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Stabroek

Vernielingen, inbraken in geparkeerde 
wagens of andere eigendommen en nog vele 
andere zaken zijn regelmatig en steeds meer 
aan de orde in onze straten. Vaak zijn het 
rondtrekkende buitenlandse daderbendes 
die hun slag slaan en even vlug weer zijn 
verdwenen.

De meestal nachtelijke bezoeken van deze 
criminelen moet stoppen! Het zal je maar 
overkomen, vroeg in de morgen vertrekken 
naar je werk en je auto terug vinden met een 
ingeslagen ruit en vervogens vaststellen dat je 
muziekinstallatie en je GPS met toebehoren zijn 
verdwenen. Het zal je maar overkomen dat je 's 
morgens uit je bed komt en vaststelt dat je geld, 
je huishoudspullen en juwelen zijn verdwenen. 
Deze benden zijn er zeer bedreven in. Het is 
een activiteit die maar enkele minuten duurt. 
Alertheid is dus geboden.

Recent werden de bewoners van Hoevenen 
opgeschrikt door een zware en laffe daad van 
carjacking en doodslag. Jurgen B. heeft een stevig 
strafblad en pleegde voordien tal van feiten met 
kompaan Bilal El Khamicji. Ditmaal handelde de 
23-jarige alleen toen hij een 75-jarige man zwaar 
toetakelde met de dood tot gevolg.

Om snel en efficiënt handelen toe te laten en 
snel op te treden bij kleine of zware vormen van 
ctiminaliteit pleit onze partij voor een aantal 
concrete maatregelen.

Zo ijvert onze partij voor een uitbreiding 
van het BIN (buurt informatie netwerk). In 
sommige wijken van onze gemeente zijn er reeds 
afdelingen opgericht door de buurtbewoners, 
maar er zijn nog blinde vlekken in sommige 
wijken. Wij vragen een verdere plaatsing van 
slimme camera's op alle openbare gebouwen en 
invalswegen van onze gemeente. Er moet verder 
geïvesteerd worden in mensen en middelen. Het 
politiekantoor in het centrum moet permanent 
bemand worden.
 

Veiligheid, een recht voor 
iedere bewoner van Stabroek

Ons land - onze mensen - onze toekomst - onze gemeente

Ons land, een land waar het goed is om te wonen, zegt men. Echter ons land wordt 
bedreigd, bedreigd door massale import van mensen die veelal van buiten Europa komen en 
die vinden dat ons land er eentje is van melk en honing. Meestal brengen deze mensen de 
armoede mee van hun eigen land. Hun cultuur en godsdienst zijn niet aangepast aan onze 
moderne westerse normen en waarden. Opvang en begeleiding van asielzoekers kostte in 
2016 reeds 1,3 miljard euro, wat een verdubbeling is tegenover het jaar 2014. Het zijn de 
modale burgers, u en ik, die uiteindelijk  deze factuur betalen!

Onze mensen, zijn dit beu, maar wat kunnen ze er aan doen? Een grote groep van 
mensen vindt nog steeds dat het niet zo erg is. De hardwerkende Vlaming, die elke dag met 
het lunchpakket de deur uitgaat, ziet met lede ogen zijn eigen situatie veslechteren. Hij moet 
langer werken vooraleer hij op pensioen mag gaan, een pensioen dat trouwens 40% lager 
ligt dan in onze buurlanden.
De overheid zegt dat het economisch terug beter gaat in dit land, toch is de overheidsschuld 
van dit land 105,7% van het bbp (bruto binnenlands product), tegenover 68,1% in Duitsland 
en 61,8% in Nederland (cijfers van 2017). Statistieken zeggen dat de overheidsschuld stijgt 
met 507 euro per seconde. De zogenaamde 'jobs' die gecreëerd worden, zorgen niet voor een 
stijging van onze globale welvaart. 4 op de 10 nieuwe jobs zijn deeltijds en in de helft van de 
gevallen gaat het om tijdelijke contracten. Ondertussen stijgen facturen voor basisproducten 
en de levensduurte in het algemeen.

Onze gemeente Stabroek, is een poldergemeente, waar we nog een relatief hechte 
en vaste gemeenschap vormen. In 2017 waren er in onze gemeente 18.486 inwoners, het 
inwoneraantal kende een lichte stijging met 36 bewoners. Stabroek is echter geen eilandje 
en staat voor grote uitdagingen.

Onze veiligheid, moet gegarandeerd worden. De gemeentelijke dotatie aan politiezone 
Noord bedraagt  1.7 miljoen euro. Veiligheid kost geld, onze partij steunt investeringen in 
mensen en middelen, maar vraagt wel een permanentie in het centrum van 24 op 24, 7 
op 7. Criminaliteit en drugs sluipen stilaan onze gemeente binnen. (lees artikel hiernaast). 
Onze gemeente betaalt ook een aanzienlijk bedrag, volgens bepaalde verdeelsleutel, van 
573.000 euro aan brandweerzone Rand. Maar tegelijk staat er een serieuze factuur open van 
brandweerzone Stad, die doorgeschoven wordt naar de volgende jaren.

Onze mobiliteit, blijft een prioriteit voor de komende jaren. Met het opstellen van een 
nieuwe MER (milieu effect rapport) en RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) aangaande de 
NX van Kapellen naar A12 zijn deze werken uitgesteld tot minstens het jaar 2021. De op 
stapel staande wegenwerken op N111 zullen minder parkeerplaatsen opleveren en tijdens 
de spits een verkeersinfarct veroorzaken. Wij pleiten voor een strikte handhaving van de 
tijdsschema's die voorzien zijn en een degelijke controle op de kwaliteit van de werken. 
Onze gemeente begrootte de laatste jaren 21.730 888 euro voor infrstructuurwerken, echter 
voerde ze er maar 48% van uit. De centen moeten hiervoor allemaal geleend worden. 
Stabroek heeft 886 euro schuld per inwoner (cijfers 2015) en elk jaar wordt 11% van het 
budget aangewend om schulden af te betalen.

Onze folklore, is een belangrijk onderdeel van onze lokale cultuur. Onze partij vindt 
dat de financiële ondersteuning van folkloristische groeperingen zoals de ganzerijders wel 
wat mag stijgen. Nu krijgen beide verenigingen 190 euro subsidie, wat een hebbekrats is. 
Stabroek spendeerde minder aan cultuur en vrije tijd dan de ons omliggende gemeenten: 91 
euro tegenover 123 euro gemiddeld per inwoner.

Er is dus duidelijk werk aan de winkel. Het Vlaams Belang wil meewerken waar het kan 
maar, zal in de eerste plaats aan het belang van de Stabroekenaar denken! 



De enige partij van Stabroeks belang!

Stabroek moet Stabroek 
blijven
Het cordon sanitair doorbreken is mogelijk, zodat de mensen van Stabroek 
eindelijk een beleid krijgen dat ze wensen! 

We reiken de hand naar alle Vlaamsgezinde partijen in het algemeen Stabroeks 
belang. Onze gemeente Stabroek ( Stabroek, Putte, Hoevenen)  is het laatste 
zelfstandig polderdorp met een specifiek landschap van velden en akkers met in 
de achtergrond het havengebied.

We hebben een gezellige dorpskern met verschillende horecazaken en leuke 
winkels. Ik wil dit absoluut behouden.

Met het huidig bestuur verstedelijkt Stabroek in een ijltempo, teveel huizen 
moeten wijken voor appartementen, waardoor er nog meer verkeer bijkomt. 
Om dit bijkomend verkeer te vermijden, zijn wij vragende partij voor een 
bouwstop voor hoogbouw en het vrachtverkeer, dat onze dorpskern doorkruist 
om tolheffing te vermijden, af te remmen zodat we de verstedelijking van 
Stabroek kunnen tegenhouden.

Stabroek mag niet het risico lopen om ook opgeslorpt te worden door de stad  
en zo een district Stabroek van Antwerpen te worden. Onze specifieke culturele 
en landelijke poldergemeenschap wil ik behouden. 

Stabroek moet Stabroek blijven!

Manuel Elst
bestuurslid en lijsttrekker 

Als ik in onze buurt door de omliggende 
straten en pleintjes wandel, voel ik mij 
soms triest. Het is niet mooi om zien dat 
er steeds maar weer zwerfvuil te vinden 
is dat gewoon op straat achtergelaten 
wordt. Ook liggen er meestal nog een hoop 
hondendrollen waarvan de de eigenaars ze 
vertikken in een zakje mee te nemen en te 
deponeren in de voorziene vuilbakjes.

Vuilbakjes trouwens waarvan ik vind dat er 
te weinig zijn geplaatst en ze soms gebruikt 
worden voor andere doeleinden. Zij dienen 
niet om het huisvuil in te deponeren. Andere 
mensen zetten gewoon hun vuil naast de 
voorziene vuilbakjes. Het zicht ontsiert de 
buurt. Nieuwe  vuilbakjes zouden aangepast 
moeten worden, iets groter van model maar 
met een kleinere opening, juist groot genoeg 
om een drankblikje in te deponeren.

Tijdens het seizoen wordt het groen 
of beter gezegd, het onkruid dat welig 
tiert, onvoldoende  afgereden. Vele hoge 
grassoorten waarvan de zaadkolven haartjes 
bevatten, blijven op je kledij of in de pels van 
je huisdier hangen. Deze kunnen trouwens 
belastend zijn voor kleine kinderen hun ogen, 
oren of neus. Ook de stoepstenen mogen en 
kunnen in sommige straten wel eens een 
onderhoud gebruiken. We moeten denken 
aan de oudere generatie, die niet goed meer 
te been is. Om de buurten wat op te frissen, 
is het plaatsen van bloembakken mogelijk. 
Vooral in Hoevenen is dit nodig.

GAS-boetes voor overtreders kunnen een 
middel zijn. De opruiming en verwerking 
van zwerfvuil en sluikstorten door de 
gemeentediensten kosten geld aan de 
Stabroekse belastingbetaler. Wie zich aan de 
regels houdt-, en dat zijn de meeste mensen 
van ons - kan dan fier zijn op een mooie 
buurt, waar het fijn is om te wonen en te 
wandelen.     

Martine Wouters
Bestuurslid

4de plaats gemeenteraadsverkiezingen

Zwerfvuil en hondendrollen



Heb je interesse in onze werking?

Vlaams Belang vraagt stopzetting 
dotaties Oxfam en 11.11.11
De schandalen met betrekking 
tot seksuele wanpraktijken door 
medewerkers van Oxfam en andere 
ngo's nemen steeds grotere proporties 
aan. Bovendie blijft veel geld "plakken" 
en komen veel fondsen niet terecht 
in de eigenlijke hulpverlening, maar 
in administratie en toplonen voor 
directeurs en kaders. In het Verenigd 
Koninkrijk en Zwitserland hebben de 
overheden hun steun aan deze ngo's 
stopgezet.

Het Vlaams Belang meent dan ook dat 
het zinvol is om de dotaties vanuit de 
gemeente Stabroek aan zogenaamde 
hulpverleningen en ngo's zoals Oxfam, 
Artsen Zonder Grenzen en 11.11.11. 
stop te zettenen ook bijvoorbeeld de 
huishuur voor Oxfam niet meer ten laste 
te nemen.

Op de gemeenteraad van eind november 
2017 voorzag het gemeentebestuur 
nog een toelage van maar liefst 18.546 
euro op naam van de 11.11.11. actie. 

Het krediet werd toegekend aan de 
V.ZW. Koepel van de Vlaamse Noord-
Zuidbeweging11.11.11. "De koepel 
ijvert voor het aanpakken van de 
structurele oorzaken van gedwongen 
migratie, zoals armoede, ongelijkheid 
en klimaatverandering." Verder pleit 
de koepel  "voor veilige routes voor 
vluchtelingen, het behandelen van 
vluchtelingen als volwaardige burgers 
en een eerlijk en correct discours 
over migratie," zo luidt het.  Wat het 
nastreven van een politieke migratie- 
agenda nog met hulpverlening te maken 
heeft, is ons onduidelijk.

Wat het Vlaams Belang betreft, kan 
ontwikkelingshulp en noodhulp best 
rechtstreeks via Stabroekse verenigingen 
en personen geschieden, zoals in het 
verleden bijvoorbeeld gebeurde voor 
de projecten van de Stabroekse priester 
Maarten Koch in Chili of voor een 
project met hiv-positieve kinderen in 
Zuid-Afrika.
Naast het aanpakken van armoede en 

kansarmoede in eigen land kan onze 
partij zulke projecten uiteraard wel 
steunen!

Victor Dieltjens
Voorzitter 

Gemeenteraadslid
3de plaats gemeenteraad

Goed nieuws dan!

We hebben naast onze gewone lokale 
website vlaamsbelangstabroek.
be nu ook een lokale 
verkiezingswebstek, te bekijken 
op stabroek.vlaamsbelang.org 
waarop je over onze kandidaten 
en hun standpunten,  actie's en 
verkiezingsnieuws en campagne 
kan lezen.

Deze website zal regelmatig 
aangevuld worden tot aan de 
verkiezingen op 14 oktober 
2018.

Mocht je met vragen zitten of 
ons iets willen melden, kan je 

het contactformulier invullen op de 
websites, wij zullen deze met de meeste 
aandacht lezen en beantwoorden!

Als je interesse groter is, kan je ook een 
lidmaatschapsverzoek indienen op de 
websites.

Je kan zelfs onze afdeling 
versterken door als gemotiveerd 
lid met opbouwende en 
vernieuwende ideeën je schouders 
mee onder onze partij te zetten.

Financieel steunen kan door op 
ons rekeningnummer BE49 9799 
5414 7171 een vrijwillige bijdrage 
te storten. 

Het Bestuur



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

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

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

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


