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VLAAMS BELANG

De afgelopen maanden waren voor 
vele mensen onder ons moeilijke en 
zware tijden. De coronacrisis speelt 
daar jammer genoeg de hoofdrol 
in en trok voor velen onder ons een 
streep door de rekening. Niet alleen 
economisch, maar vooral ons sociaal 
leven heeft hier in het bijzonder onder 
geleden. Vele mensen onder ons zijn 
door dit virus getroffen en hebben 
jammer genoeg hun dierbaren er 
aan moeten afstaan. Maar door 
elkaar te steunen in deze moeilijke 
tijden komen we er wel doorheen.

Ons bestuur heeft ondertussen niet 
stil gezeten: verschillende acties, 
huisbezoeken en de jaarlijkse 
ledenvergadering zijn hier mooie 
voorbeelden van. Maar we sparen 
het beste voor laatst en dit is nog 

zacht uitgedrukt. Met de nodige  
fierheid laten wij u weten dat onze 
nationaal voorzitter Tom Van Grieken 
dit najaar naar Hechtel-Eksel komt.  
Hierover binnenkort meer op onze 
socialemediakanalen.

De toekomst ziet er goed uit. 
De positieve nationale peilingen 
waaruit blijkt dat het Vlaams Belang 
de grootste partij is, geven ons extra 
motivatie om ons werk binnen de 
gemeente verder te zetten, vooral 
omdat deze peilingen lokaal een 
positieve invloed hebben.   Er blaast 
eindelijk een nieuwe wind door 
Hechtel-Eksel. 
  
Het Vlaams Belang zal blijven ijveren 
voor een beter bestuur, een bestuur 
waar eerst onze mensen aan bod 

komen, een bestuur dat kritisch maar 
opbouwend zal handelen voor een 
Vlaams, veilig en leefbaar Hechtel-
Eksel.

Trees Boons
Voorzitter 
Hechtel-Eksel
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HECHTEL-EKSEL

WOORDJE VAN DE VOORZITTER



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

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.

Vlaams Belang is er niet enkel op 
sociale media, maar ook op straat! 

Het is duidelijk dat in de eerste 
plaats de strafwetgeving moet 

gewijzigd worden. Op het dealen 
van drugs moeten zwaardere, sterk 
ontradende celstraffen komen, zodat 
de strafrechter de drughandelaars, 
zeker bij recidive, langdurig achter de 

tralies kan 
draaien. 

Niet alleen 
de dealer 
m o e t 
aangepakt 
w o r d e n , 
maar ook 
de koper. 

Druggebruikers en -verslaafden 
dienen voor het Vlaams Belang in de 
eerste plaats geholpen te worden. 
De ‘kleine gebruiker’ is voor het 
Vlaams Belang geen crimineel die 
achter de tralies moet, maar we 
moeten druggebruik in elk geval 
ontmoedigen. Uiteraard is vrijwillige 
therapie in veel omstandigheden de 
beste oplossing, maar bij hardnekkige 
verslaving moet gedwongen opname 
mogelijk zijn. 
 

Peter Janssens
Ondervoorzitter

U leest het goed, de nationaal 
voorzitter van het Vlaams Belang 
Tom Van Grieken komt naar 
Hechtel-Eksel.

Dit op 2 oktober 2021 in de 
Twaalfseptemberstraat 19 te 
Hechtel-Eksel. Er valt die dag vanaf 
17u. van alles te beleven dus houd 
onze sociale media in de gaten 
voor verdere informatie.
 
Tom van Grieken gelooft hard in 
onze doelstellingen. Daarom zal 

hij ook komen spreken in onze 
gemeente. Op deze manier kan 
u vanop de eerste rij vernemen 
waar wij als partij Vlaams 
Belang voor staan, zowel op 
nationaal als op lokaal vlak. 

Bij deze zouden wij graag 
een warme oproep doen aan 
iedereen die geïnteresseerd is om 
langs te komen tijdens het event. 
Dit zal doorgaan in najaar 2021, 
voor meer informatie volg onze 
socialemediakanalen.

Geen woorden, maar daden... 

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

Onze nationaal voorzitter 
Tom Van Grieken komt 
naar Hechtel-Eksel



Volg ons ook op 
sociale media

/VBHechtelEksel

“Men zal toch moeten overwegen 
het Vlaams Belang mee in bad te ne-
men na de verkiezingen van 2024.”

Hind Fraihi,  
onderzoeksjournaliste, 
De Tijd, 5 mei 2021.

“De hoofddoek is een symbool van 
een wereld die vrouwen als minder-
waardige wezens behandelt.”

Mia Doornaert, publiciste, 
De Standaard, 10 juni 2021.

ZOGEZEGD

In Hechtel heeft de buitenschoolse 
opvang zijn deuren geopend op het 
Vriendschapsplein. Dit is een mooie 
locatie, enkel de bereikbaarheid is 
wat minder op dit moment.

Parkeren kan eventueel op de 
Kamperbaan. Echter, dit is een erg 
drukke baan en als je langs de kant 
van de Rhijnweg geparkeerd staat, 
is het echt wel een huzarenstukje. 
Hier was namelijk geen zebrapad 
voorzien. De dichtstbijzijnde 
zebrapaden liggen aan het kruispunt 
met de Don Boscostraat en aan het 
kruispunt met de Dorpsstraat, niet in 
de buurt dus. En al helemaal niet als 
je die afstand met kleine kinderen 
moet lopen...
 
Een zebrapad (met de nodige 
signalisatie) zou aan deze 
onveilige situatie paal 
en perk kunnen stellen. 
Het zou bovendien ook 
bevorderend zijn voor 
een vlotte verbinding 
tussen de scholen in 
Hechtel. Basisschool Ter 
Duinen ligt vlak bij deze 
nieuwe opvang, net zoals 

de bibliotheek. Het zebrapad is ook 
voor hen een welkome oplossing. 
 
Daarom legde onze voorzitter 
Trees Boons onze vraag via e-mail 
voor aan het gemeentebestuur van 
Hechtel-Eksel. Het antwoord van 
de gemeente was duidelijk... De 
Kamperbaan is een gewestweg. Dus 
als gemeente kunnen wij niet zomaar 
doen wat we willen op deze baan. 

Wij blijven echter niet bij de 
pakken zitten. Het Vlaams Belang 
heeft een aanvraag ingediend om 
een voetgangersoversteekplaats 
te bekomen, en daar heeft het 
Agentschap Wegen en Verkeer een 
positief advies over gegeven. Wij 
hopen dus dat dit zebrapad er gauw 
komt.

 
U ziet het. De alertheid, 
tussenkomst en 
aanwezigheid van het 
Vlaams Belang in Hechtel-
Eksel is geen overbodige 
luxe. 
 

Peter Janssens
Ondervoorzitter

De aanhouder wint !

"Zinloos geweld? zinvol straffen!"  Onze lokale actie van 23 april 2021
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Tom Van Grieken
Voorzitter

Tom Van Grieken
Voorzitter

YOU AIN’T SEEN NOTHING YET
Het Vlaams Belang heeft er op korte tijd meer dan 2.000 nieuwe leden 
bij. Dat brengt het totale ledenaantal op 20.000: een fenomenaal cijfer. 
Het toont aan hoe sterk de Vlaming snakt naar verandering. Want het 
Vlaams Belang is en blijft de enige partij die opkomt voor een Vlaanderen 
van en voor de Vlamingen, een Vlaanderen waar we vrij kunnen zijn. 
Onder het huidige beleid is dit geenszins het geval. Integendeel, onze 
vrijheid wordt meer en meer afgenomen. Genoeg!

Het voorbije jaar was er één om snel te vergeten. Uiteraard was het 
coronavirus daar een belangrijke oorzaak van. Maar misschien nog 
ingrijpender was de manier waarop de regeringen, zowel Vlaams als 
federaal, er niet in geslaagd zijn om de bevolking te geven wat ze 
verdiende: een geloofwaardige, doortastende aanpak van de crisis. Als 
deze regeringen ergens in geslaagd zijn, dan is het wel het minieme 
vertrouwen dat de mensen nog in hen hadden, helemaal weg te doen 
ebben. De verliezers van de vorige verkiezingen hebben aangetoond 
waarom zij ook de volgende gaan verliezen.

Het Vlaams Belang had de handen dan ook vol de voorbije maanden. 
Niet alleen in de parlementen, waar onze parlementsleden de 
meerderheid het vuur aan de schenen legden, maar ook daarbuiten. We 
organiseerden reeds vier succesvolle studiedagen over horeca, energie, 
cultuur en onderwijs. We hebben de VRT helemaal doorgelicht. We 
voerden actie aan het kabinet van Jambon tegen de oversubsidiëring. 
En dat alles is maar een greep uit de vele initiatieven die we namen. Eén 
ding is zeker: het Vlaams Belang heeft niet stilgezeten.

En dat gaan we in de toekomst ook niet doen. Want de regering 
doet dan wel alsof alles koek en ei is, maar de problemen waar wij 
voor de crisis en tijdens de crisis op wezen, blijven ook na de crisis 
bestaan. Nog steeds ligt onze identiteit onder vuur. Nog steeds gaat 
de massamigratie naar Europa en dit land onverminderd door. Nog 
steeds wordt de vrije meningsuiting verder ingeperkt. Nog steeds krijgt 
de Vlaming het omgekeerde beleid dan hetgeen waarvoor hij stemt. En 
dus zal het Vlaams Belang nog steeds de megafoon van die Vlaming in 
de Wetstraat zijn. 

Ook de komende maanden en jaren hebben wij nog heel wat voor 
u én de meerderheid in petto. We komen eraan en niemand zal ons 
tegenhouden! Om voor één keer in het Engels af te sluiten: You ain’t 
seen nothing yet.
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Rapport bewijst: 

VRT DISCRIMINEERT 
VLAAMS BELANG
Bestel de VRT-brochure gratis via vlaamsbelang.org/winkel
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