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Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaan-
deren. Het Vlaams Belang zette 
een sterk resultaat 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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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.

IN DE PROVINCIERAAD
UW STEM

DOE MEE MET HET VLAAMS BELANG

STEFAN DE WINTER
Provincieraadslid

stefan.dewinter@provincieantwerpen.be
0479 06 04 43
Sint-Goriksplein 9 bus 1
2650 Edegem

Het Vlaams Belang 
is principieel voor de 
afschaffing van de provincie 
en een grote voorstander 
om de bevoegdheden 
over te hevelen naar ofwel 
de gemeente ofwel naar 
Vlaanderen. Voor ons is de 
provincie een overbodig 
niveau. Maar zolang dit 
niet is gerealiseerd en de 
provincies nog bestaan, 

zal onze fractie zich 
constructief opstellen. Dit 
doen we in het belang 
van de inwoners van onze 
provincie. Het is onze plicht 
om vanuit de oppositie 
de rol van waakhond te 
vervullen en zo te wegen 
op de besluitvorming!
 

Stefan De Winter
Voorzitter Edegem

Wij zijn er klaar voor !

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



Beste Edegemnaar, 
 
Het Vlaams Belang is naar de kiezer gegaan met de slogan: Eerst onze mensen! Het geld van de Edegemse sociale diensten moet gaan naar de mensen die het écht nodig hebben. Velen van ons hebben alle moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en kunnen zelfs de uitgaven voor schooluitstapjes en nieuwe kleren voor hun kinderen niet altijd veroorloven. En dit allemaal terwijl er anderen - die totaal niets terugdoen voor onze maatschappij - geld krijgen toegestopt. Sommigen hebben zelfs een eigendom of inkomsten in het land waarvan ze de dubbele nationaliteit hebben. Deze personen moeten ook in Edegem actief opgespoord worden en al het geld dat ze door valse verklaringen hebben ontvangen, standé pédé laten terugbetalen. Geld van de sociale dienst moet ook in Edegem gaan naar personen en huishoudens in échte armoede! 

 
Als een natte dweil wordt onze geldbeugel op duizend-en-één manieren uitgewrongen tot we onze laatste cent kwijt zijn. In de vorige legislatuur heeft N-VA, Groen en VLD beslist om samen met de opcentiemen tal van gemeentelijke retributies en belastingen te verhogen. Maar wat krijgen we hiervoor terug? Waarom is de gevaarlijke en asbesthoudende chalet aan de Romeinse Put waar kinderen spelen nog steeds niet afgebroken? Wanneer zal het Huis Hellemans eindelijk toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers? Wat met het zwerfvuil? Veiligere fietspaden en voetpaden? En waarom gaat de gemeente terug nieuwe leningen aan?  
Het volstaat niet te rekenen op de 'woorden' van de burgemeester en de goedlachse minister want vele problemen stonden zes jaar geleden al in het programma van de N-VA. Neen, de budgetten moeten naar de juiste doelen gaan. Het zal moeilijk zijn om in een legislatuur van alleenheerschappij hun werking optimaal te controleren. We kunnen enkel hopen dat N-VA deze keer wel woord houdt. Iets wat we op de voet zullen opvolgen!  
Met een positieve gedachte neem ik afscheid als gemeenteraadslid. Ik blik dankbaar terug op deze zeer leerrijke periode en dank zowel de collega-raadsleden, het bestuur en de administratie voor de samenwerking de voorbije twaalf jaar. En vooral u om ons voortdurend op de hoogte te houden van de zaken die in uw naaste omgeving voorvallen. Blijf dit vooral doen zodat we ten gepaste tijde actie kunnen ondernemen, want enkel samen kunnen we er voor zorgen dat Edegem in goede handen is en blijft! Vanuit de provincieraad beloof ik de Edegemse belangen extra op te volgen! 
 
Alvast véél succes in 2019! 
 
Vlaamse groet, 
 

Stefan De Winter 
Provincieraadslid Vlaams Belang

Vlak na de terreuraanslag in Straats-
burg vonden uitzonderlijk controles 
plaats aan de Duitse grenzen met 
Frankrijk, België en Luxemburg. Deze 
grenscontroles, die er in de eerste 
plaats op gericht waren te beletten 
dat de dader naar Duitsland kon ont-

komen, hadden een bijzonder neven-
effect. In amper vijftig uur tijd werden 
door de Duitse politie 154 personen 
geregistreerd die op een of andere op-
sporingslijst stonden en werden er 15 
gearresteerd tegen wie een aanhou-
dingsbevel liep. Daarmee werd nog 
maar eens aangetoond wat eerder al 
bewezen was: gerichte grenscontroles 
zijn een doeltreffend middel tegen cri-
minaliteit en illegaliteit. 

Hans Verreyt
Regiovoorzitter

twitter.com/hansverreyt

 

Grenscontroles werken



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.  


