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STABROEK

Stabroek werd recent 
opgeschrikt door een 
ontvoeringspoging in de buurt 
van één van onze scholen. 
Onder het motto: ‘Niet bang 
maar alert’ lanceerde onze 
Vlaams Belang afdeling de 
"laat u horen" campagne en 
deelt gratis fluitjes uit.

Met deze ludieke actie willen we 
enerzijds de kinderen bewust maken 
van de gevaren om met onbekenden 
in de wagen te stappen, maar 
anderzijds ook ouderen erop wijzen 
dat het in deze donkere tijden niet 
altijd even veilig is op straat, een 
reden te meer om waakzaam en 
alert te zijn. Het Vlaams Belang 
kaart het onveiligheidsgevoel niet 
enkel aan, het onderneemt als enige 
partij ook actie.

Njet van de burgemeester  
 
Dit viel echter niet in de smaak van 
onze burgemeester (N-VA). Een 
geplande actie hebben moeten 
staken. Er werd gedreigd met een 
inbeslagname en een gasboete. 
Jammer, want onze actie was 
immers bedoeld om alle inwoners 
van Stabroek te sensibiliseren en het 
gemeentebestuur aan te zetten om 
voorlichting rond deze problematiek 
te organiseren. Daarnaast pleit onze 
fractie ook een permanent geopend 
politiekantoor. Vlaams Belang zegt 
duidelijk: op veiligheid mag nooit 
bespaard worden.

Wenst u toch nog een fluitje van 
het Vlaams Belang? U kan altijd 
contact opnemen via  stabroek.
vlaamsbelang.org en uw GRATIS 
fluitje aanvragen.

LAAT U 
HOREN



Het ledenaantal van onze afdeling 
is sinds september 2018 fors 
gestegen, liefst met meer dan 28%. 
Een uitzonderlijke stijging waar we 
trots op mogen zijn! Naast de mooie 

winst in de lokale verkiezingsuitslagen 
van 14 oktober met 20,2% ofwel 
2.542  Stabroekse stemmen voor 
de gemeenteraad en de federale 
verkiezingsuitslagen van 26 mei met 
20,84% ofwel 16.075 stemmen uit 
kanton Kapellen van de in totaal 
810.177 stemmen voor de kamer 
van volksvertegenwoordigers, tonen 
de Stabroekenaren veel interesse in 
de werking van Vlaams Belang en 
beseffen dat Vlaams Belang meer 
dan nodig is om de karakteristieke 
eigenheid van ons dorp te blijven 
behouden, een leefbaar en veilig 
polderdorp, dit is te merken aan de 
lidmaatschapsaanvragen.

Tijdens de gemeenteraad van 26 
augustus stelde raadslid Manuel 
Elst op vraag van buurtbewoners de 
vraag of het niet mogelijk is om extra 
controles uit te voeren op snelheid 
en geluidsoverlast op bepaalde 
tijdstippen. Het heeft weinig zin om 
controles te houden wanneer de 
pakkans klein is. Buurtbewoners uit 
de Kleine Molenweg, Hoge Weg en 
andere lange rechte dichtbebouwde 
wegen waar vooral voor en na de 
shiftwissels stevig gas gegeven wordt 
met het bijhordende lawaai.

Voor de mensen die er wonen en dit elke 
dag moeten ondergaan, is dat geen pretje. 
Wetende dat de laatste snelheidcontrole 
in de Kleine Molenweg is uitgevoerd op 
15 maart mits er veel overlast is, hebben 
deze bewoners recht van spreken.

De burgemeester belooft om extra 
controles te houden, hij zal hierdoor 
niet meer de "boeman" zijn zegde 
hij vervolgens.  Voor Vlaams Belang 
is veiligheid prioriteit en we zetten 
sterk in op de algemene leefbaarheid  
voor de inwoners van ons dorp.

Zaterdag 1 februari 2020
Vanaf 14.00 uur

Café De Zwaan
Dorpstraat 40, Stabroek

Leden en sympathisanten zijn 
welkom om samen met ons het glas 
te heffen op het nieuwe jaar!

Gastspreker: Ellen Samyn

Ledenaantal groeit fors

MEER CONTROLE OP 
SNELHEID/GELUIDOVERLAST

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Rust zacht, lieve Denise

Onze afdeling treurt om het plotse 
overlijden van Mevrouw Nijs Denise, 
gewezen gemeenteraadslid Vlaams 
Belang.
 
Een maand eerder zaten we nog 
gezellig samen tijdens onze jaarlijkse 
barbecue. Wat we met zekerheid 
kunnen zeggen is dat Denise pijnloos 
overleden is op 77-jarige leeftijd door 
een beroerte.   
 
Denise, geboren te Glabbeek-
Zuurbeemde, in het mooie Hageland, 
verhuisde op zeer jonge leeftijd 
naar Borgerhout. Ze maakte daar 
persoonlijk mee hoe wanbeleid, 
onkunde en een volledig falend 
migratiebeleid van Borgerhout één 
groot ghetto maakte. In Stabroek nam 
ze haar verantwoordelijkheid in de 
gemeenteraad heel ernstig op. Vele 
van haar voorstellen werden op de 
een of andere manier in overweging 
genomen of uitgevoerd. In de afdeling 
was ze de vertrouwenspersoon die 
iedereen zijn zegje kon laten doen 
zonder te roepen of  absoluut gelijk te 
willen hebben. Ooit zei een politicus 
"geef me 100 dagen"... Waarop onze 
afdeling reageerde: "geef ons 100 
Denise Nijzen en Vlaanderen zou er 
mooier, beter en Vlaamser uitzien!"
 
Roger dankt iedereen die zijn steun en 
medeleven betuigde.



Als voorzitter ben ik over onze 
afdeling zeer tevreden, alsook over de 
militanten die elke bestuursvergadering 
bijwonen en helpen bij activiteiten 
zoals onze jaarlijkse afdelingsbraai 
en dorpsdag die dit jaar letterlijk en 
figuurlijk in het water viel. Door een 
sterk organisatorisch team en met 
medewerking van Café De Zwaan 
hebben wij onze ontmoetingsstand 
in het café kunnen plaatsen, voor de 
standhouders die hun staanplaats 
reeds betaald hadden aan sky-events 
heb ik gevraagd dit volledig terug te 
storten
 
Met onze 5 verkozenen in de  
gemeenteraad volgen wij alles goed 
op en leveren weerwerk waar nodig 
is om onze gemeente leefbaar, veilig 
en cultuureigen te behouden, met ons 
Polders karakter waar onze mensen op 
de eerste plaats komen. 
 
Onlangs waren er in Hoevenen 
aan de wegenwerken (Beukenlaan/
Lindenlaan) waar ik persoonlijk 
ben gaan kijken, waar ik toch wel 
gevaarlijke toestanden vaststelde. 
Onmiddellijk maakte ik er werk van 
om dit bij de personen van de juiste 
gemeentedienst te bespreken. Dit 
probleem is kort nadien ook behandeld.
 
Luisteren naar de mensen vind ik van 
groot belang. Ook wij krijgen veel 
vragen van inwoners en doen al het 
mogelijke om een oplossing te zoeken 
indien mogelijk.
 

Victor Dieltjens
Afdelingsvoorzitter

Onze fractie keurde in de 
gemeenteraad de "verledding" van 
de openbare straatverlichting mee 
goed. 
 
Door deze milieubewuste maatregel 
zal elke verlichtingspaal tegen 2030 
vernieuwd zijn en dus de CO2-
uitstoot aanzienlijk doen inperken. 
De nieuwe verlichtingspalen zullen 
naast ledverlichting ook applicaties 
hebben om het ook mogelijk te 
maken om camera's, wifi, 5G, 
(slimme verlichting) te realiseren. Wij 
pleiten hierbij voor plaatsing van 
vaste ANPR-camera's op strategische 
plaatsen.
 
Nog een voordeel is dat de gemeente 
dit niet meer zal financieren maar 
Fluvius zelf waardoor het in plaats van 
"operator" nu flexibele medewerker 
en centaal aanspreekpunt van de 
gemeente wordt. De gemeente zal 
een vast bedrag op 3 jaar moeten 
betalen aan Fluvius, deels in geld en 
deels in aandelen. Het onderhoud en 
depannages zijn hierbij inclusief. Door 
dit model van financiering kan het onze 
gemeente nog een financiëel voordeel 
van ongeveer 864007 euro opleveren 
gedurende de volledige ombouw. 

Er zijn 2 modellen voor de financiering 
voor de vernieuwing van de openbare 
verlichting. Bij model 1 financiert de 
gemeente alles en vergt dit veel eigen 
financiële middelen in de eerste jaren. 
Bij model 2 financiert Fluvius en wordt 
het in plaatst van "operator" medewerker 
van de gemeente en geeft zo licht als 

dienst. Fluvius neemt de kosten van 
de ombouw op zich, de financiering 
wordt verrekend via een forfetair 
bedrag en gespreid  over de volledige 
gebruiksduur.
 
Het lokaal bestuur kiest voor model 2 
waardoor de gemeente een financieel 
voordeel overhoudt van 864.007 euro 
op de volledige ombouw 2019-2030.

Fluvius garandeert daarbovenop een 
versnelde ombouw van de openbare 
verlichting aan een rato van 184 
lichtpunten/jaar. Tegen 2030 zullen  
er 1.052 lichtpunten omgebouwd zijn. 
 
In de armaturen zit een applicatie die 
het mogelijk maakt om ANPR camera's 
te plaatsen (indien de gebruikskosten 
van het 4G/ 5G-netwerk waarop deze 
werken hiervan niet te hoog oploopt 
voor de gemeente), want er bestaat 
ook nog een gratis optie om ANPR 
beelden door te zenden via point 
to multipoint verbinding, dit is een 
systeem waarbij de data over de 5GHz 
band (radiofrequentie) wordt verstuurd.  
 
Door de versnelde ombouw zal het 
energieverbruik ook fors dalen tot 
-216.206 KWh en de CO2 uitstoot daalt 
ook fors met 50 ton CO2 (1ton CO2 = 
6000 km rijden met een dieselwagen).

De levensduur van deze 
verlichtingspalen (armaturen) is 33 
jaar. Vlaams Belang vindt dit een 
duurzame  en  zowel ecologisch en 
economisch verantwoorde oplossing 
op maat.

WOORDJE VAN DE 
VOORZITTER

wegenwerken Beukenlaan/Lindelaan

VLAAMS BELANG 
MILIEUBEWUST  



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 gaat 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

www.vlaamsbelang.org    02 219 60 09    M facebook.com/vlbelang    N twitter.com/vlbelang    P instagram.com/vlbelang


