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Neen dank u
Geen geleur aan mijn deur

Geen geleur aan mijn deur

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

De lokale en provinciale verkiezingen
van 14 oktober 2018 naderen met rasse
schreden. Daaraan gekoppeld doen
zich een aantal folkloristische fenomenen voor die de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen kleuren.
Langs onze Vlaamse wegen verschijnen
dan op houten panelen overal breed lachende gezichten, ondersteund met al
dan niet geslaagde, maar meestal minder
geslaagde slogans die ons aanporren om
voor deze of gene kandidaat te stemmen.
Onze brievenbussen worden ook volgepropt met dure folders en pamfletten
die in de meeste huishoudens, linea recta
de papiermand invliegen. En dan hebben we nog de huisbezoeken, hardnekkig
geklingel, geklop en een voet-tussen-dedeur-techniek waar menig doorwinterde
Jehovagetuige nog een lesje kan van leren.
Volkomen begrijpelijk dat U, gestoord in
uw weekendrust, de zoveelste onbekende
die een zichzelf-verkooppraatje start, de
deur voor het gezicht dichtgooit. Maar
mocht U toch de drang voelen de van
oor tot oor lachende onbekende toch te

woord te staan, wees dan op je hoede
voor de halve waarheden, leugens en loze
beloftes die er zullen volgen. Aangezien
de komende gemeenteraadsverkiezingen
onlosmakelijk verbonden zijn en een
graadmeter zullen zijn voor de Vlaamse
en federale verkiezingen van 2019 is het
belangrijk de gevoerde politiek kritisch te
benaderen. Het zou ons vanzelfsprekend
te ver leiden om hier alle partijprogramma’s uit de doeken te doen en te liëren
aan het falend beleid. Maar toch…
CD&V-NIEUW ondersteunt onder
meer de christelijke arbeidersbeweging,
die zich verschuilt achter de naam beweging.net, één van de hoofdschuldigen aan
de Arco-diefstal en draait ook haar hand
niet om voor een stevig stukje censuur als
ze de Europese Volkspartij van de Spaanse premier Rajoy steunt die Catalaanse
bewegers en politici in de gevangenis
houdt omwille van hun mening. N-VA
is de blaffende, niet bijtende, hond in het
politieke halfrond. Stoere taal verkopen
rond het asiel- en migratiebeleid, maar
ondertussen de deur wagenwijd openhouden voor illegale migranten met alle

maatschappelijke problemen van dien.
De sp.a is een partij die zichzelf decennialang aan de heersende graaicultuur
van politieke mandaten bezondigde
waardoor de woorden 'socialisme' en
'corruptie' eenvoudigweg complementair werden. Groen is de partij die zichzelf een “geëngageerd” imago poogt aan
te meten. De waarheid is natuurlijk dat
het partijprogramma gestoeld is op een
verwerpelijke extreem-linkse maatschappijvisie die in hun bevriende communistische dictaturen nog van toepassing is.
Over de liberalen kunnen we kort zijn.
De laatste-der-Zedelgemse-liberalen had
zijn blauwe ziel al verkocht aan CD&VNIEUW voor een handvol zilverlingen
als voorzitter van de gemeenteraadscommissie. Dus van de Zedelgemse blauwe
familie sinds jaar en dag geen nieuws.
Goed nieuws dus.
Neen, daarom geen geleur aan mijn
Vlaams Belang deur!

Pol Denys
Voorzitter Zedelgem

Woordje van de voorzitter
In deze tijden waar de leugenpers
regeert en ‘fake news’ de politieke
agenda stuurt, is het voor de goed
menende
maar
overrompelde
burger geen sinecure om de juiste
informatie te filteren uit de stroom
van berichten in je mailbox. Zo
zullen ook het internet, en met name
de sociale media, de komende lokale
en provincieraadsverkiezingen heel
sterk beïnvloeden.
Het Vlaams Belang wordt soms
verweten een één thema partij te
zijn, doch niets is minder waar.
Het
verkiezingsprogramma
is
een
uitgebalanceerd
document
dat alle maatschappelijke thema’s
belicht waar de Zedelgemse kiezer

van wakker ligt. Veiligheid in een
leefbare buurt, het stoppen van de
graaicultuur,
de
toegankelijkheid
van het lokaal bestuur verhogen,
competent en vaardig besturen, het
OCMW omvormen tot geïntegreerd
welzijnsbeleid, ondernemers zuurstof
geven, geen oneerlijke concurrentie van
nachtwinkels tolereren, de GAS-boetes
juist inzetten, de politie moet terug
aanwezig zijn in het straatbeeld, tegen
drugs… altijd nee!, verborgen armoede
opsporen, woningen eerst voor de
behoeftige Vlaming, verdere steun
aan wie zorg voor anderen draagt, de
uitbreiding van het openbaar vervoer,
meer aandacht voor voetgangers en
fietsers, strikte milieuhandhaving,
landelijke gebieden vrijwaren, de

zedelgem.vlaamsbelang.org

creativiteit van het lokale culturele
verenigingsleven stimuleren, het
erfgoed bewaken en toeristische
troeven uitspelen, ruimte voor
sport en ontmoeting, investeren in
jeugdverenigingen….
Het is slechts een greep uit de vele
aandachtspunten die het Vlaams
Belang Zedelgem voor ogen heeft naar
aanloop van de komende verkiezingen.
Heb je de buik vol van nepnieuws en
wil je correct geïnformeerd worden,
maak dan zeker gebruik
van de onderstaande
kanalen.
Pol Denys
Voorzitter Zedelgem

facebook.com/Vlaams.Belang.Zedelgem

Zedelgem heeft zijn eigen soap
Velen onder u zullen er misschien al
van gehoord hebben dat de aanleg van
het fiets- en wandelpad door Hoogveld
niet zonder slag of stoot verloopt.
Het is nu niet de bedoeling om alle afleveringen van deze slechte soap hier weer
te geven. Maar ik wil toch even de situatie schetsen.
Een privéweg moet een openbare weg
worden, wanneer het bestuur er een fietsen wandelweg van wil maken. Zo heeft
het gemeentebestuur ook altijd gecommuniceerd met de bewoners: "We onderhouden de weg omdat we ze na verloop van
tijd toch eigen willen maken."
Dus na enige tijd is het zover. De gemeente gaat over tot de verwerving van
de gronden. De 2 voorste eigenaren worden vergoed omdat zij naar eigen zeggen
geen gebruik maken van de weg. De andere bewoners moeten hun grond kosteloos afstaan in ruil voor de asfaltering van
de weg. Mooie deal zou je op het eerste
zicht zeggen. Inderdaad, ware het niet dat
de meeste buren enkele centiaren moeten
afstaan en slechts één buur meer dan enkele aren.
Het voorstel om een evenredig deel kosteloos af te staan en voor de rest een bil-

lijke vergoeding te krijgen, werd door het
gemeentebestuur van tafel geveegd.
In heel dit dossier hebben wij de indruk
dat dit niet meer gaat over niet tot een
oplossing kunnen komen, maar vooral
over niet willen.
Vlaams Belang heeft zich dit dossier aangetrokken omdat we vinden dat na 7 jaar
gepest en getreiter vanwege het gemeentebestuur, er nu eindelijk tot een serieus
compromis mag gekomen worden.
"We hebben 2 jaar geleden beslist om de weg
in te slaan van de kosteloze afstand en kunnen (lees: willen) daarop niet terugkomen",
aldus schepen Haesaert. Toch een vreemde redenering als je weet dat dit dossier al
loopt van 2011. En nog vreemder als je

weet dat in een gelijkaardig dossier met
een tegenstribbelende eigenaar aan tafel
gezeten wordt om over de huurprijs te
spreken.
Het is nog maar eens duidelijk dat wie in
Zedelgem lachend handjes schudt en alle
plannen van het bestuur zo maar slikt, tot
de brave burgers gerekend wordt. Maar
wie op zijn strepen staat en overtuigd is
van zijn gelijk wordt door de meerderheid een "ambetanterik" genoemd.
Mondige burger, u weze
gewaarschuwd!

Dominiek Sneppe
Gemeenteraadslid

Jaarlijks

Tuinfeest

Zondag 24 juni 2018 om 12u30

Gastspreker: Stefaan Sintobin

Torhoutsesteenweg 115 te Loppem (Zedelgem)

Deelnameprijs - € 15,00 (kinderen <12j. - € 8,00)
Graag vooraf inschrijven via rek. nr. BE75 7380 1464 9951 (met vermelding tuinfeest en aantal personen)
Meer info & inschrijvingen: Dominiek Spinnewyn-Sneppe • * dominiek.sneppe@hotmail.com • ( 0496/08.29.34

Vraaggesprek met Dominiek Sneppe,
lijsttrekker voor gemeente en provincie!
Dominiek Sneppe is 44 jaar, getrouwd
met Jim Spinnewyn en moeder van 4
kinderen. Reeds van in haar kindertijd
is ze actief in de Vlaamse beweging,
eerst in het VNJ en later als student
bij NSV, waar ze de eerste vrouwelijke
praeses was.
De partijpolitiek heeft ze steeds nauwlettend gevolgd en in 2006 stond ze voor
het eerst op een Vlaams Bloklijst. Ze
werd dan ook onmiddellijk verkozen in
de Zedelgemse gemeenteraad, waar ze nu
reeds haar tweede legislatuur zal volbrengen. Ze schopte het in de partij ondertussen tot voorzitter van de regio Brugge
en vertegenwoordiger van die regio in de
partijraad.
Voor de komende verkiezingen van 14
oktober 2018 is ze lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen en lijsttrekker
voor de provincieraad . In die hoedanigheid hadden we een gesprek met Dominiek Spinnewyn-Sneppe.

Waarom zette je de stap naar de partijpolitiek en meer bepaald naar het
Vlaams Belang?
De stap naar het Vlaams Belang was evidenter dan de stap naar de partijpolitiek.
Als ik ooit die stap zou zetten dan wist
ik dat dit enkel naar het Vlaams Belang
kon zijn (toen nog Vlaams Blok). Als
Vlaams-nationalist volgde ik de politiek
van dichtbij en zag ik hoe de traditionele
partijen telkens weer hun kiezers bedrogen en vaak net het tegenovergestelde deden van wat ze voor de verkiezingen beloofden. Daardoor had ik zoals velen een
dégout gekregen van de partijpolitiek en
van de politici die, zodra de kiesbureaus
dichtgaan, hun kiezers vergeten.
Maar door ouder
te worden (en
wijzer?) en vooral
door onze 4 kinderen groeide bij
mij het besef dat
de politiek eigenlijk zowat alles
bepaalt in ons leven. De politiek
maakt de wetten van ons land

waardoor iets mag of kan of net niet. De
politiek bepaalt of er iets verandert of
niet. De politiek zegt welke richting het
met ons Vlaanderen uit gaat. Dus, als je
werkelijk iets wil veranderen, dan moet je
in de politiek gaan. Zo gezegd, zo gedaan
dus. In 2006 zette ik de stap naar het
Vlaams Belang en werd meteen verkozen
in de Zedelgemse gemeenteraad.

Als je iets wil veranderen, had je dan
niet beter voor een andere partij gekozen?
Dan zou ik mijn ziel moeten verkopen.
(lacht). Neen, het zijn juist de andere
partijen met hun windhaangedrag en
hun kiezersbedrog die ervoor gezorgd
hebben dat ik voor het Vlaams Belang
koos. Het Vlaams Belang is een programmapartij, een partij die voor de verkiezingen hetzelfde zegt als erna. Een partij die
de dingen bij naam noemt, compromisloos, rechtlijnig. Een partij die taboes op
tafel gooit en zorgt dat die bespreekbaar
worden. Een partij die zegt welke richting het met Vlaanderen uit moet.
Wie zegt dat het Vlaams Belang niets kan
veranderen heeft het mis. Het is namelijk
door het Vlaams Belang en de gedrevenheid van haar verkozenen op gelijk welk
niveau dat bepaalde thema's, die vroeger
taboe waren, nu bespreekbaar worden en
door andere partijen zelfs overgenomen
worden. Denk maar aan thema's als immigratie, Vlaamse onafhankelijkheid, criminaliteit, ...

Wat betekent dit dubbele lijsttrekkerschap voor jou?
Uiteraard betekent het zeer veel. Het
is een verkiesbare plaats die mij gegund
wordt. Dus ik ben iedereen zeer dankbaar
dat ze mij die kans geven en ik hoop dat de
kiezer dit eveneens zo
ziet.
Ik ben vooral blij en
trots dat ik niet die
vrouw ben die de 2de
plaats krijgt omdat dit
nu eenmaal moet volgens de kieswet. Het
dubbele lijsttrekkerschap bewijst dat de

partij mij ziet als een verstandige vrouw
die het aan kan om de ploeg te trekken.
Het bewijst ook dat Vlaams Belang niet
de vrouwonvriendelijke partij is zoals
men vaak durft beweren.

Waarom zou men in Zedelgem en arrondisement Brugge voor het Vlaams
Belang kiezen?
Soms hoor ik mensen zeggen: "Ik kan
wel akkoord gaan met heel wat van jullie
programmapunten, maar hier hebben we
die grote problemen toch niet. Daarom
stem ik eerder voor een andere partij."
Mijn antwoord daarop is dat men niet
moet wachten tot de problemen van de
grote steden ook onze problemen worden
om voor ons te stemmen, want dan is het
reeds te laat. Want als de steden vol zitten met gelukzoekers (wat nu reeds het
geval is) dan komen ze afgezakt naar de
kleinere steden en gemeenten die er dan
maar hun plan moeten mee trekken.
En als je regelmatig in Zeebrugge vertoeft
zie je dat daar de problemen met transmigranten steeds groter worden. Ook
in onze regio wordt het wonen meer en
meer onbetaalbaar en ook in onze regio
zijn er wachtlijsten in de gehandicaptenzorg of voor een sociale woning, ...
Voorts wil ik er op wijzen dat het Vlaams
Belang over alles wel iets te zeggen heeft.
Naast onze grote thema's zoals Vlaamse
onafhankelijkheid, criminaliteit, immigratie en islam hebben we ook standpunten in verband met milieu, landbouw,
sociale thema's, onderwijs, ...
Dus ook in West-Vlaanderen is de hete
adem van een sterk Vlaams Belang nodig.
En hoe sterker, hoe heter de adem. Daarom hoop ik dat ook de Zedelgemnaren
mij hun stem gunnen!

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 Surf naar

vlaamsbelang.org/lidworden
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org
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