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HET VLAAMS BELANG IS TERUG!

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

Op 14 oktober trok een zwartgele wervelwind door Vlaanderen. Ook in Brugge zette het
Vlaams Belang een sterk resultaat neer.
Dat wij ondanks moeilijke omstandigheden – denk maar aan het vreemdelingenstemrecht en de 105.000 nieuwe Belgen die er onder deze regering
bijkwamen – fors vooruitgaan, is een
prestatie van formaat. In totaal stemden meer dan een half miljoen Vlamingen voor het Vlaams Belang.
Overwinning van de gewone
Vlaming
Dit is niet alleen een overwinning voor
het Vlaams Belang. Het is een overwinning 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.

partijen in Oostenrijk en Italië bewijzen alvast dat het kan. Met uw steun
maken we het ook waar in Vlaanderen!
Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

Invasie halt toeroepen!
Het stof van de lokale verkiezingen
is amper gaan liggen of de Vlaamse,
federale en Europese parlementsverkiezingen dienen zich aan. Nu de immigratiecrisis een nieuw hoogtepunt
bereikt, is het van het grootste belang
dat onze partij versterkt uit de stembusslag komt om de invasie een halt toe te
roepen. Indien we onze sociale zekerheid en onze manier van leven willen
behouden, is er immers nood aan een
complete ommezwaai. Onze zuster-
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Postjes, postjes, postjes,…
De politiek heeft bij de recente
gemeenteraadsverkiezingen in
Brugge een slechte beurt gemaakt.
In de aanloop naar de verkiezingen en
gedurende de ganse campagne ging
het maar over één zaak: het pluche
van de burgemeesterszetel. Eigenlijk
waren dit geen gemeenteraads- maar
burgemeester-verkiezingen,
waarbij
de inhoud en het programma van ondergeschikt belang waren.
Nog voor de uitslag op zondag 14
oktober officieel bekend was had Dirk

De fauw al een coalitie gevormd met
Open VLD Plus en grote verliezer
sp.a, wellicht op basis van een voorakkoord. Typerend detail: in tegenstelling tot oud-burgemeester Patrick
Moenaert kon er bij burgemeester
De fauw op de verkiezingsdag zelfs
geen beleefdheidstelefoontje af naar
de andere overwinnaars van de verkiezingen.
En toen moest het beschamend schouwspel, waar alle meerderheidspartijen
zich schuldig maakten, m.b.t. de
schepenverdeling nog komen.

Het Zand:
een plein zonder ziel.
Met een feestelijke opening van het
Zand op 1 september 2018 dacht
Renaat Landuyt (sp.a) nog vlug
even te scoren bij de Brugse kiezer.
Hij liet verstaan dat met de
heraanleg van 't Zand de stad
opnieuw open getrokken werd op
een manier zoals dit ook al in de
middeleeuwen het geval was. Hij
drukte er ook op dat de tegels steeds
mooier zullen op worden doordat de
'cementsluier' zal verdwijnen door er
veel op te stappen.
Dat het bij de verkiezingen voor
Landuyt wel even anders uitdraaide
hoeven we hier eigenlijk niet te
herhalen. En dat smaken verschillen,
akkoord maar toch horen we van
steeds meer Bruggelingen dat ze

het nieuwe Zand maar niks vinden.
Leeg, triest, troosteloos, geen ziel,
verwarrende verkeersafwikkeling,….
klinkt het bij velen. En tot terechte
ergernis van de handelaren vond men
het blijkbaar zelfs de moeite niet om
in deze eindejaarperiode wat sfeer te
scheppen op het plein. Ondertussen
raakte ook bekend dat er hier en daar
al sprake was van waterinsijpeling
met als gevolg dat het Zand op
enkele plaatsen opnieuw zou moeten
worden opengebroken…..
PS: iemand nog iets gehoord over de
‘verdwenen’ beeldenpartij?

Recent brachten nationaal voorzitter Tom Van Grieken en
jongerenvoorzitter Bart Claes een bezoek aan Brugge.
Zo’n 300 enthousiaste jongeren kwamen naar de Eiermarkt
afgezakt om Tom en Bart een warm welkom te heten.

Bron foto: http://www.brugge.be

Hoofdeditorialist Jan Segers van het
Laatste Nieuws schreef hierover op 24
oktober het volgende:
“Postjes. Wie politici verwijt dat het
hen daarom te doen is, heet een populist te zijn. Maar waar slaat dat op,
al die schepenambten en sjerpen die
doormidden worden gesneden als
taarten? In het nieuwe schepencollege
van Brugge posteert elke partij één
schepen die vooraf al weet dat hij of
zij ergens halverwege zal worden afgelost door een partijgenoot. Dat is de
deal: de CD&V'er maakt na twee jaar
plaats , de Open Vld'er na tweeënhalf
jaar en de sp.a'er na drie jaar. Postjes, postjes, postjes. Iedereen schepen.
Goed bestuur? Mo vint toch”
Stefaan Sintobin

Veiligheid moet een
prioriteit blijven!
Eind vorig jaar haalde Yves
Buysse tijdens de bespreking
van de Brugse politiebegroting
een aantal specifieke politie- en
(on)veiligheidskwesties
aan.
Aandacht werd gevraagd voor
de aanhoudende inbrakenplaag
in - onder andere - Assebroek
waarbij een goede samenwerking
werd bepleit van politie met
burgerinitiatieven.
Zo
kunnen
verdachte
feiten
vlugger
gedetecteerd
en
aangepakt
worden.
Ook de uitbreiding van de (avond)
permanentie van de politieposten in
de deelgemeenten kwam aan bod.
Dit op vraag van Bruggelingen die
voltijds werken en zeer moeilijk
tijdens de normale kantooruren
kunnen langs gaan. Tenslotte drong
onze fractie nog eens aan om de
nodige initiatieven te nemen om de
aanrijtijd van de politie bij klachten
en oproepen uit Zeebrugge te
verminderen. Dit is nog steeds een
veel gehoorde klacht.
Hopelijk
maakt het nieuwe stadsbestuur hier
werk van.

UW AUTO: JACKPOT VAN DE OVERHEID
U tankt vooral de
schatkist vol

Neen tegen de
kilometerheffing

Nergens in Europa betaalt u meer voor een liter diesel dan
in België. Andere traditioneel ‘dure diesel’-landen zoals Italië, 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 dieselwagen dienstdoet als een ware
jackpot voor de schatkist.

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 autorijden tot een vijfde duurder worden.

57%

Overheid

Bron: Belgische Petroleumfederatie

Het Vlaams Belang verzet zich tegen deze
asociale maatregel. Een dergelijke belasting bestaat nergens in Europa. Boleveranciers
vendien is het absurd dat de structurele verkeersopstopping - waarvoor
deze regering verantwoordelijk is
- misbruikt wordt om nóg dieper in
de zakken van de mensen te zitten.
Blijkbaar vergeten de regeringsexcellenties, met dienstwagen en
producent
chauffeur, dat de wagen voor veel
mensen niet alleen vrijheid maar
ook bittere noodzaak is.

13%

30%

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:

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 blijven pieken. De kostprijs voor de opvang van asielzoekers
wordt dit jaar op 266 miljoen euro geraamd.

Vreemdelingenz

De Dienst Vreemdelinge aken: 150 miljoen euro
nz
staat voor de asielaanv aken, dat is de dienst die onder meer inragen, kost de belastin
gbetaler in 2019 een
slordige 150 miljoen eu
ro.

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 koning Filip en co 37 miljoen euro van uw belastinggeld.

Senaat: 42 miljoen euro

Hoewel geen zinnig mens er nog het nut van kan bewijzen, blijft de Belgische Senaat een gulzigaard als het op
belastinggeld aankomt. De werking van deze totaal overbodige instelling kost u dit jaar 42 miljoen euro.

