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Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaan-
deren. Ook in Gistel zette het 
Vlaams Belang een sterk resul-
taat 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 GEMEENTERAAD
UW STEM

ERIC JAEGERS
Gemeenteraadslid
 
eric.jaegers@telenet.be
0477 551 080
Kalsijdebrug 9  
8470 Snaaskerke (Gistel)

Het Vlaams Belang is weer helemaal 
terug! Terug van nooit echt weggeweest. 
Wij willen van de gelegenheid gebruik 
maken om al onze kiezers langs deze 
weg hartelijk te danken voor hun 
vertrouwen in het Vlaams Belang.

Onze ploeg heeft er dan ook zin 
in. Wij willen als partij constructief 
oppositie voeren. Waar nodig zullen 
we het stadsbestuur op haar plichten 

wijzen, maar als het goed is  zullen 
we dit zeker ook steuenen. Immers, 
we willen allemaal dat ons Gistel een 
leefbare en veilige stad is waar we ons 
thuis kunnen voelen.

Heb je zelf als burger ideeën of wil je 
meewerken met onze partij? Aarzel 
dan niet om ons te contacteren. De 
gegevens van ons gemeenteraadslid 
vindt u hierboven.

Bedankt Kiezers

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



“Eén op de vijf Belgen moet het 
stellen met een maandelijks in-
komen van minder dan 1000 
euro.”

Ann-Sofie Dekeyser, journalist,  
De Standaard, 8 november 2018 

“Je moet vluchtelingen helpen, 
maar ze zullen in zulke grote 
aantallen komen, dat we dat 
niet kunnen.”

Etienne Vermeersch, moraalfilosoof,  
De Standaard, 18 november 2018

“Geloof niet te veel van de 
jobs, jobs, jobs. We hebben zo-
wat de laagste tewerkstelling 
ten noorden van de Alpen.”

Ive Marx, hoogleraar sociaaleconomi-
sche wetenschappen (UA),  

De Standaard,  20 november 2018

“Twee op de vijf Ninovieters 
hebben D’haeseleer gestemd. 
Geef hen hun zin. Laat hem be-
sturen.”

Jan Segers, editorialist,  
Het Laatste Nieuws,13 november 2018

Het Vlaams Belang 
is voorstander van 
een verkeersveilige 
stad waar in de 
stadskern niet meer 
dan 30 km/uur mag 
gereden worden.

Vanzelfsprekend moet het zwaar 
verkeer uit het stadscentrum geweerd 
worden. 

Het Vlaams Belang ziet een oplossing 
in distributiedepots aan de rand van 
de stad van waaruit goederenstromen 
kunnen gebundeld worden.De korte 

Zwerfvuil en sluikstorten moeten fun-
damenteel aangepakt worden, im-
mer de maatschappelijke kost is te 
hoog. Belangrijk is dat sluikstorten en 
zwerfvuil snel worden opgeruimd. De 
zwerfvuil-problematiek trachten aan te 
pakken met enkel sensibiliseringscam-
pagnes en burgeropruimacties is echt 
voorbij. Hardnekkige overtreders heb-
ben duidelijk geen oor naar campag-
nes. 

Het Vlaams Belang wil dat milieu-
overtreders gewezen worden 
op hun verantwoordeijkheid en 
bestraft worden. 

Daar waar zwerfvuil of sluikstorten 
een aanhoudend probleem vormen 
kunnen bewakingscamera’s worden 
ingezet om overtredingen vast te stel-
len. Wanneer de overtreder wordt 
geindentificeerd,dan moet die altijd 
beboet worden.Ook de opruimkosten 
moeten integraal op de overtreder 
worden verhaald. Wie aan het milieu 
en zijn leefomgeving denkt door een 
bezoek aan het containerpark, moet 
dat dan ook gratis kunnen doen. 

afstanden die van daaruit moeten 
afgelegd worden laten het gebruik 
van kleinere ,elektrische voertuigen 
toe en het organiseren van leveringen 
toe tijdens de  momenten van lage 
verkeersintensiteit.
 
Vrachtwagenchaufeurs moeten weten 
via welk wegennetwerk zij zich mogen 
verplaatsen en via welke wegen dat 
op de meeste vlotte manier kan. GPS-
toestellen voor vrachtwagens moeten 
dat aangeven. Gemeentebesturen 
moeten de informatie daarvoor 
leveren.

Eigen foto.

Gistel: verkeersveilige stad

Op  14 oktober waren er ook provin-
cieraadsverkiezingen. In het kiesdistrict 
Ieper-Diksmuide-Oostende behaalde 
het Vlaams Belang maar liefst  14%.  
Dit is een stijging met méér dan 6 % tov 
2012.  Deze 35.090 stemmen waren 
goed voor 2 zetels. 

In Gistel behaalde onze provincie-
raadslijst 14,1%, op 0,2% na even 
groot als lokale beleidspartij N-VA ! 
De cijfers in Oostende en zelfs Middel-
kerke (met de monsterscore van LDD) 
voor de provincie spreken al evenzeer 
boekdelen : telkens méér dan 15% !

Dit betekent dat de West-Vlamingen in 
de brede regio Oostende heel duide-
lijk inschatten dat de nationale thema’s 
zoals moeilijk integreerbare immi-
gratie en illegaliteit een steeds groter 
worden bedreiging vormen, ook voor 
onze regio.

Onze lijsttrekker Kurt Ravyts  (6.759 
voorkeurstemmen) werd voor de vierde 
maal verkozen in de West-Vlaamse 

provincieraad. Ook Mar-
tine Van Brabant (3.692 
voorkeurstemmen) uit Pope-
ringe kan voor een tweede 
legislatuur naar Provincie-
huis Boeverbos trekken.

Kurt Ravyts (50 jaar) werd 
enkele weken geleden 
ook opnieuw bevestigd 
als fractievoorzitter :  “Het 
Vlaams Belang kan in de 
nieuwe, gehalveerde en 
hervormde provincieraad 
andermaal een belangrijke rol spe-
len. De provincieraad moet zich nu 
toespitsen op een brede waaier aan 
grondgebonden bevoegdheden : pro-
vinciale groendomeinen, groene fiets- 
en wandelassen, ruimtelijke ordening, 
waterbeheersing,enz….  Ook hier 
heeft het Vlaams Belang een duidelijke 
visie over en zal de succesvolle en ge-
respecteerde constructieve oppositie 
van de voorbije jaren verder zetten.”.

In het Vlaams Parlement zal het Vlaams 

Belang blijven beklemtonen 
dat het provinciebestuur op 
termijn overbodig kan wor-
den wanneer haar geïnte-
greerde manier van werken 
zou worden overgenomen 
door nog meer samenwer-
kende of grotere steden 
en gemeenten alsook min-
der verkokerd werkende 
Vlaamse overheidsdiensten. 
Het Vlaams Belang zal elk 
initiatief dat dit bewerkstel-
ligd mee ondersteunen. De 

inkrimping van de bevoegdheden was 
een eerste stap maar is onvoldoende.

Voorlopig blijft de provincie echter een 
onmisbare kennis- en bestuurspartner 
voor heel wat kleinere plattelandsge-
meenten.  Zolang de provinciebesturen 
functioneren is het bijgevolg onze taak 
om te waken over de besteding van 
het provinciaal belastingsgeld van de 
West-Vlamingen.

U kan op ons rekenen !

Vlaams Belang in de provincieraad.



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.  




