondervoorzitter en penningmeester op te nemen als blijk van
waardering voor mijn jarenlange trouw en inzet. Die functies
vervul ik in eer en geweten. Ik heb bewust voor het Vlaams
Belang gekozen omdat ik van mening ben dat de Vlamingen
in Vlaanderen op de eerste plaats moeten komen. Mijn partij
is de enige die pleit voor een harde aanpak van de criminaliteit,
die onze eigen waarden, normen en tradities blijft verdedigen.
Ook al ben ik niet echt gekend in Ieper, toch zal
ik me bij de komende gemeenteraadsverkiezingen
vanop de 2de plaats kandidaat stellen. Hopelijk
krijg ik het vertrouwen van de kiezer en kan ik
mijn aandacht vestigen op de aanpak van armoede,
de zwerfvuil- en het sluikstortprobleem. Ik pleit
immers voor een veilig, proper, gezellig Ieper
met bijzondere aandacht voor de deelgemeenten.
Ieper moet een Vlaamse stad blijven waar de
Ieperlingen zich thuis voelen en op de eerste
plaats komen.

Handige tasjes te koop (€ 4,00)

ieper.vlaamsbelang.org

bestellen kan
via: info@nancysix.org
VB Lokaal blad

Ja, ik wil
een gratis infopakket
gratis informatie over ons
asiel- en migratiestandpunt
een jaarabonnement op
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van het
Vlaams Belang (€ 12,50)
een lidmaatschap als
student/scholier (€ 6,50)

Naam:................................................................................................................................................................................ . Man Vrouw
Straat:..................................................................................................................................................................... Nr.:..................................................
Postcode:.................................. Gemeente:...........................................................................................................................................................
Tel.:............................................................................................................................................Geb.datum:............................................................
E-post:.................................................................................................................................................................................................................................
Vlaams Belang afdeling Ieper
Augustijnenstraat 149, 8900 Ieper
info@nancysix.org
ieper.vlaamsbelang.org
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.

Aantal moslims binnenkort
Als we niet ingrijpen, zal het aandeel moslims in dit land de volgende jaren exponentieel toenemen.
Diegenen die voor een proces van
bevolkingsvervanging waarschuwen, kunnen niet langer weggezet
worden als fantasten of paniekzaaiers. Dat blijkt uit
een nieuwe studie van
het onderzoeksinstituut
‘Pew Research Center’.
Het
gerenommeerde
studiecentrum becijferde
dat het aandeel moslims in dit land
– zélfs in het
geval van een
complete immigratiestop
– tegen 2050

zal verdubbelen. De reden daarvoor is simpel: moslims zijn gemiddeld dertien jaar jonger en zetten
gemiddeld dubbel zoveel kinderen
op de wereld. In het geval van een
sterke immigratie – zoals we die de
afgelopen jaren kenden – zou dit
land over dertig jaar zo’n 3 miljoen
moslims tellen.
Beslissende jaren
Het gaat hier voor alle duidelijkheid om voorzichtige prognoses.
De werkelijke evolutie zou nog
dramatischer kunnen zijn. Bovendien spreekt het rapport enkel over
de te verwachten toename van het
aantal moslims. De toenemende immigratiedruk vanuit de niet-islamitische delen van Zwart-Afrika blijft

hierbij dus
buiten beschouwing.
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De
studie toont in ieder geval
één zaak glashelder aan: de politieke beslissingen van de komende
jaren zijn bepalend voor hoe dit
land er morgen uit zal zien. Ondertussen zou zelfs de grootste
optimist tot het besef moeten gekomen zijn dat onze samenleving ten
gronde wordt gericht als het roer
niet meteen wordt omgegooid. Als
we onze kinderen en kleinkinderen
nog een leefbare toekomst willen
gunnen, moet de massa-immigratie
worden gestopt.
Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

Amper 4 op 10 allochtonen werkt
VLAMINGEN

Ondanks de genereuze onderwijs- en
opleidingskansen die
hen worden geboden,
blijft de allochtone tewerkstellingsraad ontstellend laag. In geen
enkel ander Europees
NIET-EUROPESE
ALLOCHTONEN

land ligt het percentage uitkeringsafhankelijke allochtonen zo hoog
als in België. Terwijl de tewerkstellingsgraad bij Vlamingen net geen
8 op 10 bedraagt, is dat bij allochtonen amper 4 op 10, zo blijkt uit
nieuwe cijfers.

Bij asielzoekers is de toestand nog
dramatischer. Slechts 2 op 10 van
hen is aan de slag. De ‘experts’ en
politici die blijven herhalen dat de
nieuwkomers van vandaag garant
staan voor de pensioenen van
ASIELZOEKERS morgen kunnen maar beter stilletjes in een hoekje kruipen.

België

blijft in
koppeloton
belastingdruk

De vreugdekreten van bepaalde regeringsleden ten spijt blijft de belastingdruk in dit land torenhoog. Dat
blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistisch bureau Eurostat.
Met een totale fiscale druk van 47
procentWerk
halen we het op twee na
Bron: Actiris, FOD werkgelegenheid, Steunpunt
slechtste resultaat van Europa. Eens
Percentage dat werkt binnen beroepsactieve leeftijd
te meer bewijzen de cijfers dat de
taxshift vooral een taxlift betekent.

76% 41% 19%

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

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

twitter.com/vlbelang

