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Het Vlaams Belang heeft gelijk!
De asielcrisis die ondertussen al maanden 
aansleept, de aanslagen in Brussel 
en Zaventem,... Het Vlaams Belang 
waarschuwde als enige en waarschuwde 
al heel lang geleden. Ook inzake 
stijgende criminaliteit, de verBrusseling, 
de verfransing,… is er maar één partij 
die over de volledige lijn gelijk heeft 
gekregen. 

En toch… en toch lijkt het alsof dit nog 
niet genoeg is. Nog steeds beschouwen 
mensen het Vlaams Belang als een kwade 
factor. Aan de boodschap besteden ze 
niet te veel aandacht, de boodschapper 
is immers nog slechter. Pamflet na 
pamflet, boodschap na boodschap, 
ononderbroken lieten wij – zelfs met een 
cordon sanitaire of erger met een cordon 
médiatique - horen aan wie het wil: het 
gaat de verkeerde kant uit met de keuzes 
die de beleidspartijen sp.a, Open VLD, 
CD&V en zelfs N-VA maken.

En toch… onze vrees is dat de maatschappij 
er slechter dan ooit voorstaat. Zelfs in 
landelijke gemeenten of in onze dorpen 
rukt het islamisme op. Huizen worden 
er opgekocht door ganser gezinnen 
Noord-Afrikanen. In het straatbeeld 
is de hoofddoek al lang geen vreemd 
beeld meer. En aan de schoolpoorten of 
in de winkels kan men duidelijk multi-
culturele invloeden waarnemen. Herne, 
Bever, Galmaarden,… zullen nooit nog 
hetzelfde zijn. 

En toch… en toch zal het Vlaams 
Belang niet stoppen met waarschuwen. 
Niet ondergaan maar tegengaan is onze 
boodschap. Meer dan ooit pleiten wij 
voor een anti-vervreemdingsbeleid. Voor 
een eigen-volk-eerst-mentaliteit. Net 
zoals we enigszins fier mogen zijn op het 
feit dat we altijd al gelijk hadden, mogen 
we nog meer fier zijn op onze “eigen volk 
eerst”-slogan!

Wie trouwens met ons wil kennismaken 
nodigen wij graag uit op onderstaande 
activiteit!

Daniël Fonteyne
voorzitter
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... onze Sint-Pieterskerk

Wat met de St.-Pieterkerk?
Sinds de fatale brand op 12 mei 2008 
is er reeds veel inkt gevloeid over wat 
er uiteindelijk met de geklasseerde 
Sint-Pieterskerk moet gebeuren. Het 
Bisdom heeft in 2014 met een schrijven 
duidelijk gemaakt dat een nieuwe kerk 
niet echt meer nodig is. De kerkfabriek 
heeft dan ook bijna onmiddellijk de 
kerk overgedragen aan de gemeente.

De gemeente is eigenlijk al sinds het 
begin betrokken bij de besprekingen 
van de heropbouw en een 
herbestemming van de kerk. Het is ook 
duidelijk geworden dat de CD&V- 
meerderheid alles in eigen handen wil 
houden. Naar de inwoners stappen of 
een debatavond organiseren is voor hen 

geen optie. Nochtans staat deze kerk in 
het centrum van de gemeente. Daarom 
vinden wij het belangrijk dat de burgers 
ook kunnen meebeslissen over wat er 
met het gebouw staat te gebeuren. 

Wat de meerderheid wel van plan is, is 
een werkgroep creëren die zal bestaan 
uit enkele leden van het schepencollege. 
Hun taak zal erin bestaan op zoek te 
gaan naar een herbestemming voor de 
kerk.

Het is nu al duidelijk dat in dit, en 
zoveel andere dossiers, de meerderheid 
geen inspraak wil van haar inwoners en 
zeker geen inspraak van mensen van 
andere strekkingen.

Brug over de Mark
Dat Rome niet in één dag is gebouwd 
weten we ondertussen al héél lang. Maar 
dat het plaatsen van een nieuwe brug, in 
Galmaarden, in de Modrielaan over de 
Mark meer dan 4 jaar moet duren is er 
volgens ons echt over.

Eigenlijk gaat dit verhaal nog veel verder. 
20 jaar geleden werd er al beslist om geen 
zwaar vervoer meer toe te laten over de 
brug. Begin 2011 konden voetgangers 
en fietsers nog gebruikmaken van de 
brug. Nadien werd de gehele constructie 
afgebroken. Daardoor moeten de mensen 
nu een grote omleiding volgen.

De gemeente had gehoopt dat alles 
klaar zou zijn tegen eind 2015. Nu 5 
maanden later is dit nog steeds niet het 
geval. Vandaag zouden er enkel nog twee 
leuningen geplaatst moeten worden. 
We stellen ons hierbij de vraag hoe het 
mogelijk is dat dit zolang moet duren. Is 
de aannemer in gebreke gebleven? Doet 
de gemeente niet genoeg inspanningen 

om de werken sneller te laten uitvoeren? 
Soms hebben we de indruk dat de 
gemeente het zelf niet meer weet.

Het grappige is dat Chirojongeren uit 
West-Vlaanderen er vorige zomer wel 
in geslaagd zijn om in een paar uur een 
stevige (nood)brug te plaatsen. Helaas 
kregen ze van de gemeente, in naam van 
de burgervader, te horen dat ze daarvoor 
geen vergunning hadden.

Maar alle gekheid op een stokje: we hopen 
van harte dat bij het ter perse gaan van dit 
blad de inwoners van Galmaarden reeds 
kunnen gebruik maken van de brug.

Ook Galmaarden moet asielzoekers 
opvangen.

Wie in de nasleep van de gruwelijke 
aanslagen in Brussel en Zaventem nog 
durft beweren dat er geen verband 
bestaat tussen de asielinvasie en de 
oprukkende islamterreur ijlt.

Zo heeft één van de kamikazes in 
Zaventem gretig gebruik gemaakt van 
het opengrenzenbeleid dat dit land 
voert. Vanuit de Balkan reisde hij 
samen met andere asielzoekers door 
richting België om vervolgens zijn 
jihadistische plannen om te zetten in 
de praktijk. Het bloedige gevolg kent 
u helaas wel.

Intussen blijft de asielkraan van 
Francken Theo verder openstaan. 
Vorig jaar werd in dit land afgeklokt 
op 35 476 asielaanvragen, goed 
voor ongeveer 48 000 personen, het 
hoogste aantal in vijftien jaar. Overal 
in Vlaanderen, ook in Galmaarden, 
worden nieuwe opvangplaatsen 
ingericht om de asielzoekers op te 
vangen.

Galmaarden zelf moet 7 asielzoekers 
opvangen, op het eerste gezicht lijkt 7 
mensen opvangen niet veel, maar blijft 
het hier ook bij? 

Het OCMW heeft onlangs, om 
deze mensen op te vangen, een 
huis aangekocht in de Groenstraat, 
kostprijs 300 000,00 euro. Hier zal 
het helaas niet bij blijven, daar komt 
nog een aanzienlijk bedrag bij voor de 
inrichting en energie. Daarbovenop 
moet Galmaarden nog zorgen 
voor voeding, kleding en medische 
verzorging.

Een deel hiervan is gesubsidieerd door 
de Federale overheid, maar uiteindelijk 
zijn wij het die als belastingbetaler de 
rekening gaan krijgen.

Asiel in Galmaarden



Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB Lokaal blad

Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel,  

02 219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org

De taxshift blijkt niets anders dan een 
taxlift. 

We worden door de regering getrakteerd 
op een suikertaks (op frisdrank, ook 
zonder suiker), verhoogde accijnzen (op 
diesel, alcohol en tabak), een verhoogd 
btw-tarief, een beperking van het lage 
btw-tarief op renovatie tot huizen ouder 
dan tien jaar, een gestegen rusthuisfactuur, 
een stijging van het remgeld voor een 
tandartsbezoek, meer dan de halvering 
van het gegarandeerde rendement van de 
tweede pijler van het pensioen (van 3,75 
naar 1,75 procent), duurdere postzegels, 
duurdere inschrijving en jaarbelasting 
voor nieuwe wagens.

VAN 675 NAAR 1.005 EURO

Ook de elektriciteitsfactuur is flink de 
hoogte ingeschoten: van gemiddeld 675 
naar 911 euro per jaar. Vanaf 1 maart 
komt daar nog de Turteltaks bij, zodat 
de jaarkost voor energie gemiddeld naar 
1.005 euro stijgt. De elektriciteitsfactuur 
was in september van vorig jaar al aangetikt 
door de verhoging van de BTW van 6 naar 
21 procent. Om niet te vergeten dat de 
gratis elektriciteit van 100 kWh voor een 
gezin (plus nog eens zoveel per gezinslid) 
ook is afgeschaft, en dat de netbeheerders 
hun (nieuwe) vennootschapsbelasting 
doorrekenen aan de klanten. Kortom, u 
betaalt dubbel en dik de rekening.
De portemonnee van de Vlaming 
krijgt daarenboven nóg een andere slag 
toegediend. Diesel, tabak en alcohol vallen 
immers buiten de gezondheidsindex en de 
stijging van de elektriciteitsprijs zal niet 
worden meegerekend in de index. Wat in 

de praktijk betekent dat er sprake is van 
een tweede indexsprong.

RONDJE KAALPLUKKEN

Kortom: de belofte om de koopkracht 
van de burger te verbeteren is opnieuw 
uitgedraaid op een rondje kaalplukken. 
Nogmaals blijkt dat het doel veeleer kiezers 
winnen was met loze belastingbeloften. 
Zeldzaam zijn de politici en partijen 
die nog geloven dat een rechtvaardige 
belastinghervorming enkel mogelijk is 
buiten een Belgisch kader. Al is er één 
partij die dat wel doet. En dat zal blijven 
doen. Het Vlaams Belang.

Taxshift:  
BOERENBEDROG

Abonneer op 
E-Magazine
Via E-Magazine - de elektro-
nische nieuwsbrief van het 
Vlaams Belang - blijft u op de 
hoogte van de politieke actu-
aliteit en de standpunten van 
het Vlaams Belang. 

U kan zich gratis abon-
neren door een bericht te 
sturen naar
pers@vlaamsbelang.org



www.vlaamsbelang.org/lidworden
of SMS* “lid + naam en adres” naar 3111
of stuur een email naar info@vlaamsbelang.org of bel 02 219 60 09 
en word lid van het Vlaams Belang en ontvang een gratis USB-stick.

De immigratie-invasie heeft de voor-
bije decennia gezorgd voor een toe-
vloed van mensen die onze waarden 
openlijk verwerpen en hun religie 
boven onze wet stellen. Geen zinnig 
mens die verbaasd is dat deze tijd-
bom op 22 maart ontplofte. 

De kaarsjes, bloemetjes en knuffel
beertjes als reactie op het bloedbad  
zijn goedbedoeld, maar zij bieden 
geen antwoord op het islamitisch 
terrorisme. Terroristen worden niet 
geraakt door het verdriet van het 
Westen. Begrip, dialoog en tole
rantie worden door hen gezien als 
zwakheid.
 
Islamgeknuffel gaat door

De zelfmoordterroristen kunnen 
we niet meer ter verantwoording 
roepen, onze politici voor hun na
latigheid wel. De maatregelen van 
de regering klinken wel stoer maar 

beperken zich uitsluitend tot symp
toombestrijding, waarbij de islam 
op alle mogelijke manieren wordt 
ontzien. 

Het waterkanon dat Michel na het 
drama in Parijs aankondigde bleek 
een waterpistool. Zo wordt het fa
lende justitiebeleid van vervroegde 
vrijlatingen, enkelbandjes en schou
derklopjes onverkort verdergezet. 
Dat de veroordeelde crimineel en 
kamikaze El Bakraoui op 22 maart 
in Zaventem en niet ach
ter de tralies zat, is er het 
meest pijnlijke voorbeeld 
van. 

Onze voorstellen

Onder het motto ‘niet onder
gaan maar terugslaan’, wil 
het Vlaams Belang het roer 
omgooien. Ons devies aan 
de regering: ga over tot de 

preventieve opsluiting van alle door 
de staatsveiligheid gekende islam
extremisten, schaf de wetLejeune 
af, ontneem moslimextremisten de 
nationaliteit, sluit de subsidiekraan 
naar de islam en voer een immigra
tiestop in voor mensen uit islamiti
sche landen. 

Politici die vandaag nog steeds 
halsstarrig weigeren om hier werk 
van te maken, zaaien zelf de kie
men van een volgende aanslag.

Sluit U aan bij het Vlaams Belang

* 0,50 euro per SMS

Geen rode loper voor 80 miljoen Turken
Enkele weken geleden stelde de Europese Unie de af
schaffing van de visumplicht voor Turken in het vooruit
zicht. Een dwaasheid van formaat.

Toen in 2009 de visumverplichtingen voor de zowat 
9 miljoen inwoners van Servië en Macedonië werden 
versoepeld, kwam vanuit die landen een immigratie
stroom op gang. Het spreekt voor zich dat de afschaf
fing van de visumplicht voor 80 miljoen Turken een 
nieuwe, massale immigratiegolf op gang zal brengen. 
Zo’n maatregel zal in het islamitische land immers ge
interpreteerd worden als een open uitnodiging om de 
reeds aanwezige Turkse kolonies in Europa verder te 
komen versterken. 

Het Vlaams Belang heeft de regering dan ook opgeroe
pen haar veto uit te spreken tegen de afschaffing van 
de visumplicht voor Turkije. 

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org


