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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 Dendermonde 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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IN DE GEMEENTERAAD
ILSE ANNEMANS

Gemeenteraadslid vanaf 2019
Lid van de commissie algemeen beleid en financiën
Lid van de commissie onderwijs, personeel en sociaal beleid
Gaverstraat 41 in Grembergen
Ilse.annemans@dendermonde.be
0479/36 09 23

JOHAN DAMAN

Gemeenteraadslid 2007-2012 en vanaf 2019
Lid van de commissie sport, jeugd en cultuur
Lid van de commissie openbare werken
Driehuizen 4 bus 2 in Baasrode
0476/28 94 80

BARBARA PAS

Gemeenteraadslid vanaf 2007 | Volksvertegenwoordiger
Lid van de commissie algemeen beleid en financiën
Lid van de commissie onderwijs, personeel en sociaal beleid
Sint-Jorisgilde 3 in Dendermonde
Barbara.Pas@vlaamsbelang.org
www.barbarapas.org

ALEX PENSAERT

Gemeenteraadslid vanaf 2019
Lid van de commissie sport, jeugd en cultuur
Lid van de commissie ruimtelijke ordening, mobiliteit en omgeving
Smidsestraat 50 in Grembergen
0487/44 89 02
alex.pensaert@hotmail.com

STEFAAN VAN GUCHT

Gemeenteraadslid vanaf 1997 | Provincieraadslid vanaf 2009
Lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Lid van de commissie openbare werken
Lid van de commissie ruimtelijke ordening, mobiliteit en omgeving
Hof ten Rode 29, Baasrode
0475/55 45 01
Stefaan.vangucht@skynet.be

GOED GESTART

Noteer alvast
in uw agenda

2019 is goed gestart met een sterk
uitgebreide fractie van Vlaams Belang in
de Dendermondse gemeenteraad. Bij de
verkiezingen in oktober vorig jaar heeft
de Dendermondenaar zijn mening kunnen
geven over het lokale beleid van de voorbije
zes jaar, over voorakkoorden en over
partijprogramma's. Die Dendermondse
kiezer heeft geoordeeld dat een veel grotere
Vlaams Belang-vertegenwoordiging in de
gemeenteraad nodig was en heeft ervoor
gezorgd dat wij de komende zes jaar met
vijf raadsleden de nodige oppositie zullen
voeren. In dit blad stellen wij graag onze
gemeenteraadsleden aan u
voor. Wij danken de talrijke
kiezers voor het vertrouwen.

Hierbij alvast een aantal activiteiten van onze afdeling waarop u van
harte welkom bent:
•

Zaterdag 30 maart 2019: zangavond om 20u in Belmonds Pub,
Smidsestraat 13 in Grembergen

•

Zondag 30 juni 2019: jaarlijkse braai vanaf 12u in het Meirkenshof,
Hof ten Rode 29 in Baasrode

Neem ook een kijkje op onze lokale webstek om het nieuws van onze
afdeling op de voet te volgen: dendermonde.vlaamsbelang.org

Namens Vlaams Belang
Dendermonde wens ik u
een gelukkig, gezond en
veilig 2019 toe!

Wie in aanloop van de verkiezingen van 26 mei wil meehelpen, een
affiche aan het raam wil ophangen of plaats heeft voor een tuinbord kan
ons een seintje geven via het contactformulier op deze webstek of via
sociale media.

Barbara Pas
Fractievoorzitter
Gemeenteraad
Volksvertegenwoordiger

Volg ons op twitter: @VB_Dendermonde
Volg ons op Facebook: @VlaamsBelangDendermonde

Uitgebreide fractie is er klaar voor
Op 2 januari legden vijf raadsleden
van Vlaams Belang hun eed af op
de installatievergadering van de
Dendermondse
gemeenteraad.
Stefaan Van Gucht, Johan Daman, Ilse
Annemans, Alex Pensaert en ik zijn
klaar om ons zes jaar lang in te zetten
voor de Dendermondenaars. Ik ben heel
trots dat ik de oppositiefractie van het
Vlaams Belang als fractievoorzitter mag
leiden de komende zes jaar. We danken
de kiezer voor het vertrouwen en zijn
allen strijdvaardig om er in te vliegen.
Op die installatievergadering was de
‘kracht van verandering’ van het nieuwe
stadsbestuur al meteen merkbaar. Men
heeft immers meteen al komaf gemaakt
met de jarenlange traditie om bij het
houden van toespraken de volgorde
te respecteren van de grootte van de
fracties. Het was steeds de gewoonte
dat de grootste fractie eerst en de
kleinste fractie laatst aan bod kwam. Nu
het Vlaams Belang bij de grotere fracties
hoort in de gemeenteraad is het dus
gedaan met die traditie en hanteert men
plots een alfabetische volgorde zodanig
dat het Vlaams Belang aan het einde
aan bod komt... Zulke onnozeligheden
namens de meerderheid zullen uiteraard
geenszins afbreuk doen aan onze
inhoudelijke oppositie. De taak van de
oppositie valt niet te onderschatten.

Ernst
Hohenemser,
een
Duits
aformismeschrijver en Latijns vertaler
stelde reeds in de 19de eeuw: "De
oppositie moet ter goeder trouw zijn. Dit
volgt uit de aard der dingen. Daarom
mag een bestuur dat ter goeder trouw
is, nooit de oppositie minachten." Ook
Frans dichter Paul Valéry schreef in
diezelfde periode : "De werkelijkheid is
altijd in de oppositie." Het is de taak
van de oppositie om het stadsbestuur te
controleren en bij te sturen. Het is onze
taak om de druk op de ketel te houden
zodanig dat de nieuwe bestuursploeg
haar goede voornemens daadwerkelijk
nakomt.
Wij zullen oppositie voeren zoals het
hoort:
•

rechtlijnig, maar respectvol en
in goede samenwerking met de
administratie;

•

kritisch,
maar
constructief
en met eigen voorstellen en
zonder de rancune die op de
installatievergaderingen bij andere
oppositiepartijen te horen was;

•

door te luisteren naar de
Dendermondenaren, de vinger aan
de pols te houden niet alleen bij de
Dendermondenaren die spreken,

maar ook en vooral bij de velen die
zwijgen;
•

door te steunen wat goed is:
wij doen immers niet mee aan
ondemocratische cordons, maar
beoordelen elk voorstel op de
inhoud en niet op de indiener
ervan;

Kortom, wij zullen oppositie voeren als
een waakhond ter bescherming van de
Dendermondse bevolking. Indien het
nodig is zetten wij onze tanden erin en
mag de bestuursploeg zich aan stevig
weerwerk verwachten. Hoe vaak dat
nodig zal zijn, dat hangt uiteraard van
de bestuursploeg zelf af.
Onze
strijdpunten
zijn
gekend:
veiligheid, mobiliteit, leefbaarheid en
welzijn voor alle Dendermondenaren,
uit alle deelgemeenten, jong en oud.
Ook welzijn voor dieren. Dan weet u
ook meteen waar we de komende zes
jaren in de gemeenteraad zullen op
inzetten.

Barbara Pas
Fractievoorzitter Vlaams Belang
Dendermonde

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.

