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Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaande-
ren. Ook in Stabroek 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

MANUEL ELST
Fractieleider/Gemeenteraadslid
manuel.elst@gmail.com
0499 61 31 77
Sint-Catharinastraat 119
Stabroek

VIC DIELTJENS
Gemeenteraadslid / Politieraadslid
 
dieltjensvictor@hotmail.com
0486 24 56 45
Binnenpad 19
Stabroek

ODETTE MAES
gemeenteraadslid / bijzonder comité sociale dienst

 
maesodette@hotmail.com

0494 92 39 93
Akkerstraat 111

Hoevenen

JEF LEFFELAER
Gemeenteraadslid 
 
jefleffe@gmail.com
0485 91 68 08
Mispelaarlaan 20 
Stabroek

MARTINNE WOUTERS
gemeenteraadslid / cultuurraad

 
martine_wouters@msn.com

0496 99 08 17
Abelenlaan 31

Hoevenen

OLIVIER VOSTERS
afgevaardigde beheersorgaan JOS /2de opvolger

 
vosters77@hotmail.com

0477623420
Grimaldilaan 94

Stabroek

ROGER VAN CAMP
afgevaardigde bibliotheekraad
 
036649162
Huzarenberg 15
Putte



Vlaams Belang Stabroek wenst alle 
inwoners van Stabroek, Hoevenen en 
Putte een gelukkig en gezond 2019! U 
hebt op 14 oktober beslist dat wij met 5 
zetels vertegenwoordigd zullen zijn in de 
gemeenteraad. Voor jullie staat dan ook 
een trots team!
 
Manuel Elst; lijsttrekker, nieuw 
verkozen met 788 voorkeurstemmen. 
Commissieraadslid van grondgebonden 
zaken, -bestuurlijke organisatie, 
-persoonsgebonden zaken en 
deontologische commissie en fractieleider 
in de gemeenteraad. Hij zal zich 100% 
inzetten in tal van dossiers op het 
gemeentelijk financieel gebied. Daarnaast 
zal hij erop toezien dat onze waarden en 
normen primeren.
 
Victor Dieltjens, herverkozen met 183 
voorkeurstemmen voor zijn 3de legislatuur 
in de gemeenteraad. Tevens is hij 
voorzitter van onze afdeling en lid van de 
politieraad. Ook commissieraadslid van 
bestuurlijke organisatie, -grondgebonden 
zaken. Victor is actief in verschillende 
Vlaamse organisaties, zijn interesse gaat 
voornamelijk naar tal van problemen die 
zich overal op Stabroeks grondgebied 
afspelen.
 
Odette Maes, herverkozen met 172 
voorkeurstemmen. Als ex-OCMW-raadslid 
in de vorige legislatuuris ze vooral 

bekommerd op het sociale aspect van 
de lokale politiek, als penningmeester en 
beheerder van onze afdelingskas houdt ze 
ook het financiele in het oog. Ze is ook 
commissieraadslid van persoonsgebonden 
zaken en de deontologische commissie. 
Door haar ervaring in de OCMW-
raad is Odette aangesteld om in het 
bijzonder comité sociale dienst (vroeger 
OCMW-raad) te zetelen. Odette is ook 
geluidstechnicus in een muziekgroep.
 
Jef Leffelaer, herverkozen met 154 
voorkeurstemmen als lijstduwer. Zijn 
interesse gaat vooral naar openbaar 
patrimonium, openbare werken zoals de 
werken aan de hoofdader van Stabroek 
de N111 ( Laageind, Dorpstraat). Ook 
volgt hij de verdere afwikkeling van de 
nieuw aan te leggen NX. Verder hebben 
de aanpassingen aangaande het Picolo 
winkelcentrum zijn aandacht. Jef is ook 
secretaris van de Stabroeke partij afdeling.
 
Martine Wouters, nieuw verkozen 
gemeenteraadslid en opvolgster in tal 
van commissies. Ze zal ook zetelen in 
de cultuurraad. Martine heeft een brede 
interesse in milieuproblematiek, ze houdt 
de netheid in het straatbeeld in onze 
gemeente in het oog, regelmatig laat 
ze van zich horen als er op dat gebied 
iets misloopt. Ook de mistoestanden die 
gebeuren met huisdieren hebben haar 
aandacht.

Op 14 oktober 2018 is het Vlaams 
Belang als grote winnaar uit de bus 
gekomen. Maar liefst 2542 kiezers 
ofwel 20,2% van de Stabroekenaren 
hebben onze partij het vertrouwen 
gegeven om vanaf 1 Januari 2019 

hun stem te vertegenwoordigen in de 
gemeenteraad, een winst van 3 naar 
5 zetels.

CD&V, Open VLD, SP.A-Groen speelden 
elk 1 zetel kwijt, N-VA won er 1 bij 
en zou samen met het Vlaams Belang 
de 2 V- partijen een rustige en stabiele 
bestuursmeerderheid kunnen vormen. 
Helaas wenste N-VA terug in zee te 
gaan met zijn oude coalitiepartner die 
verloren heeft. We zullen dan ook een 
zeer krachtige oppositie voeren.

2542 keer bedankt!

STABROEK 20,2%
Beste Manuel, hoe verklaart u 
deze goede uitslag?

Wij hebben vooral ingezet op 
leefbaarheid in het algemeen en 
veiligheid in het bijzonder, tegen de 
verstedelijking van Stabroek en voor 
het permanent openhouden (wat 
nu niet het geval is) van ons recent 
gerenoveerd politiekantoor. We 
ageerden ook tegen het sluipverkeer 
dat onze gemeente doorkruist. Meer 
respect voor onze ouderen, betaalbare 
rusthuisfacturen, meer moeite doen 
om verborgen armoede op te sporen, 
slimme camera's op alle invalswegen, 
onze eigenheid en culturele waarden 
behouden... Het stond allemaal 
voorop. Stabroek is het laatste 
zelfstandige polderdorp en dat moet 
zo blijven!
 
Op welke wijze werd 
campagne gevoerd?

Ons prachtig resultaat hebben we te 
danken aan de grote inzet van al onze 
kandidaten, leden, vrienden, die ieder 
op hun manier onze kiezer positief 
bereikt hebben. Alle kandidaten 
hebben goed werk geleverd, dat 
bewijzen de vele voorkeurstemmen 
voor ieder van hen. Natuurlijk werkten 
we ook via sociale media.
 
Welke punten schuift u in de 
komende legislatuur naar 
voor?

Wat ik persoonlijk wil, is dat er de 
komende jaren sneller geluisterd wordt. 
Zoals toen wij de gele papiercontainers 
(enkele jaren geleden door wijlen 
Guido Van Gansen geïntroduceerd in 
de gemeenteraad) voorstelden om bij 
regen en storm geen rondwaainend 
papier en karton te krijgen. Dat werd 
toen afgewezen, maar eind 2018 
werden de vuilniswagens eindelijk 
aangepast zodat het wel kan. Dat we 
dus niet keer op keer hetzelfde voorstel 
moeten indienen in de gemeenteraad 
en daarna nog eens de pers moeten 
inschakelen voor er actie ondernomen 
wordt, ik verwijs naar de stopstreep in 
Ettenhoven die ondertussen weer bijna 
verdwenen is... Werk aan de winkel 
dus. Nu we zwaarder doorwegen, 
moet dat lukken! 

Voorstelling

de 5 verkozen gemeenteraadsleden



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.  


