
Vlaams Belang komt 
naar je toe!  

Voor leefbare 
dorpskernen

In onze maatschappij krijgt de bur-
ger om de zes jaar de mogelijkheid 
om het gevoerde gemeentelijke beleid 
te beoordelen. In oktober zullen alle 
kiesgerechtigden verzocht worden om 
zich naar het stemhokje te begeven en 
de daad bij het woord te voegen.

Het Vlaams Belang heeft in onze ge-
meente de afgelopen zes jaar van aan de 
zijlijn moeten toekijken naar wat er  al-
lemaal gebeurd is. Dit wil uiteraard niet 
zeggen dat we helemaal niets gedaan 
hebben. Integendeel. 

Vanuit verschillende hoeken hebben 
we ten gepaste tijde onder de vorm van 
acties, publicaties, onze facebookpagina 
de aandacht op bepaalde problemen ge-
vestigd. We volgden het reilen en zeilen 
mee op door aanwezig te zijn op ver-
schillende vergaderingen.

Op de bestuursvergadering van septem-
ber werd beslist dat ondergetekende de 
lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
zal trekken. 

Wanneer U van oordeel bent dat onze 
gemeente een partij nodig heeft die luis-
tert naar uw mening,  die  de dossiers 
nauwlettend opvolgt en af en toe voor-
stellen naar voor schuift dan is het meer 
dan duidelijk dat uw stem maar bij één 
partij voldoening zal vinden.

Het Vlaams Belang is er klaar voor.

Koen Vanhees

De burger  
beslist
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Geen nieuwe supermarkt 
in de dorpskern
Begin 2017 had Lidl een aanvraag 
gedaan voor: 'het bouwen van een 
handelszaak (handelsruimte: 1.272 
m²) met parking (125 plaatsen) en 
HS-cabine' aan de Kapellensteenweg 
223. 

Uit het dossier bleek dat de aanvrager 
+/- 750 bezoekers per dag voorzag 
en voor zaterdagen gingen de 
schattingen naar 950 klanten. Er 
werd een in- en uitrit voorzien aan de 
Kapellensteenweg, die ook gebruikt 
zou worden door vrachtwagens voor 
leveringen. Een tweede in- en uitrit, 
in de Foxemaatstraat, was enkel voor 
klanten. Het Vlaams Belang kon zich 
niet vinden in de plannen om in de 
dorpskern een nieuwe supermarkt te 
bouwen. 

Paasei-actie

Actie tegenzwerfvuil

Vlaams Belang 
in actie

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 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 per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB Lokaal blad

Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel  

02 219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org

De Kapellensteenweg kan als drukke 
gewestweg geen extra verkeer meer aan 
en voor wat betreft de Foxemaatstraat 
staat het verkeer de dag van vandaag 
op momenten reeds stil om zich op de 
Kapellensteenweg in te voegen. Ook 
voor wat betreft de zwakke weggebruiker 
was dit plan zeker geen geschenk.

Via onze facebookpagina maakte we 
ons standpunt duidelijk voor iedereen 
die het wou lezen.

Op 19 juni weigerde het college van 
burgemeester en schepenen de aanvraag. 
Vooral de impact op de mobiliteit gaf de 
doorslag. Gezien er binnen de voorziene 
periode geen beroep werd aangetekend 
is de weigering van deze bouwaanvraag 
definitief.



Voor leefbare dorpskernen. 
Tegen doorgaand vrachtverkeer.

Vlaams Belang komt naar je toe!
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het 
vooruitzicht ontstond er bij het bestuur 
het idee om eens bij de inwoners te gaan 
luisteren naar wat er zoal leeft. Ieder 
gehucht heeft zo zijn eigen aandachts-
punten. 
Met de nodige administratieve toe-
stemmingen op zak zijn we gestart met 
onze 'Ronde van Kalmthout'. 

Op zaterdag 16 september plaatsten we 
onze tent aan het drukke kruispunt in het 
centrum van Achterbroek.
Enkele dagen daarvoor hadden we een 
busronde ondernomen zodat de in-
woners op de hoogte waren van onze 
komst. Uit de gesprekken kwam naar 
voor dat voornamelijk het verkeer in vele 
facetten toch veel ongenoegen schept. 

Enkele weken later, op zaterdag 7 
oktober, was Nieuwmoer aan de beurt. 
Ook hier werd onze komst op voorhand 
kenbaar gemaakt.

In het voorjaar komen de andere ge-

huchten aan de beurt.

Hebt U vragen, opmerkingen, ... . U 
kan ons steeds bereiken op het GSMnr. 
0486/83 03 12.

Sinds de invoering van de 
kilometerheffing merkt iedereen dat 
er meer doorgaand vrachtverkeer 
doorheen de 
dorpskernen rijdt. 

Dat de vrachtwagen-
chaufeurs naar een 
weg zoeken om de 
heffing niet te moeten 
betalen lijkt op het 
eerste zicht misschien 

een logische reactie. Dat er gebruik 
wordt gemaakt van de gewestwegen die 
dwars doorheen de dorpskernen lopen is 

natuurlijk niet de juiste 
oplossing. 

De eerste zaterdag van 
juli maakten  we met 
het Vlaams Belang 
door middel van een 
spandoek hierrond 
onze mening duidelijk. 

Terwijl we met een stand op de 
wekelijkse markt stonden konden de 
mensen die via de Statiestraat (N 111) 
voorbij reden onze boodschap duidelijk 
lezen. 

Hopelijk laten de gepaste oplossingen 
vanuit het  Vlaamse  niveau niet al te 
lang op zich wachten. 

Onvolledig
huiswerk.

In het lokale blad nr. 2/juni van 
de N-VA stond op bladzijde 3 te 
lezen: "Geen zwembadsubsidies voor 
Kalmthout".
Volgens het artikel: "Kalmthout 
had ook een aanvraag ingediend voor 
een renovatie, maar omwille van een 
onvolledig dossier werd hiervoor de 
financiële steun mislopen".

Eind augustus kon men in een groot 
artikel (GvA 19/20 aug.)  lezen  dat het 
zwembad in het voorjaar een grondige 
renovatie zal ondergaan. In het artikel 
werd er ook melding gemaakt van: 
'een project' dat werd ingediend bij 
de minister van sport Philipe Muyters 
(N-VA). 

Was men op het gemeentehuis   dan 
niet op de hoogte van het feit dat het 
dossier niet in orde was en men geen 
subsidies zou krijgen toen men aan de 
pers de nodige uitleg gaf?    

Geslaagd Braadfeest.
Op zaterdag 30 september 2017 
hielden de afdelingen  Brasschaat, 
Kalmthout, Kapellen en Stabroek  een 
gezamenlijk braadfeest. 

Na een verwelkomingsdrank stond 
gastspreker Filip Dewinter in zijn 
toespraak stil bij de 40ste verjaardag van 
onze partij en het feit dat ondanks alles 

het Vlaams Belang met zijn programma 
de politieke agenda doorheen de jaren 
mee heeft bepaald en veschillende van 
onze punten door anderen werden 
overgenomen.

Nadien konden de aanwezigen langs 
het buffet de borden vullen en werd er 
gegeten en nog duchtig nagekaart.  



Alle hoeraberichten ten spijt, blijft 
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onver-
minderd verder draaien. Vorig jaar 
kregen niet minder dan 41.459 
vreemdelingen een Belgische identi-
teitskaart in de schoot geworpen. Dat 
is een stijging van liefst 58 procent 
in vergelijking met het jaar voordien 
en meteen het hoogste aantal sinds 
2002. Deze evolutie hoeft niet te 
verbazen. De voorwaarden om een 
Belgische identiteitskaart te bemach-
tigen, zijn immers extreem laks. 

Voordeelkaart 

Nog steeds kan een vreemdeling 
die in Vlaanderen woont ‘Belg’ 

worden zonder één woord Neder-
lands te spreken. Bovendien wordt 
de dubbele nationaliteit nog altijd 
toegestaan en hoeft de ‘kandidaat-
Belg’ niet eens te slagen voor een 
burgerschapsexamen. Door deze 
lakse politiek wordt de nationaliteit 
feitelijk gedegradeerd tot een voor-
deelkaart voor de nv België. 

Het Vlaams Belang wil dat einde-
lijk duidelijke en strikte voorwaar-
den verbonden worden aan het 
verwerven van de nationaliteit. 
Net zoals in de school de diplo-
ma’s niet worden uitgereikt aan 
het begin van het schooljaar, maar 
pas nadat de examens succesvol 

werden afgelegd, dient de nati-
onaliteit de bekroning te zijn van 
een geslaagd integratieproces en 
niet omgekeerd.

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Belgenfabriek draait verder

Traagste groeier 

Terwijl N-VA-minister Johan Van 
Overtveldt zich om de haver-
klap op de borst klopt met de 
economische groei van ons 
land, blijkt uit cijfers van Eu-
rostat dat België de traagste 
groeier is van de eurozone. 
Zelfs Portugal, Spanje en Italië 
geven ons het nakijken. Ook 
de jobcreatie, de toppriori-
teit van de federale rege-
ring, is kleiner dan in de 
rest van de eurozone. 

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben 
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid. 
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man 
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van 
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete 
oplossingen aan en formuleert een helder 
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar 
de politieke strijd van de komende twintig 
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.

Dit boek zet aan tot actie. 
Neem de toekomst in eigen handen!
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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


