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van Vlaams Belang Stekene

De verkiezingen liggen al een tijdje 
achter ons. Met in Stekene niet min-
der dan 28% voor het Vlaams Par-
lement was onze partij de grootste 
in onze gemeente. We zijn ook niet 
weinig trots dat wij vanuit Stekene 
een Vlaams parlementslid mogen af-
vaardigen. Het jongste parlements-
lid ooit. Wie is Filip Brusselmans? U 
leest het in dit blad.

Dat onze partij nog steeds de wind 
in de zeilen heeft mocht onlangs ook 
blijken op het verjaardagsfeestje 
van Filip Brusselmans met zo'n 300 
aanwezigen. Helaas moeten we 
vaststellen dat de andere partijen 
nog steeds geen blijk geven van veel 
respect voor de kiezer. Samenwer-
king met onze partij blijkt nog niet 
mogelijk, maar ook op gebied van 
beleid krijgt de kiezer nog steeds het 

omgekeerde van wat hij wil.     
     
 Asielzoekers  
      
Op nationaal vlak blijven de asiel-
zoekers massaal binnenstromen en 
dus moet ook Stekene zijn deel krij-
gen en komen er asielzoekers bij. 
Onze partij was jammer genoeg de 
enige die tegenstemde. Door op lo-
kaal vlak te weigeren mee te werken 
aan het onzalige asielbeleid willen 
wij de hogere overheid tot een an-
der beleid dwingen. Mensen in nood 
moeten natuurlijk geholpen worden, 
maar of diegenen die vrouw en kin-
deren achterlaten en duizenden eu-
ro's neertellen voor smokkelaars écht 
zoveel nood hebben, dat willen wij 
nog wel eens zien. Vluchtelingen op-
vangen in veilige havens in de buurt 
van conflictgebieden kost een pak 

minder en bovendien kan iedereen 
daar geholpen worden, ook zij die 
geen smokkelaar kunnen betalen.         
           
De andere partijen blijven dus 
doen wat ze doen. De re-
kening zal volgen bij de 
volgende verkiezingen.
 

Koen De Cock
Afdelings-
voorzitter
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STEKENE
EEN PARTIJ MET TOEKOMST   



 Hoe bent u concreet in de politiek 
gerold? Vanwaar komt de politieke 
interesse?   U komt niet uit een politiek 
gezin; kan u rekenen op steun van uw 
gezin? 

Al snel tijdens mijn jeugd ben ik geboeid 
geraakt door politiek in de brede 
zin. Ik ben altijd een boekenworm 
geweest en daar zat er af en toe wel 
eens eentje tussen dat met politiek te 
maken had of was geschreven door 
een filosoof. Op die manier werd de 
interesse aangewakkerd over alles wat 
met de samenstelling, de werking en 
het besturen van een samenleving te 
maken had.

Toen ik naar de universiteit trok, had 
ik mij reeds een groot deel gevonden 
binnen in de brede stroming van het 
conservatisme. Ik stelde me kandidaat 
bij het KVHV en zo geschiedde. 
Binnen KVHV heb ik me verdiept in het 
conservatisme, het katholicisme en de 
partijpolitiek.  Het klopt dat mijn familie 
totaal geen politieke interesse heeft, 
maar dat wil daarom niet zeggen dat 
ze mij niet zouden steunen. Ik heb 
op heel veel (vooral logistieke) steun 
kunnen rekenen tijdens de campagne 
en zonder de goede zorgen van mijn 
moeder de afgelopen 22 jaar had ik 
vandaag nergens gestaan hoor.

Waarom doet u aan politiek? 
Waarom Vlaams Belang? Wie wilt u 
representeren en wie niet? Wat doet u 
naast politiek? 

Ik doe aan politiek om vele redenen, 
maar in de eerste plaats omdat ik 
het graag doe. Ik heb een hekel aan 
mensen die zeggen dat ze zichzelf 
opofferen om de samenleving vooruit 
te helpen. Politiek moet een passie zijn. 
Uiteraard heb ik bepaalde doelen, 
zoals de samenleving rechtvaardiger 
maken en de collectieve band die 
we als gemeenschap zouden moeten 
hebben te versterken. 

Ik geloof er ook in dat je zoiets enkel 
kan bereiken als je dat effectief ook 
graag wilt én graag aan het politieke 
spel deelneemt, want anders word 
je mijns inziens snel heel cynisch en 
dan kan je er beter mee stoppen.  De 
keuze voor Vlaams Belang is dan ook 
een heel logische keuze. Bij Vlaams 

karaktervol glas wijn en al even 
karaktervol boek in de hand.         

  

Je bent nog jong, maar wat heb 
je al geleerd van de politiek?  Zou 
u nog zo open voor uw mening 
uitkomen zoals u eerder deed 
over de geslachtsverandering, 
vlaggendiscussie? 

Politiek is een breed begrip. Als 
u partijpolitiek bedoelt, dan heb 
ik vooral geleerd dat er weinig 
parlementaire democratie is in ons 
land. Partijen houden zich niet aan 
hun programma’s, parlementairen 
van de traditionele formaties hebben 
geen meningsvrijheid en er zitten veel 
te veel mensen in dat parlement. Die 
‘vlaggendiscussie’ dateert natuurlijk al 
van na mijn verkiezing, dus misschien 
is die niet zo relevant. 

Het is natuurlijk een vraag die in elk 
interview terugkomt, dus als u een 
nieuwtje verwacht, dan moet ik u 
teleurstellen. Mijn standpunten, normen 
en waarden, die ik hoog in het vaandel 
droeg op 25 mei, zijn dezelfde als 
die op 27 mei, als u begrijpt wat ik 
bedoel. Mijn uitspraken over ethische 
thema’s zal ik evenwel wat nuanceren, 
dat hoort erbij. Je hebt een bepaalde 
voorbeeldfunctie, geen studentikoze 
vrijheid van stijl meer. Maar hoewel de 
verpakking anders is, blijft die inhoud 
hetzelfde. Ik ben geen hypocriet.    

  

Wat wil je dit jaar verwezenlijken/
bereiken in het parlement? Welke 
voorstellen wilt u indienen? Wat 
gaat u concreet doen? Wat wil je 

specifiek doen voor de jeugd?       

 Doorheen de andere jaren van 
de legislatuur zal het 
zaak zijn om te wegen 
op het beleid, iets wat 
we de facto al gedaan 
hebben sinds de 
verkiezingen. Elk punt 
in het regeerakkoord 
is tenminste afgetoetst 
aan ons programma. 
De traditionele partijen 
voelen immers de hete 
adem in hun nek. Het 

regeerakkoord kent 

Belang kom je niet voor de postjes, 
dan zijn er andere partijen die een 
betere keuze (en aanbod van posten) 
hebben. Neen, bij onze partij sluit je 
je aan omwille van je idealen en dat is 
net wat haar zo mooi maakt. 

Het Vlaams Belang wil de samenleving 
rechtvaardiger en veiliger maken, 
twee zaken die ik hoog in het 
vaandel draag.  Ik ben in de eerste 
plaats de vertegenwoordiger van 
mijn kiezers. Politici die zeggen dat 
ze “een volksvertegenwoordiger 
voor iedereen zullen zijn”, dat zijn 
kwakzalvers. Immers, als zij tegen 
de mening van een bewuste kiezer 
stemmen, vertegenwoordigen zij hem 
niet. Logisch, toch? Uiteraard ben je 
er in zekere zin voor alle Vlamingen, 
enkel een slecht mens zou willen dat 
bepaalde mensen het beter hebben 
anderen of achterblijven als de rest 
er op vooruitgaat. Maar in specifieke 
zaken zal ik altijd eerst terugkoppelen 
naar mijn achterban. In tijden van 
sociale media, waar je perfect kan 
zien wie je volgt, welke leeftijd, 
woonplaats,… is dat veel eenvoudiger 
dan vroeger. Een geschenk voor de 
democratie, zowaar. 

Naast politiek heb ik nog weinig 
tijd, moet ik toegeven. Het zijn heel 
drukke weken geweest sinds het 
regeerakkoord, maar weldra zal er wel 
een rustigere periode komen. 
Dan hou ik ervan om te 
reizen, verschillende 
culturen ontdekken is 
voor mij een must om 
goed en wel te kunnen 
beseffen waar wij 
staan als samenleving 
ten opzichte van de 
rest van de wereld. In 
het algemeen ben 
ik een echte 
Bourgondiër. 
Lekker eten, ik 
kook zelf ook 
heel graag 
en een goed 
glas wijn, 
w a a r n a 
ik in de 
zetel plof 
met een 

Interview met Vlaams parlementslid 
Filip Brusselmans 



Openbare verlichting

Na een vraag door Gilberte Geers 
heeft het schepencollege beslist dat 
er twee bijkomende verlichtings-
palen worden geplaatst aan het 
wandelpad tussen de Frans Van 
Brusselstraat en de Amelberga 
Truymanstraat. Voetgangers kun-
nen dan 's avonds beter zien waar 
ze stappen en voelen zich hopelijk 
veiliger als ze wat later nog op pad 
zijn.

 Interwaas

 De gemeenteraad heeft ingestemd 
met de verlenging voor 18 jaar 
van de intercommunale vereniging 
Interwaas. Onze fractie is uiter-
aard niet tegen intergemeentelijke 
samenwerking, maar vindt dat In-
terwaas een kluwen is dat zich met 
allerhande zaken bezig houdt die 
nauwelijks iets met elkaar te maken 
hebben. Zo houdt Interwaas zich 
bezig met erfgoed, cultuur, biblio-
theken, rioolkolken reinigen, weg-
markeringen aanbrengen, woonuit-
breidingsgebieden, industriegebie-
den, de waaslandhaven en noem 
maar op. Onze fractie vindt dat het 
beter en transparanter zou zijn als 
dit opgesplitst wordt per beleids-
domein. Het Vlaams Belang is ook 
totaal niet vertegenwoordigd in het 
bestuur van Interwaas, terwijl alle 
andere partijen via één of andere 
deelnemende gemeente vertegen-
woordigd zijn.

Voltallige oppositie stapt op          

Door late wijzigingen en ondui-
delijke communicatie over een 
nieuw arbeidsreglement was er 
bij het personeel van gemeente en 
OCMW onrust ontstaan. De oppo-
sitie vroeg uitstel van stemming zo-
dat personeel en gemeenteraadsle-
den de laatste wijzigingen zouden 
kunnen bestuderen. Het college 
ging hier echter niet op in en wilde 
meteen stemmen. Daarop verliet 
de voltallige oppositie de zaal. 
Het nieuwe arbeidsreglement werd 
enkel door de Gemeentebelangen 
goedgekeurd.  

ontegensprekelijk een stempel 
van onze partij, al is die stempel 
gezet met te weinig inkt. Ikzelf heb 
enkele concrete voorstellen klaar 
inzake huursubsidies, verlaging 
registratierechten op bouwgrond, 
strengere eigendomsvoorwaarden, 
sociaal-cultureel decreet, … Er ligt veel 
werk op tafel de komende jaren! De 
jeugd moet in eerste instantie terug 
weerbaar worden. Ik zal dus pleiten 
voor minder bepampering, maar er 
moet wel steun zijn voor zij die dat 
nodig hebben, zonder een lange 
wachtlijst (bv. voor zij die kampen met 
psychische problemen).

Wat zijn volgens u net uw troeven in het 
parlement omdat u zo jong bent? Wat 
moet u doen als jongste parlementslid? 
Waarin onderscheidt u zich van de 
oudere parlementsleden?     

Ik geloof niet zozeer in leeftijd als 
troef, maar wel in generatieverschillen. 
Het is gezond dat er een combinatie 
van verschillende generaties in het 
parlement zetelt, iets wat vroeger 
niet altijd het geval was. Dat moet 
een sterkte zijn, want zo is iedereen 
betrokken bij de beleidsvorming.   Het 
enige echte onderscheid dat ik u zou 
kunnen tonen, is dat ik wel nog met 
volle goesting daar zit. Er zijn er veel 
te veel die verdacht kunnen worden 
van cynisme en nalatigheid.      

Hoe gaat u dit alles ver- wezenlijken 
rekening gehouden met dat u in de 
oppositie zit?     

 Zoals ik daarnet ook al aanhaalde, 
hebben wij duidelijk kracht vanuit 
de oppositie. Trouwens, een sterke 
oppositiepartij kan vaak meer wegen op 
het beleid dan een meerderheidspartij 
die zwak in die regering staat. Leuk 
weetje is ook dat wij in de commissies 

wél een meerderheid van zetels 
hebben samen met de N-VA. Ook dat 
kan interessante taferelen opleveren de 
komende jaren

Hoe komt het dat Vlaams Belang zo 
populair is bij jonge mensen? Zal die 
populariteit nog toenemen? Hoe zal u 
aan die populariteit bijdragen vanuit 
het parlement? 

Jongeren vandaag groeien op in 
een samenleving waar geen sterke 
Vlaamse cultuur meer te vinden is. 
Het is een algemeen gegeven dat we 
met een conservatieve generatie zitten 
van wie de leden vandaag tussen de 
15 en 25 jaar oud zijn, één van de 
meest conservatieve sinds de Eerste 
Wereldoorlog. Deze generatie denkt 
voor het eerst sinds zeer lang quasi 
volledig buiten de zuilen. Traditionele 
partijen doen er niet meer toe, ze 
hebben geen verhaal en nog minder 
geloofwaardigheid; daarin ligt ergens 
ons succes. Wij komen met duidelijke 
oplossingen voor problemen die wij wél 
durven benoemen.  Nationalisme is in 
deze samenleving een van de weinige 
bindmiddelen dat onze jongeren in 
deze multikul nog terugvinden. Ik 
geloof er sterk in dat deze beweging 
enkel nog maar gaat groeien, omdat 
onze generatie terug een Vlaamse 
maar vooral sterk aanwezige identiteit 
op poten zet en dat is net waar mensen 
onbewust naar hunkeren. Dat verklaart 
trouwens ook het succes van de Islam 
in onze contreien, er is hier immers 
geen ‘leitkultur’.

Vanuit het parlement zal ik vooral 
proberen in deze de jongeren te 
betrekken. Ik nodig nu al regelmatig 
jongeren uit voor een rondleiding 
en geef hen een woordje uitleg. We 
moeten het geloof in de politiek, dat 
de traditionele partijen volledig kapot 
hebben gemaakt, herstellen.      

Weetjes



Meer van hetzelfde 

Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer 
koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van 
de verliezers. 

Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste win-
naar van de verkiezingen en tweede partij van het 
land promoveerde, gooiden de verliezers het op 
een akkoordje waardoor een regeringsdeelname 
vooralsnog uitgesloten is. Bij de Tour de France 
staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat 
de verliezers. 

Voorlopig althans. De bereidheid van N-VA om met 
ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijl-
paal. Waar vroeger ideologische argumenten wer-
den aangedragen om niet met ons in zee te gaan, 
beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische 
redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA samen 
58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf 
te weinig dus voor een meerderheid. 

Zwitserland aan de Noordzee

Concreet gaat het om een tekort van een kleine 
150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost die-
nen te worden verzameld in de komende vijf jaar. 

Het is onze historische taak voldoende Vlamingen 
te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen 
het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken. 
Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren. 
Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut 
Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de groot-
ste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië 
zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe 
Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen. 

Oude wijn 

Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee. 
Die krijgt met de nieuwe Vlaamse regering voor-
al oude wijn in nieuwe zakken. Van een op-
lopende rusthuisfactuur over stijgende wacht-
lijsten in de zorg en de sociale huisvesting 
tot de afschaffing van de woonbonus en 
de verhoging van de autobelastingen. 
De citroen moet blijkbaar tot de laatste 
druppel worden uitgeperst. 

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter
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