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Vrouwvriendelijkste partij
Vlaams Belang is de enige politieke
partij in Dendermonde die naar de
gemeenteraadsverkiezingen
trekt
met een vrouwelijke lijsttrekker. Met
de verkiezing van Ilse Annemans,
met wie u in dit blad kan kennis
maken, als nieuwe voorzitter van
onze afdeling levert Vlaams Belang
ook nog eens de enige vrouwelijke
afdelingsvoorzitter in onze stad.

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

Vlaams Belang is dan ook de stem
van de gewone man én vrouw in
de straat. Ons programma besteedt
uitgebreid aandacht aan thema's die
iedereen nauw aan het hart liggen:
de bijna onbetaalbare verzorging
van onze ouderen in rusthuizen, de
kwaliteit van de gezondheidszorg,
de
toekenning
van
sociale
woningen, overvallen en inbraken,
... Maar ook aan thema’s zoals de
combinatie werk en gezin, de prijs
van kinderopvang, onderwijs, het
stijgende druggebruik bij onze
kinderen en verkeersveiligheid
besteedt onze partij veel aandacht.
Vlaams Belang is veel meer dan een
één-thema-partij!
Zelfs bij zogenaamde ‘harde’ thema’s,
zoals immigratie en islamisering,
blijkt het vrouwvriendelijk karakter
van onze partij. Als enige partij
in Vlaanderen verdedigen wij
consequent de gelijkwaardigheid
van man en vrouw tegen een
opdringerige islam. Vrouwen zijn
het eerste slachtoffer van een laks
immigratiebeleid.

Lijsttrekker Barbara Pas en
afdelingsvoorzitter Ilse Annemans

Als wij willen dat er voldoende
aandacht wordt besteed aan de
problemen waar wij wakker van
liggen, dan moeten we deze zelf
durven aankaarten! Tijd voor u
om mee te werken met het Vlaams
Belang aan een Vlaamse, veilige
en leefbare toekomst in onze stad!
Doen!

Top vijf bekend
Volksvertegenwoordiger Barbara Pas
wordt lijsttrekker van het Vlaams Belang
voor de gemeenteraadsverkiezingen
in Dendermonde. Barbara (37 jaar) is
momenteel fractievoorzitter in de Kamer
en tevens nationaal ondervoorzitter van
het Vlaams Belang. Ze is al elf jaar een
heel actief gemeenteraadslid.
Stefaan Van Gucht (56 jaar) duwt de
lijst. Stefaan is huidig fractievoorzitter
voor onze partij in de gemeenteraad,
waarin hij al sinds 1997 zetelt. Daarnaast
vertegenwoordigt hij onze partij ook in
de provincieraad.
Op de tweede plaats staat Johan Daman

(59 jaar). Johan is geen onbekende voor
wie in het verenigingsleven in Baasrode
actief is. Maar ook in de politiek heeft hij
zijn strepen reeds verdiend: van 2007 tot
2012 zetelde hij voor het Vlaams Belang
in de Dendermondse gemeenteraad.
Barbara Pas, Stefaan Van Gucht en Johan
Daman zijn alleszins goed op elkaar
ingespeeld. Waar Barbara, net zoals ze
dat doet in het federaal parlement, onder
meer een echte waakhond is over de
financiën en het algemeen beleid, houdt
Stefaan zich vooral bezig met ruimtelijke
ordening en sociale zaken. Johan legt zich
dan weer toe op sport en visserij.

Nieuw bloed
Ter plaatse trappelen is niet aan onze
partij besteed. Het beste recept in
de gemeentepolitiek is een mix van
ervaring en nieuwe, gedreven en
enthousiaste mensen. De plaatsen
drie en vier zijn dan ook bewust
voorbehouden voor twee nieuwkomers
in de politiek.
Ilse Annemans (45 jaar) is kersvers
voorzitter van Vlaams Belang afdeling
Dendermonde. Ze groeide op in
Baasrode, maar woont sinds jaar en
dag in Grembergen. Ilse sloot zich aan
om mee met ons te kunnen strijden

tegen de armoede bij het eigen volk
en tegen de steeds verder oprukkende
islamisering. Haar vrije tijd gaat naar
lezen, koken, tuinieren en reizen.
Daniël Van Breedam (53 jaar),
ambtenaar bij de Vlaamse overheid en
als wegeninspecteur verantwoordelijk
voor het zuiden van de provincie
Antwerpen, wil zich in de gemeenteraad
logischerwijze toespitsen op zijn
specialiteit, het onderwerp mobiliteit.
Hij is een man met brede interesses. Zo
is hij fervent reiziger en voorzitter van
een oldtimervereniging.

Doe mee!
Met de gemeenteraadsverkiezingen zo
dicht bij de deur, is elke helpende hand
uiteraard meer dan welkom! Indien u
wenst mee te werken, voor of achter
de schermen, kan u dat steeds aan
onze lijsttrekker laten weten: barbara.
pas@vlaamsbelang.org
Wil u kandideren op de lijst; mag
er een verkiezingsbord in uw tuin
staan; mag er een affiche aan uw raam
hangen; of wil u helpen pamfletten te
bussen, dan horen we dat uiteraard
graag!
U kan verkiezingsnieuws terugvinden
op onze lokale webstek: dendermonde.
vlaamsbelang.org. Ook de volledige
resultaten van onze grootschalige
enquête, waarvan hiernaast sprake,
zijn daar raadpleegbaar.
Ook via sociale media kan u onze
afdeling op de voet volgen:
Op Twitter: VB_Dendermonde
En op Facebook:
VlaamsBelangDendermonde
De ambitie van het Vlaams Belang
is van Dendermonde een propere en
(verkeers-)veilige stad maken mét zorg
voor de zwakkeren en met een goed
werkend en duidelijk communicerend
stadsbestuur

Van links naar rechts: Barbara Pas, Johan Daman, Ilse Annemans,
Daniël Van Breedam en Stefaan Van Gucht.

Vlaams Belang Dendermonde is er
klaar voor om haar rol als gids en
waakhond te blijven vervullen!

Enquête legt pijnpunten bloot
De voorbije maanden hield de
Dendermondse afdeling van het Vlaams
Belang een grootschalige enquête, waarin
de bevolking zich kon uitspreken over
de belangrijke gemeentelijke thema’s. Zo
onder meer over de verkeersveiligheid
en de mobiliteit, de integratie van
nieuwkomers, de aandacht voor
senioren en andersvaliden, en over de
gemeentelijke administratie.

karrevrachten rondhangende ‘jongeren’
aldaar. De aanwezigheid van jeugdbendes
en het daarmee maar al te vaak gepaard
gaande zinloze geweld boezemen 69%
van de bevraagden angst in. Naast het
station blijven ook Vlotgras en Serbos
problematisch. Net zoals, van zodra de
avond valt, de Brusselsestraat en de Oude
Vest. En zoals onze partij dat al jaren doet,
pleit 57% voor meer blauw op straat.

Een dergelijke bevraging, voorafgaand aan
de gemeenteraadsverkiezingen, is voor het
Vlaams Belang geen primeur meer. Ook
in 2012 vroegen we naar de mening van
de Dendermondenaar. En net zoals zes
jaar geleden was de respons ook nu weer
zeer groot. Het spreekt dan ook voor zich
dat de in de enquête naar boven gekomen
verzuchtingen opgenomen zullen worden
in ons verkiezingsprogramma. Een
democratische bevraging is en blijft een
bijzonder nuttig werkinstrument.

Ook onveilig voelt men zich in het
stadsverkeer. Zomaar eventjes 76%
van de deelnemers vindt het ronduit
onveilig voor zwakke weggebruikers.
Omzeggens evenveel mensen storen
zich aan de lamentabele staat van de
voetpaden en de straten, zowel in de stad
als in de deelgemeenten. Een bedroevend
resultaat, en vergelijkbaar met dat van 6
jaar geleden. Dus ook heel bedroevend
voor het stadsbestuur, dat hierin al die
jaren duidelijk geen enkele verbetering
heeft kunnen aanbrengen…

Het meest uitgesproken blijft men over
de veiligheid. 59% van de bevolking
heeft geen veilig gevoel in de stad.
Daarbij blijkt vooral de Stationsbuurt
een pijnpunt. Bijna een kwart van de
bevolking (22%) beklaagt zich hierover.
Niet te verwonderen uiteraard, met de

De enquêteresultaten laten weinig
of geen ruimte voor interpretatie
waar het gaat over de aanhoudende
instroom van migranten. 88% van de
Dendermondenaars maakt zich hierover
zorgen. Zo goed als driekwart (74%) is

van oordeel dat vreemdelingen zich te
weinig integreren. En zo maar eventjes
91% vindt dat de eigen inwoners voorrang
moeten krijgen bij de toekenning van
sociale woningen.
Over jeugdbeleid en seniorenbeleid
zijn de meningen ietwat verdeeld.
Maar waar het stadsbestuur voor onze
stadsgenoten schromelijk in gebreke
blijft, is communicatie. Van zodra
gepeild wordt naar de mate waarin of de
wijze waarop informatie verstrekt wordt,
zijn de resultaten wel erg sprekend. Zo
kan 64% zich bijvoorbeeld niet vinden
in de communicatie over de openbare
werken. En over de kunstaankopen is dat
bijvoorbeeld 75%.
Onze dwarsdoorsnede legt op een
pijnlijke wijze de tekortkomingen in
het bestuur van onze stad bloot, en
toont ontegensprekelijk aan dat onze
thema’s, inzonderheid veiligheid en
vreemdelingenproblematiek, nog steeds
bijzonder actueel zijn en niets aan
belangrijkheid hebben ingeboet.
De volledige resultaten van de enquête
kan u raadplegen op onze lokale webstek:
dendermonde.vlaamsbelang.org

Van harte welkom op 30 juni
Naar jaarlijkse traditie organiseert onze
afdeling, samen met onze vrienden uit
Hamme, binnenkort weer een gezellige
braai.
U bent daarbij van harte welkom op
zaterdag 30 juni van 12u tot 18u in
zaal Meirkenshof, Hof ten Rode 29 in
Baasrode.
Volwassenen
Kinderen van 6 tot 12
Kinderen tot 5 jaar

18 euro
9 euro
gratis

De kaarten ter waarde van 3 euro,
gekocht in voorverkoop, worden
uiteraard in mindering gebracht.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij onze
bestuursleden.

Die dag gaan op het WK de achtste
finales van start. U kan deze tussen de
winnaar van groep C en de tweede van
groep D op groot scherm volgen. (Wij
gaan ervan uit dat het Frankrijk tegen
Argentinië zal zijn).

Een kinderhoek is voorzien.
Inschrijven kan bij Stefaan Van
Gucht: stefaan.vangucht@skynet.be of
0475/554501.

VLAANDEREN
WEER VAN ONS
Wij willen de
macht opnieuw bij
het volk leggen

De ijzeren wet dat het gevoerde
beleid slechts een flauw afkooksel is van de verkiezingsbeloftes
lijkt vandaag de nieuwe lijfspreuk
van deze regering. In plaats van
de beloofde verlaging van de
btw op elektriciteit werd ons een
forse verhoging voorgeschoteld.
In plaats van lagere belastingen
kregen we de hoogste belastingdruk van de OESO. In plaats van
een streng immigratiebeleid werden we geconfronteerd met een instroom van meer dan 400.000 vreemdelingen.
In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. En in
plaats van menswaardige pensioenen splitste men ons een forse verhoging van
de pensioenleeftijd in de maag. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze
regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verleden is allerminst sprake.
Baas in eigen land
Met onze campagne ‘Vlaanderen
weer van ons’ zeggen we de politieke klasse de wacht aan. Wij
willen de macht opnieuw bij het
volk leggen. Een volk dat baas
is over zijn eigen centen, zijn
eigen grenzen en zijn eigen
toekomst.

VLAAMS BELANG
LANCEERT
IMMIGRATIE-APP
Als we sommigen mogen geloven, is de immigratiecrisis
voorbij en wordt er onder
deze regering een kordaat immigratiebeleid gevoerd. Niets
is echter minder waar. Stoere
woorden dienen enkel om een
gebrek aan daden te camoufleren. Van een trendbreuk is allerminst sprake. De immigratiekranen staan nog altijd wagenwijd
open en België blijft wat het
was: een topbestemming voor
immigratie vanuit alle windstreken. Met onze immigratie-app
confronteren we het ‘fakenews’
van deze regering met de objectieve, onweerlegbare en verifieerbare cijfers.

Met het Vlaams Belang maken
we Vlaanderen weer van ons!

Tom Van Grieken
Voorzitter

LEES ONZE VOORSTELLEN!
Geïnteresseerd in de voorstellen
van het Vlaams Belang?

Bestel ons verkiezingsprogramma
via info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09 of download via

www.vlaamsbelang.org/programma

www.immigratie.app

