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Een hart voor onze 
mensen

Wevelgem slibt dichtVlaams Belang zal er 
staan op 14 oktober



Immigratie kost elke inwoner van 
onze provincie jaarlijks 987 euro 
De voorbije weken hebben 
militanten van het Vlaams Belang 
rode hartsnoepjes uitgedeeld op de 
wekelijkse markt in Wevelgem, Menen 
en Gullegem. De actie kadert in de 
nationale campagne van de partij, 
waarbij ze haar sociale eisen in de verf 
zet.

Het Vlaams Belang berekende de jaarlijkse 
kostprijs van immigratie en plaatste deze 
tegenover het asociale regeringsbeleid 
van besparingen en lastenverhogingen. 
Terwijl er steeds meer bespaard wordt op 
kap van onze gepensioneerden, zwakkeren 
en hulpbehoevenden staat er geen maat 
op de oplopende immigratiekosten. Het 
mes snijdt zo diep dat de pensioenen in 
dit land 40 procent lager liggen dan in 
onze buurlanden, het aantal senioren dat 
de rusthuisfactuur niet meer kan betalen 
met een derde is 
gestegen en 1 op 
7 landgenoten in 
armoede leeft.

Intussen is er 
wel geld voor 
i m m i g r a n t e n 
die nooit 1 
euro hebben 
bijgedragen. Zo 
spendeerde de 

regering op een jaar tijd 1,3 miljard 
euro aan asielopvang, 808 miljoen aan 
werkloosheidsuitkeringen voor niet-
Belgen en 188 miljoen aan leeflonen 
voor asielzoekers. In totaal bedroeg de 
immigratiefactuur 7,2 miljard euro of 
987 euro per Vlaming.

Het Vlaams Belang becijferde dat we 
met dat geld de armtierige pensioenen 
met 150 euro kunnen doen stijgen, de 
rusthuisfactuur halveren en de tarieven in 
de voor- en naschoolse kinderopvang met 
30% kunnen doen dalen. Lijsttrekker 
Marcel Masquelin: "Wij verwerpen het 
linkse model van open grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is 
alsook het N-VA-model van feitelijke open 
grenzen met besparingen op de kap van ónze 
ouderen, zwakkeren en hulpbehoevenden 
omdat het onaanvaardbaar is. Onze 

economie is sterk 
genoeg om een 
stevige sociale 
zekerheid te 
garanderen, op 
voorwaarde dat we 
stoppen het OCMW 
van de wereld te 
spelen."

Wevelgem slibt 
dicht!
De wegen in Wevelgem zijn, om 
het nog voorzichtig uit te drukken, 
overvol! Tijdens de spits is het ge-
woonweg een ramp. 

De Kortrijkstraat en Menenstraat zit-
ten overvol. In de spitsuren, richting 
Kortrijk merkt men op dat de volle 
witte lijn na het tweede rond punt 
geen enkel nut heeft,  wat de situatie  
vaak nog gevaarlijker maakt. Zonder 
degelijke controle wordt de situatie er 
alleen maar gevaarlijker op, de wacht-
tijd tijdens de spitsuren loopt daarom 
snel op. De  Roeselarestraat en Lode 
de Boningestraat zijn bovendien veel 
te smal om alle verkeer door te slui-
zen. Bussen en vrachtverkeer blijken 
een groot probleem.

Ook voor fietsers zijn de  stilstaande 
vrachtwagens in de Kortrijkstraat een 
gevaar (de meeste vrachtwagens langs 
de Kortrijkstraat komen er alleen tan-
ken in het gekende pompstation wat 
soms problemen geeft als zij wegrij-
den na een tankbeurt)

Wat het Vlaams Belang betreft dient 
er een degelijke studie gemaakt te 
worden maken over de verkeers-
problematiek in 
Wevelgem.

Marcel 
Masquelin

Minister-president Geert Bourgeois: 
Riante wedde + pensioen + dubbele zitpenning

Niettegenstaande Geert Bourgeois 
(N-VA) als minister-president met 
een jaarwedde van 253.000 euro (on-
kostenvergoedingen niet inbegrepen) 
tot de politieke topverdieners van 
Vlaanderen behoort, ontvangt hij 
daarbovenop een pensioen van stad 
Izegem van 919 euro. 

Hij deed daartoe zelf een schriftelijke 
aanvraag en informeerde bij de stads-
diensten ook of hij het rustpensioen 
als schepen met terugwerkende kracht 
kon ontvangen. Naast zijn loon en het 

schepenpensioen incasseert Bourgeois 
maandelijks ook nog eens een dubbele 
zitpenning (netto 296 euro) als voorzit-
ter van de Izegemse gemeenteraad. Vol-
gens Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Stefaan Sintobin, die de zaak aan het 
licht bracht, zijn hierbij de grenzen van 
het fatsoen overschreden. 

“Terwijl de mensen langer moeten wer-
ken voor één van de laagste pensioenen 
van Europa, heeft Geert Bourgeois geen 
scrupules om zijn riante wedde op kosten 
van de gemeenschap nog wat aan te dik-
ken. Strikt wettelijk geen probleem, maar 
op moreel vlak beneden alle peil. Hij had 
op zijn minst het einde van zijn professi-
onele loopbaan moeten afwachten. Altijd 
en overal met een moraliserend vingertje 
iedereen terecht wijzen, maar intussen 
zonder schaamte aan zelfbediening doen”.

Wilt u meer informatie over onze 
werking in Wevelgem?  Het Vlaams 
Belang is ten alle tijde beschikbaar 
om op uw vragen te antwoorden. 

U kunt ons bereiken via: 
wevelgem.vlaamsbelang.org 

Het Vlaams Belang is al jaren ver-
tegenwoordigd in de gemeenteraad. 
Ook in de provincieraad hebben wij 
een vertegenwoordiger. Vandaag, 
maar ook in de komende jaren willen 
we er zijn voor onze kiezers!

Marcel Masquelin, gemeenteraadslid 
Reinhilde Castelein, Provincie-

raadslid



Elia, de beheerder van het 
hoogspanningsnet, bracht in een studie 
over de energiebevoorrading in België 
de bevestiging dat het de hoogste tijd 
is dat het energiebeleid in dit land 
terugkeert naar de realiteit. Het rapport 
stelt immers dat er stroomtekorten 
in België dreigen als de kerncentrales 
tegen 2025 gesloten worden.

Vlaams parlementslid en energiespecialist 
Stefaan Sintobin: “Compensatie via 
nieuwe gascentrales en windmolens is 
weinig realistisch. Niets wijst er alvast op 
dat de Vlaamse Regering haar doelstellingen 
met betrekking tot windturbines zal 
halen. Massale investeringen in offshore 
hernieuwbare energie via de uitbouw 
van een tweede zone in de Noordzee 
dreigen de energiefactuur nog eens de 
hoogte in te jagen. Dit laatste geldt ook 
voor nieuwe gascentrales.” De vervanging 
van kerncentrales door gascentrales is 
overigens niet alleen duur, maar zorgt ook 
niet voor een versnelling in de ratrace naar 
het behalen van de klimaatdoelstellingen 
die de regering zichzelf heeft opgelegd.

Stefaan Sintobin wil dat de 
energieministers zo snel mogelijk kleur 

bekennen: “De ministers moeten de moed 
hebben om de dogma’s te verlaten en te 
kiezen voor een realistische energiemix. 
Dit betekent dus dat zeker de twee jongste 
kerncentrales langer dan 2025 moeten 
worden opengehouden, maar dat zelfs moet 
worden overwogen om ook de levensduur 
van de oudere reactoren te verlengen.” 
Er wordt in het rapport trouwens 
volmondig erkend dat de opbrengst van 
hernieuwbare energie wisselvallig is, 
terwijl de grote industrie nood heeft aan 
een stabiele energiestroom.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan 
Sintobin heeft in het Vlaams Parlement 
minister van Energie Tommelein 
geconfronteerd met het rapport van Elia 
en hem gevraagd alvast te vertrekken van 
het uitgangspunt van een realistische 
energiemix.

Stefaan Sintobin: 

‘Alle kerncentrales in 2025 sluiten is dwaasheid’
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Gemeenteraadsverkiezingen oktober ‘18
Vlaams Belang komt op in Wevelgem.

Het Vlaams Belang zal in Wevelgem op 14 oktober  
deelnemen aan de verkiezingen. Momenteel zijn 
enkele mensen druk bezig met het opmaken van 
de lijst. Als Vlaams Volksvertegenwoordiger doe 
ik dan ook een oproep aan alle inwoners van 
Wevelgem: 

Steun het Vlaams Belang, overtuig uw vrienden 
en familie, zet u in voor de partij en engageer u 
op de lijst. Ook in Wevelgem moet het motto 
zijn: “Onze Gemeente. Onze mensen. Onze 
toekomst”. 

Stefaan Sintobin

“God verhoede dat de blanke 
mens zich ook maar ergens po-
sitief zou willen afschilderen. 
Hij mag alleen mea culpa slaan, 
want hij draagt de schuld van al-
les wat fout gaat in deze wereld, 
nietwaar.”

Columniste Mia Doornaert 
over de beslissing van de Ne-

derlandse openbare omroep om 
het woord blank niet langer te 
gebruiken wegens ‘te positief ’,  
De Standaard, 1 februari 2018

“België wordt dit jaar de op een 
na traagste groeier van de hele 
eurozone. Zelfs Griekenland 
doet beter.”

Onlineredactie De Morgen, 
 7 februari 2018 

“Een rusthuisbewoner betaalt 
in Vlaanderen gemiddeld 1.690 
euro per maand, fors meer dan 
het doorsneepensioen van zo’n 
1.200 euro.”

Tobe Steel, redacteur, De Tijd, 
 1 februari 2018 

“Wij importeren meer kansar-
moede en culturele onaange-
pastheid dan onze burgers lief 
is.”

Jan Segers, opiniemaker en re-
dacteur, Het Laatste Nieuws,  

25 januari 2018



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”




