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Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaande-
ren. Ook in Jabbeke zette het 
Vlaams Belang een sterk resul-
taat 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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IN DE GEMEENTERAAD
UW STEM

Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O Lid worden van het Vlaams Belang
O Een gratis infopakket

O Meehelpen bij de verkiezingen
O Een verkiezingsbord plaatsen in mijn tuin

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode:.................................Gemeente:...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post:........................................................................................................

Conform de wetgeving 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 via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

DOE MEE MET HET VLAAMS BELANG

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

REINHART MADOC
Gemeenteraadslid
 
reinhart.madoc@telenet.be 
0478 745 756
Zomerweg 7
8490 Jabbeke 

Vlaams Belang Jabbeke kon, net zoals 
bijna overal in Vlaanderen, uitpakken 
met ruime winstcijfers. Wij zijn erin 
geslaagd ons stemmenaantal tot 9,4% 
te verhogen (een winst van 3,6%). 
De gevestigde partijen leden matig 
tot zwaar verlies. (CD&V: - 4,5%,  
N-VA:    - 0,6%, SP.a: - 6%) Enkel 
Groen wist meer dan behoorlijk te 
scoren. Een dikke proficiat aan hen is 
hier dan ook op zijn plaats.

Wat na deze evaluatie opvalt, is de 

totale mislukking van de met veel bla-
bla aangekondigde verjongingskuur 
bij de plaatselijke CD&V.

Na 18 jaar blijven dezelfde lieden 
onze gemeente besturen:

• Zij die de voorbije jaren onze 
belastinggelden door deuren en 
vensters hebben gegooid voor 
prestigeprojecten met als climax 
de bouw van een nieuw en totaal 
overbodig gemeentehuis.

• Zij die er hebben voor gezorgd 
dat Varsenare binnenkort totaal 
onleefbaar wordt als gevolg van 
het waanzinnig project “Varsenare 
Noord” (Ken je nog de CD&V-
slogan: “Jabbeke geeft je ruimte”?)

• Zij die er maar niet in slagen 
het transmigrantentoerisme 
weg te houden uit Jabbeke wat 
voor onhoudbare, onveilige en 
criminele toestanden zorgt.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018



Vlaams Belang, 
de enige oppositiepartij in Jabbeke 

Op 18 oktober 2018 kreeg Vlaams 
Belang het vertrouwen van heel wat 
Jabbeekse kiezers, waarvoor onze 
oprechte dank. Reinhart Madoc zal u 
de volgende 6 jaar vertegenwoordigen 
in de Jabbeekse gemeenteraad, 
gesteund door de volledige afdeling 
Vlaams Belang Jabbeke.

Thema’s zoals veiligheid, belastingdruk, 
mobiliteit, woonbeleid, leefbaarheid & 
vreemdelingenproblematiek zullen van 
nabij opgevolgd worden. Verder zullen 
we bijzonder aandacht besteden aan 
de noden van onze senioren en onze 
jeugd. 

Het afdelingsbestuur wenst u en allen 
die u dierbaar zijn 
een voorspoedig en 
gezond 2019, in een 
veilig en onafhankelijk 
Vlaanderen.

 
Filip Verhelst

Afdelingsvoorzitter

Op donderdag 6 dec 2018 hebt u in de plenaire vergadering van de kamer 

van Volksvertegenwoordigers uw goedkeuring gegeven aan het pact van 

Marrakesh, het zgn. “Global Compact on Migration” uitgewerkt door de VN.

Mijnheer Bogaert, het zal wel zo zijn dat u op het “groene knopje” hebt 

gedrukt onder druk en op bevel van uw voorzitter, maar dit neemt niet weg 

dat u met uw gedrag mee verantwoordelijk  bent voor wat ons allen, ook de 

inwoners van Jabbeke, te wachten staat eens dit pact in werking zal treden.

Het valt immers te vrezen dat wereldvreemde rechters samen met geldriekende 

advocatuur, het zogezegd niet juridisch bindend pact zullen verheffen tot 

afdwingbare normen, wat onze huidige immigratiewetgeving op losse 

schroeven zal zetten. 

Geachte heer Bogaert, uw ja stem aan dit onzalig pact verbinden wij aan 

twee vaststellingen: ofwel hebt u de tekst van dit pact NIET gelezen, wat 

betekent dat u zich schuldig hebt gemaakt aan een ziekelijke vorm van 

politieke nonchalance, ofwel hebt u de tekst WEL gelezen en bent u daarbij 

al even blind als A. Merkel.

Van een toekomstig burgemeester van Jabbeke wordt toch wat meer gezond 

verstand verwacht. Tolerant zijn is een mooie deugd, maar deze slaafse 

tolerantie zal grote gevolgen hebben voor onze Westerse waarden. Dat 

beseft U blijkbaar niet!

Mijnheer Bogaert, wij willen u meegeven dat het Vlaams Belang Jabbeke 

zich in de aanloop van de komende verkiezingen heeft voorgenomen alle 

burgers van Jabbeke volgende raad mee te geven: “Noteer goed de naam 

van Hendrik Bogaert, dat is die man die er met zijn 'Ja-stem' zo vurig voor pleit 

dat Vlaanderen straks getekend en geketend zal worden door een VN-pact 

dat zal toelaten dat miljoenen 'nieuwkomers' ons hun godsdienst, levenswijze 

en rechtspraak zullen opleggen; Vlamingen zullen een minderheid worden 

in eigen land”.

Vlaams Belang Jabbeke weet  
dat we als oppositie nagenoeg 
alleen zullen staan. 

Op de NV-A hoeven we niet te reke-
nen. De voorbije zes jaar waren Orbie 
en zijn gezellen allesbehalve kritisch 
voor het gevoerde beleid. Een beetje 
“meegaand” zijn kan nooit kwaad! 
Wij zijn er van overtuigd dat Jabbe-
ke voldoende capaciteit en middelen 
heeft om de komende jaren een beter 
en ambitieuzer beleid uit te bouwen 
ten bate van ALLE Jabbekenaars.

Vlaams Belang Jabbeke zal daarvoor 
voluit gaan met de inzet van ons ge-
dreven gemeenteraadslid Reinhart Ma-
doc, gesteund door een ondertussen 

aanzienlijk uitgebreid en deskundig 
afdelingsbestuur.

De plaatselijke CD&V moet weten dat 
het Vlaams Belang een harde oppo-
sitie zal voeren, met respect voor de 
democratische waarden en normen en 
ten bate van alle inwoners. 

Reinhart Madoc
Gemeenteraadslid

Ondemocratische 
vakbond
 
Op 6 december ontving een van 
onze kandidaten een schrijven van 
het ABVV waarin werd gesteld dat ze 
werd uitgesloten uit de vakbond. Het is 
schandalig dat het ABVV, dat jarenlang 
het lidgeld inde, mensen aan de deur 
zet. Het toont bovendien nog maar 
eens aan waar de prioriteiten van het 
ABVV liggen: niet bij de verdediging 
van de rechtmatige belangen van de 
arbeiders, wel bij het voeren van een 
partijpolitiek geïnspireerde strijd om 
de macht. 

Onverdraagzaamheid en afgunst (ook 
al omwille van de verkiezingsnederlaag 
van SP.a in Jabbeke) blijken de 
belangrijkste motivatie te zijn voor het 
uitsluiten van Vlaams Belang-leden. 
Het afnemen van lidmaatschap van 
het ABVV zal de mening en inzet 
van Vlaams Belang-militanten en 
kandidaten niet verminderen, wel 
integendeel. 

Open brief aan Hendrik Bogaert, 
volksvertegenwoordiger voor de CD&V

Vooruitblik Woordje van de voorzitter



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.  


