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Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaande-
ren. Ook in Kalmthout zette het 
Vlaams Belang een sterk resul-
taat 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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IN DE GEMEENTERAAD
UW STEM

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.

DOE MEE MET HET VLAAMS BELANG

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

KOEN VANHEES
Gemeenteraadslid
 
koen-vanhees@telenet.be
0486/83.03.12
Voetbooglaan 15
2920 Kalmthout

 
 
 

Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober zal het Vlaams 
Belang terug zijn intrede doen in de 
Kalmthoutse gemeenteraad.
 
Zoals we voor de verkiezingen 
beloofd hebben, zullen we op een 
constructieve manier mee aan het 
beleid werken door punten waar 
we ons in kunnen vinden mee te 
ondersteunen. In voorbereidende 
vergaderingen zullen we waar nodig 
onze opmerkingen en voorstellen 
op tafel leggen. Daarnaast zullen 

we de inwoners tijdig op de hoogte 
brengen van wat er te gebeuren 
staat en met een luisterend oor naar 
hun mening vragen. 

Vanuit deze ingesteldheid wil het 
Vlaams Belang samen met de 
Kalmthoutenaren op alle domeinen 
(verkeer, milieu, veiligheid, cultuur, 
ruimtelijke ordening, ...) meewerken 
aan een leefbare gemeente.

 
Koen Vanhees

Gemeenteraadslid

Werken aan een leefbare gemeente



Laat uw 
stem horen!
Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van afgelopen jaar haalde het Vlaams 
Belang voldoende stemmen om de 
komende zes jaar onze stem terug te 
laten weerklinken op de gemeenteraad 
en ver daarbuiten. 

Vanwege het bestuur willen we via 
deze weg de kiezers die hiervoor 
hebben gezorgd nogmaals van harte 
bedanken. 
 
Op maandag 7 januari ll. legde Koen 
Vanhees op de installatievergadering 
van de gemeenteraad de eed af en zal 
hij gedurende de komende legislatuur 
het Vlaams Belang in Kalmthout 
vertegenwoordigen. 
 
Als volkspartij houden we graag de 
vinger aan de pols om te weten wat er 
allemaal leeft bij de Kalmthoutenaren. 
Daarvoor moeten we natuurlijk een 
beroep doen op u. 

Indien u vragen, opmerkingen, 
bedenkingen, voorstellen, .... hebt 
met betrekking tot gemeentelijke 
aangelegenheden mag u steeds ons 
gemeenteraadslid (koen-vanhees@
telenet.be) contacteren. We zullen 
deze dan op onze maandelijkse 
vergaderingen voorleggen en 
bespreken.
 
Ook als u liever actief een steentje wil 
bijdragen geeft u maar een seintje en 
wij brengen u vervolgens op de hoogte 
van onze vergaderingen.
 
U kan ons ook volgen op onze 
facebookpagina - Vlaams Belang 
Kalmthout.

De dag van vandaag is mobiliteit 
een zeer belangrijke factor in ons 
dagdagelijkse leven. Iedereen moet 
op tijd op zijn werk zijn, kinderen 
moeten naar school gebracht worden, 
er moeten inkopen gedaan worden, 
.... . Dat dit op bepaalde momenten 
van de dag voor bijkomende stress 
zorgt, spreekt voor zich. 

Vanuit verschillende wijken komen 
er geregeld klachten naar boven 
in verband met 'sluipverkeer'. 
Hier kan de gemeente, na het in 
kaart brengen van de problemen, 
vrij snel overgaan tot acties. Dat 

deze problemen opgelost kunnen 
worden enkel door het plaatsen van 
bijkomende verkeersborden is een 
fabeltje. Het effectief 'knippen' van 
bepaalde straten zal meer effect 
hebben. 

Vooraf moeten de buurtbewoners 
gehoord en ingelicht worden met 
betrekking tot een proefopstelling 
voor een welbepaalde periode. 
Nadien kan er, in samenspraak met 
de buurt, een evaluatie gebeuren 
alvorens de proefopstelling een 
definitief karakter te geven en zo het 
probleem op te lossen.

Toen we de tweede helft van oktober via 
de pers op de hoogte werden gebracht 
van een nieuw zwembadreglement 
waarbij er werd toegelaten om te 
zwemmen in lichaamsbedekkende 
kledij (boerkini's en wetsuits), kwamen 
er zoveel reacties via allerlei kanalen 
dat enkele dagen later het nieuwe 
reglement terug werd ingetrokken. 
In de pers liet de schepen van sport 
weten: "Het was duidelijk dat we voor 
deze maatregel niet konden rekenen 
op een sociaal draagvlak.".

Hopelijk heeft men hieruit zijn lessen 
getrokken en zal men bij volgende 
aanpassingen van reglementen eerst 

bij de man/vrouw in de straat eens 
gaan horen wat zij er van vinden.
 
 

KIEZERS
BEDANKT

Herinrichting in 2019

Aanpak sluipwegen

Oude zwembad- 
reglement blijft van 
kracht



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. 




