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Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaande-
ren. Ook in Nieuwpoort zette 
het Vlaams Belang een sterk re-
sultaat 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

JOHAN VANBLAERE
Gemeenteraadslid
 
johanvanblaere@gmail.com
0495 228 072
T. Goedhuysplein 37
8620 Nieuwpoort

Het Vlaams Belang Nieuwpoort wenst 
u vooreerst  een gelukkig, gezond en 
voorspoedig 2019 toe.

Vorig jaar was het  een verkiezingsjaar 
waarbij het Vlaams Belang terug op 
de kaart werd gezet. Ook Nieuwpoort 
bleef niet achter, uit het niets haalde 
onze partij een zetel binnen voor de 
gemeenteraad. Hiervoor wil ik niet 
alleen onze kandidaten en militanten 
bedanken, maar ook al onze kiezers 
die de moed gehad hebben om voor 
het Vlaams Belang ons te stemmen. 

Het Vlaams Belang wil constructief, 
maar kritisch meewerken aan het 
beleid van deze mooie stad. Wij  
hebben een aantal bedenkingen:  
wat met het project rechteroever, de 
verkeersproblematiek, jeugd, horeca, 
integratie, migratie en vreemdelingen 

beleid, dierenwelzijn, horeca, 
infrastructuur, armoede, sociaal 
woningbeleid,….  Het houdt ons bezig.

 In 2019 vinden ook  de federale, 
Vlaamse en Europese verkiezingen  
plaats. Daar rekenen we terug op 
uw stem. Een Vlaamse stem voor een 
vrij Vlaanderen in een Europa der 
volkeren.

Vlaanderen weer van ons!

Johan Vanblaere
Gemeenteraadslid

Beste inwoners van Nieuwpoort,

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



Op  14 oktober waren er ook provin-
cieraadsverkiezingen. In het kiesdis-
trict Ieper-Diksmuide-Oostende be-
haalde het Vlaams Belang maar liefst  
14%.  Dit is een stijging met méér dan 
6% t.o.v. 2012.  Deze 35.090 stemmen 
waren goed voor 2 zetels. 

In Nieuwpoort behaalde onze pro-
vincieraadslijst 14,8%. De cijfers in 
Oostende en zelfs Middelkerke (met 
de monsterscore van LDD) voor de pro-
vincie spreken al evenzeer boekdelen: 
telkens méér dan 15% !

Dit betekent dat de West-Vlamingen 
in de brede regio West- en Midden-
kust heel duidelijk inschatten dat de 
nationale thema’s zoals moeilijk inte-
greerbare immigratie en illegaliteit een 
steeds groter worden bedreiging vor-
men, ook voor onze regio.

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

provincieraad. Ook Nieuw-
poorts boegbeeld Johan Van-
blaere  zette met 3.091 voor-
keurstemmen een prachtige 
score neer.

Kurt Ravyts (50 jaar) werd 
enkele weken geleden ook 
opnieuw bevestigd als frac-
tievoorzitter: “Het Vlaams 
Belang kan in de nieuwe, 
gehalveerde en hervormde provincie-
raad andermaal een belangrijke rol 
spelen. De provincieraad moet zich 
nu toespitsen op een brede waaier 
aan grondgebonden bevoegdheden: 
groendomeinen, fiets- en wandelassen, 
ruimtelijke ordening, waterbeheersing, 
enz…. Ook hier heeft het Vlaams Be-
lang een duidelijke visie over en zal 
de succesvolle en gerespecteerde con-
structieve oppositie van de voorbije ja-
ren verder zetten.”.

In het Vlaams Parlement zal het Vlaams 
Belang blijven beklemtonen dat het 

provinciebestuur op termijn 
overbodig kan worden wan-
neer haar geïntegreerde ma-
nier van werken zou worden 
overgenomen door nog meer 
samenwerkende of grotere 
steden en gemeenten alsook 
minder verkokerd werkende 
Vlaamse overheidsdiensten. 
Het Vlaams Belang zal elk 
initiatief dat dit bewerkstelligd 

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 !

Sinds de regering-Michel de eed 
aflegde kwamen bijna een half miljoen 
nieuwkomers legaal naar ons land: 
441.346 om precies te zijn. Dit doet 
zich uiteraard ook voelen in West-
Vlaanderen.

Mensen van buitenlandse 
afkomst in West-Vlaanderen

De bevolking van vreemde origine 
nam in West Vlaanderen gevoelig toe 
van 6,5% in 2007 tot 11% in 2017. 
Voorlopig zit West-Vlaanderen nog wel 
fors onder het Vlaamse gemiddelde 
van 20,7%. 

West-Vlaamse steden en gemeenten:
• Brugge: 12,8% niet-Belgische 

herkomst (7,4% in 2007)
• Kortrijk: 18,5% niet-Belgische 

herkomst (11,7% in 2007)
• Oostende: 20,8% niet-Belgische 

herkomst (11,9% in 2007)
• Roeselare: 14,1% niet-Belgische 

herkomst (6% in 2007)
• Nieuwpoort: 9,1% niet-Belgische 

herkomst (5,9% in 2007)
(bron: https://provincies.incijfers.be/ )

Anderstalige leerlingen in het 
West-Vlaamse onderwijs

Meer dan 1 op 10 van de leerlingen 
in West-Vlaanderen heeft een andere 
thuistaal dan het Nederlands. In 
sommige West-Vlaamse scholen is zelfs 

meer dan de helft van de leerlingen 
anderstalig. 

West-Vlaamse steden en gemeenten:
• In het Roeselaarse basisonderwijs 

is 22,7% van de leerlingen 
anderstalig, in het Roeselaarse 
secundair onderwijs 11,9%

• In het Kortrijkse basisonderwijs 
is 20,9% van de leerlingen 
anderstalig, in het Kortrijkse 
secundair onderwijs 19,5%

• In het Brugse basisonderwijs 
is 16,2% van de leerlingen 
anderstalig, in het Brugse 
secundair onderwijs 6,7% 

• In het Nieuwpoortse basisonderwijs 
is 14,10% van de leerlingen 
anderstalig, in het Nieuwpoortse 
secundair onderwijs 15,91%

(Bron: antwoord minister Crevits op schriftelijke 
vraag Chris Janssens)

Aandeel moslims in het West-
Vlaamse onderwijs

Van de 70.901 leerlingen die 
onderwijs lopen in een school van het 

West-Vlaamse gewoon basisonderwijs 
volgen er 1.546 islamonderricht. Dat 
is 2,2%. In het gewoon secundair 
onderwijs  zijn dat 1.150 leerlingen. 
Dat is 1,6%.

Moskeeën in West-Vlaanderen

Aangezien de islam niet centraal 
georganiseerd is zoals de katholieke 
kerk, is het niet eenvoudig te weten 
te komen hoeveel moskeeën West-
Vlaanderen precies telt. Zelfs op de 
website van de Moslimexecutieve, 
het vertegenwoordigende orgaan 
van de moslims in Vlaanderen, zijn 
niet alle moskeeën vermeld. In West-
Vlaanderen zijn er, voor zover terug 
te vinden, 12 moskeeën. Verschillende 
hebben plannen om fors uit te breiden.

(bron: website https://www.embnet.be/nl)

Illegalen in West-Vlaanderen

In de eerste drie maanden van 2018 
werden in België in totaal liefst 2.469 
‘transmigranten’ onderschept door de 
autoriteiten. Vier op de tien daarvan 
werden opgepakt in West-Vlaanderen.

Van de 45.601 uitwijzingsbevelen 
die illegalen en uitgeprocedeerde 
asielzoekers in 2017 in ons land 
kregen, werden er slechts 8.536 
effectief uitgevoerd.

(cijfers Binnenlandse Zaken)

Vlaams Belang in de provincieraad.

Vervreemding & islamisering van West-Vlaanderen: enkele cijfers 



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.  




