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Stabroek, hartveilige Geen sluipverkeer
gemeente door onze dorpskern

Renovatie ramen en
lijstwerk Ravenhof

deelnemers aan de actie vlnr; Manuel Elst, Koen Van Gansen, Ludo De Bruyn,
Jacobus Verhoeven,Chris Marynissen, Victor Dieltjens, Jef Leffelaer, Marina
Mellaerts.

Geslaagde actie tegen vrachtverkeer
door dorpskernen

1000 vrachtwagens reden er meer in
het jaar 2016 dan het jaar voordien.
Dat zijn de harde cijfers die volgens
tellingen zijn uitgevoerd door officiele
instanties! En alles wijst erop dat de
cijfers voor 2017 nog hoger zullen zijn.
Vlaams Belang wil het zware
vrachtvervoer bannen op de N111,
een weg die eigenlijk recht vanuit de
gemeente Wuustwezel - Kalmthout -

Kapellen en Stabroek onze dorpskernen
doorkruist en in de meeste gevallen
alleen dient om de kiometerheffing te
omzeilen. Dit terwijl de vrachtfirma's
wel de kilometerheffing doorrekenen aan
de klant, ten koste van de veiligheid van
onze zwakke weggebruiker.

Wanneer de ring van Antwerpen volledig
dichtslibt, reiken de files tot aan de
Nederlandse grens. Vele vrachtwagens
verlaten de E19 in Loenhout om dan
de N144 te nemen om via de
N111 de A12 te bereiken. Deze
wegen zijn momenteel nog vrij
van kilometerheffing.
Gelukkig zijn er nog geen ernstige
ongelukken gebeurd in onze
dorpskern, waar scholen, rusthuis
en een tehuis voor mindervaliden
gelegen zijn, waar veel openbaar
vervoer dagelijks dezelfde weg

Stabroek

doorkruist. Het is een kwestie van tijd
vooraleer het eerste zwaar ongeval zal
plaatsgrijpen.
Daarom voerde de Vlaams Belangafdelingen van Stabroek en Kapellen
actie op de kruising van de Driehoek en
de Lepelstraat.
Er werd een flyer en een speculoos
overhandigd aan de automobilisten,
motorrijders,
vrachtwagenchauffeurs,
fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers
om onze actie in de verf te zetten. Dat
onze eis door velen werd gedeeld,
bewezen de talloze positieve reacties.
Jef Leffelaer
gemeenreraadslid

Gemeente plaatst AED-toestel op vraag
Vlaams Belang
Tijdens de gemeenteraad vroeg onze
fractie om een bijkomend AED-toestel
(automatisch externe defribillator)
aan het gemeentelijk administratief
centrum. Deze toestellen kunnen in
afwachting van de hulpdiensten levens
redden.
We vroegen ook hoeveel exemplaren er nu
juist staan in onze gemeente
en waar ze zich juist
bevinden en of de periodieke
onderhoudsnazichten
worden
opgevolgd
en
nageleefd.
Is er een duidelijke
gebruiksaanwijzing
aanwezig en is er personeel
die deze toestellen kan
bedienen?
Het antwoord was dat er in
onze gemeente vier stuks ter
beschikking zijn: in de hal
van de sporthal achter het
gemeentehuis (ter hoogte
van de atletiekpiste). Die
heeft trouwens zijn nut al
bewezen, want die heeft op
29 november 2012 een leven gered! Een
andere is geplaatst in Hoevenen aan het

Frans Oomsplein ter hoogte van AXA/
BELFIUS bank, een in de hal van de
sporthal Attenhoven (De Jos) in Hovenen,
en een in het Provinciaal instituut voor
techniche opleiding (PITO).
Het probleem is dat deze toestellen niet
allemaal 24/24uur bereikbaar zijn. We
vonden het dus evident om er eentje bij

De burgemeester en schepenen namen
dit voorstel in overweging.
En nu bijna een jaar later meldt het college
dat ze er eentje zullen bijplaatsen. 100
meter verder dan we gevraagd hadden,
namelijk aan het parochiecentrum "De
Rosmolen".
De gemeente krijgt het
bovendien
gratis
ter
beschikking van de firma
Evonik.
Vorig jaar zijn de toestellen
gecontoleerd en de batterijen
vervangen, dit jaar zal er een
onderhoudscontract worden
afgesloten.

te vragendat WEL 24/24 uur beschikbaar
zou zijn.

Als het AED- toestel uit
de kast genomen wordt,
vertelt de AED zelf wat er
dient te gebeuren, iedereen
mag een AED gebruiken
zonder
opleiding.
Het
toestel detecteert zelf of
een elektrische schok het
slachtoffer kan helpen en kan
niet verkeerd gebruikt worden.

Renovatie ramen en lijstwerk kasteel
Ravenhof
In het Ravenhof te Stabroek-Putte
zullen alle ramen en lijstwerk vervangen
worden!
Ze voldoen niet meer aan de huiudige
wettelijke normen en zijn verrot!
Tevens komt er ook een nieuwe
fietsstalling.
Het totale kostenplaatje van deze
omvangrijke werken is nog niet bekend,
de toelagen van de hogere overheden
evenmin.

“Verrassende ideeën”

Traagste groeier

- Het Laatste Nieuws -

Terwijl N-VA-minister Johan Van
Overtveldt zich om de haverklap op de borst klopt met de
economische groei van ons
land, blijkt uit cijfers van Eurostat dat België de traagste
groeier is van de eurozone.
Zelfs Portugal, Spanje en Italië
geven ons het nakijken. Ook
de jobcreatie, de topprioriteit van de federale regering, is kleiner dan in de
rest van de eurozone.

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!

Te koop via de betere boekhandel of via

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

Belgenfabriek draait verder

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

worden zonder één woord Nederlands te spreken. Bovendien wordt
de dubbele nationaliteit nog altijd
toegestaan en hoeft de ‘kandidaatBelg’ niet eens te slagen voor een
burgerschapsexamen. Door deze
lakse politiek wordt de nationaliteit
feitelijk gedegradeerd tot een voordeelkaart voor de nv België.
Het Vlaams Belang wil dat eindelijk duidelijke en strikte voorwaarden verbonden worden aan het
verwerven van de nationaliteit.
Net zoals in de school de diploma’s niet worden uitgereikt aan
het begin van het schooljaar, maar
pas nadat de examens succesvol
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werden afgelegd, dient de nationaliteit de bekroning te zijn van
een geslaagd integratieproces en
niet omgekeerd.

Nieuwe Belgen

Alle hoeraberichten ten spijt, blijft
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onverminderd verder draaien. Vorig jaar
kregen niet minder dan 41.459
vreemdelingen een Belgische identiteitskaart 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 bemachtigen, zijn immers extreem laks.
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voor onze toekomst!
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