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VLAAMS BELANG

Na de verkiezingsoverwinning 
van 26 mei ll. besloot het bestuur 
om twee van de nieuw verkozen 
parlementsleden uit te nodigen 
voor een kennismaking.         
 
Op ons ontmoetingsfeest, dat zal 
doorgaan op zaterdag 30 november 
zullen Ellen Samyn en Sam van Rooy 
(zie verder) onze gastsprekers zijn.              
We openen de deuren om 16u en 
voorzien de aanwezigen van een 
verwelkomingsdrankje.         

Omstreeks 17u zullen beide 
gastsprekers het woord voeren.              

Nadien is er de mogelijkheid om 
een portie frieten met 2 snacks te 

nuttigen en kan er tussen pot en pint 
bijgepraat worden.                 

Dit ganse gebeuren zal doorgaan in 't 
Centrum, Heidestatieplein 8.         

De inschrijving bedraagt € 10 per 
persoon. U schrijft het bedrag over 
op het reknr. BE67 1440 5118 7687 
met vermelding van het aantal 
deelnemers.

 
 

Koen Vanhees 
Voorzitter Vlaams Belang Kalmthout 
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GASTSPREKERS: ELLEN SAMYN EN SAM VAN ROOY 
 



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 Op de hoogte blijven van activiteiten
O Eens met een lokale vertegenwoordiger spreken

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

Ellen, woonachtig te Brasschaat was 18 
jaar lang assistente van Gerolf Annemans, 
eerst in de Kamer, daarna in het Europees 
parlement. Als Vlaams Beweger draagt ze 
lokaal haar steentje bij als bestuurslid van 
Guldensporen Brasschaat, een organisatie 
die mee instaat voor de lokale 11-Juliviering. 

Onder het moto 'Eerst onze mensen' heeft 
ze zich gedurende 12 jaar als OCMW-
raadslid ingewerkt in sociale dossiers en 
weet ze dat er op lokaal en bovenlokaal 
niveau nog heel wat werk is.

Als dochter van zelfstandigen is ze 
eveneens bekommerd om ondernemen en 
het ondernemersstatuut. 

Als generatiegenoot van Jan Bakelants 
en Greg Van Avermaet gold hij op 
jonge leeftijd als een wielerbelofte.

Hij behaalde het diploma van 
industrieel ingenieur in de bouwkunde 
aan de universiteit van Antwerpen.

In 2011 was hij enkele maanden 
beleidsmedewerker van de PVV-
voorzitter Geert Wilders.

In de periode 2012-2019 werkte hij 
op de studiedienst van het Vlaams 
Belang.

Sinds januari 2019 is hij 
gemeenteraadslid in Antwerpen.     
Bij de verkiezingen van 26 mei ll. 
werd hij verkozen in het Vlaams 
Parlement.

Sam is eveneens actief als auteur 
Toen hij 11 jaar was schreef 
hij twee kinderboeken: 'De 
Vampierenmoord' en 'Smokkel in 
Egypte' (vertaald in het Catalaans). 
Later was hij mederedacteur en 
-auteur van verschillende non-
fictieboeken over de islam en de 
Europese Unie.

Door haar werk in het Europees parlement 
kent ze de mensenrechtensituaties in de 
wereld. 'Vergeten' dossiers zoals de situatie 
in Tibet of de Plaasmoorde in Zuid-Afrika 
wil ze in de kamer mee op de agenda 
plaatsen.

Ook het communautaire (bv. splitsing 
sociale zekerheid), dat door de N-VA 
gedurende vijf jaar in de koelkast werd 
gezet, wil ze opnieuw in het parlement ter 
sprake brengen. 

Sinds juni zetelt Ellen in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en is ze lid van 
2 belangrijke commissies: Buitenlandse 
Zaken en Sociale Zaken.

Ellen Samyn

Sam Van Rooy 
 



        

Op de gemeenteraad van juni ll. zette 
ons raadslid Koen Vanhees de veel 
voorkomende gevallen van moeilijk 
zichtbare verkeersborden, te brede 
hagen en laaghangende takken naast 
fiets- en voetpaden op de agenda 
van de gemeenteraad en vroeg aan 
het bestuur om de nodige acties te 
ondernemen.    

In zijn antwoord gaf de schepen van 
mobiliteit toe dat deze problemen 
zich inderdaad op vele plaatsen in 
onze gemeente voordoen. 

Wat betreft de plaatsen die tot 
het werkdomein van de gemeente 
behoren, wordt hieraan de nodige 
aandacht besteed.       

Voor wat betreft de private 
eigendommen wist hij te zeggen 
dat de eigenaars zullen worden 
aangeschreven met de vraag om de 
problemen op te lossen. Indien er 
geen gehoor wordt aan gegeven, zal 
men overgaan tot het verbaliseren.       

Moest er in uw straat of wijk één van 
de hierboven genoemde problemen 
zich voordoen, laat dit dan even aan 
de gemeente weten zodat er aan een 
oplossing gewerkt kan worden.

Gedurende de maand juni werd ook 
onze gemeente getroffen door een 
processierupsenplaag.

Op vraag ven enkele inwoners uit De 
Greef stelde raadslid Koen Vanhees 
eind juni een schriftelijke vraag aan 
het College van Burgemeester en 
Schepenen met betrekking tot de 
aanpak van de problematiek.

Uit het antwoord bleek dat men al 
verschillende weken bezig was 
met het planmatig verwijderen 
van de processierupsen op het 

openbaar domein met behulp van 
een externe firma. Verder werden 
de verwijderingen dagdagelijks 
opgevolgd en meldingen in een 
lijst opgenomen en systematisch 
afgewerkt. Ondanks dit alles 
bleven verschillende mensen op hun 
honger zitten. Voor de komende 
jaren zal er in de mate van het 
mogelijke preventief moeten worden 
opgetreden. Ook de omliggende 
gemeenten zullen de nodige 
inspanningen moeten leveren wil de 
preventie enig resultaat hebben. We 
zullen dit van nabij opvolgen. 

In de Kalmthoutse Nieuwsbrief: "Tussen 
hei en maatjes" van 10 juli alsook 
in de online Nieuwsbrief van 15 juli 
verscheen volgende tekst: "Zondag 
21 juli 2019 wordt tradioneel de 
Nationale Feestdag gevierd. Wie de 
Belgische vlag wil buitenhangen kan 
er één kopen op de cultuurdienst in 
de chalet achter het gemeentehuis." 
H. Cambré stuurde een berichtje 
naar de cultuurdienst met de vraag 
of men de Vlaamse feestdag van 11 
juli was vergeten en waarom er naar 
aanleiding hiervan geen Vlaamse 
leeuwenvlaggen werden gepromoot.  
Uit het antwoord bleek dat er door 
bepaalde omstandigheden geen plaats 
was om hier melding van te maken...
 

Moeilijk zichtbare verkeers-
borden, te brede hagen en 
laaghangende takken naast 

fiets- en voetpaden?

Breng de gemeente op de 
hoogte.

Zwerfvuilactie 23 maart 2019

Preventieve acties tegen 
de processierups

De Vlaamse Feestdag 
vergeten te vermelden



Meer van hetzelfde 

Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer 
koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van 
de verliezers. 

Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste win-
naar van de verkiezingen en tweede partij van het 
land promoveerde, gooiden de verliezers het op 
een akkoordje waardoor een regeringsdeelname 
vooralsnog uitgesloten is. Bij de Tour de France 
staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat 
de verliezers. 

Voorlopig althans. De bereidheid van N-VA om met 
ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijl-
paal. Waar vroeger ideologische argumenten wer-
den aangedragen om niet met ons in zee te gaan, 
beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische 
redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA samen 
58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf 
te weinig dus voor een meerderheid. 

Zwitserland aan de Noordzee

Concreet gat het om een tekort van een kleine 
150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost die-
nen te worden verzameld in de komende vijf jaar. 

Het is onze historische taak voldoende Vlamingen 
te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen 
het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken. 
Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren. 
Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut 
Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de groot-
ste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië 
zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe 
Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen. 

Oude wijn 

Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee. 
Die krijgt met de nieuwe Vlaamse regering voor-
al oude wijn in nieuwe zakken. Van een op-
lopende rusthuisfactuur over stijgende wacht-
lijsten in de zorg en de sociale huisvesting 
tot de afschaffing van de woonbonus en 
de verhoging van de autobelastingen. 
De citroen moet blijkbaar tot de laatste 
druppel worden uitgeperst. 

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

WORD LID VAN ONZE BEWEGING!
	SMS "Info + naam en adres" naar 0468 22 11 33 en ontvang een  
 gratis proefpakket met Vlaamse leeuwenvlag.

	Surf naar vlaamsbelang.org/lidworden

	Mail naar info@vlaamsbelang.org
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