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

Tijd dat de Kalmthoutenaar het eens
kan zeggen
Nog enkele maanden scheiden ons van de gemeenteraadsverkiezingen. Op zondag 14
oktober is het aan u om te beslissen of de huidige meerderheid onze gemeente goed
of slecht heeft bestuurd. Als volkspartij, die de stem wil zijn van het volk en duidelijk
zegt wat de mensen stilletjes denken, bieden we u via deze bevraging de mogelijkheid
om uw mening kenbaar te maken.
Het zal ons in staat stellen om op basis van uw antwoorden een oplijsting te maken
van de verschillende punten waaraan er in onze gemeente nog moet worden gewerkt.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Koen Vanhees
Lijsttrekker

Veiligheid

10. Er zijn voldoende serviceflats in onze gemeente.
akkoord

niet akkoord

geen mening

1. Ik voel me veilig in Kalmthout.
akkoord
niet akkoord
Op deze locatie(s) voel ik mij onveilig:

geen mening

....................................................................................................
2. De drugsproblematiek in onze gemeente wordt streng
genoeg aangepakt.
ja

nee

geen mening

Vlaams beleid en integratie
3. Ik vind dat het gemeentebestuur voldoende
inspanningen levert om het Vlaamse karakter van onze
gemeente te beschermen.
akkoord

niet akkoord

geen mening

4. Ik vind de aanhoudende instroom van vreemdelingen in
onze gemeente zorgwekkend.
akkoord

niet akkoord

geen mening

5. Ik ga ermee akkoord dat ambtenaren van de gemeente
of het OCMW vreemdelingen in een andere taal
aanspreken.
ja

nee

geen mening

6. Ik vind dat vreemdelingen zich voldoende integreren.
akkoord

niet akkoord

Jeugd & Sport
11. Er is voldoende buitenschoolse kinderopvang in onze
gemeente.
ja

nee

geen mening

12. Onze gemeente biedt voldoende ondersteuning aan
onze sportclubs.
ja

nee

geen mening

Verkeer, mobiliteit en
parkeren
13. Als zwakke weggebruiker voel ik mij veilig in onze
gemeente.
ja
nee
Op deze locatie(s) voel ik mij onveilig:

geen mening

....................................................................................................
14. Er vinden voldoende snelheidscontroles plaats in onze
gemeente.
akkoord

niet akkoord

geen mening

geen mening
15. Onze gemeente communiceert goed over geplande
openbare werken.

Sociale woningen

ja

7. Onze gemeente beschikt over voldoende sociale
woningen.
akkoord

niet akkoord

niet akkoord

geen mening

Netheid, huisvuil, sluikstort

geen mening

8. Ik vind dat de eigen inwoners voorrang moeten krijgen
bij de toekenning van sociale woningen.
akkoord

nee

16. De voetpaden en straten worden voldoende
onderhouden in mijn (deel)gemeente.
akkoord

niet akkoord

geen mening

geen mening
17. De openbare plaatsen (kerkhoven, kerkpleinen,
groenperken,…) liggen er net en proper bij.

Senioren

akkoord

9. Er zijn voldoende rustoorden in onze gemeente.
akkoord

niet akkoord

geen mening

niet akkoord

geen mening

18. Ik ben tevreden over de huidige werking van het
containerpark.
ja

nee

geen mening

Middenstand

23. Kan u zich inbeelden dat u in 2018 uw stem aan het
Vlaams Belang zou geven?

19. Er worden voldoende inspanningen geleverd voor de
lokale middenstand.
ja

nee

geen mening

Gemeentelijke administratie
20. Het gemeentebestuur reageert voldoende snel en
duidelijk op klachten en/of bekommernissen van
burgers.
ja
Uw reactie:

nee

ja
Waarom wel/niet?

....................................................................................................
....................................................................................................
24. Vindt u dat het cordon sanitaire in Kalmthout moet
doorbroken worden?
ja, het Vlaams Belang moet kunnen deelnemen aan
het bestuur
nee
geen mening

geen mening

....................................................................................................
21. Wat vond u de beste realisatie van deze
bestuursmeerderheid?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
22. Wat vond u de slechtste realisatie van deze
bestuursmeerderheid?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

25. Welke problemen moeten in onze gemeente volgens u
dringend aangepakt worden?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Laat ons hier uw opmerkingen en voorstellen weten:
.................................................................................................... 		
.................................................................................................... 		
.................................................................................................... 		
.................................................................................................... 		
.................................................................................................... 		
....................................................................................................
....................................................................................................
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AAN DEZE OPINIEPEILING
Man

Vrouw

Wenst u de resultaten van de opiniepeiling te ontvangen?
ja

nee

neen

Naam: ...........................................................................................
Adres: ............................................................................................

......................................................................................................

Mogen wij u vragen volgende
gegevens over uw persoon in te vullen
(U mag de opiniepeiling
ook anoniem invullen):

Help mee met het Vlaams
Belang in Kalmthout!
Op 14 oktober 2018 wil het Vlaams Belang zich ook verder
verankeren in de gemeente- en provincieraden. Wij nodigen u
graag uit om uw plaatselijke afdeling te helpen in haar Vlaamse
en rechtse strijd.

E-mail: ...................................................................................................

Ik wil een affiche aan mijn raam hangen

GSM/tel.: .............................................................................................

Ik wil een tuinbord in mijn tuin

Ik wil lid worden van het Vlaams Belang
Ik wil een gesprek met een VB-bestuurslid.
Ik wil een gratis proefabonnement (3 maanden)

Ik wil bussen
Ik wil deel uitmaken van de folderploegen op de markten

U kan deze opiniepeiling terugsturen naar Koen Vanhees: Voetbooglaan 15, 2920 Kalmthout
of via mail naar koen-vanhees@telenet.be

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

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

twitter.com/vlbelang

