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Wat baten kaars en bril... 
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Wij nodigen u uit op ons jaarlijks 
eetfestijn. Geen spaghetti of mosselen 
maar wild. Een stoofpot van ree en 
everzwijn. Als alternatief zijn er balletjes 
in tomatensaus. Dat we varkensvlees 
serveren is onze cultuur, het is onze 
identiteit.

Kampenhoutse Vlaams Belangleden 
krijgen hun hoofdschotel gratis op 
vertoon van hun lidkaart 2017 of bij 
aanschaf van een lidkaart voor 2018 (€ 
12,50).

Door omstandigheden is er geen 
voorjaarsuitgave verschenen. Vandaar dat 
u binnenin een enigszins andere weergave 
van artikels vindt dan wat u tot nog toe 
gewoon was. De onderwerpen lopen ook 
over een langere periode dan gewoonlijk.

Rechts zit in de westerse wereld in de lift. 
Ook het Vlaams Belang maakt zich op 
om deel te nemen aan de verkiezingen. 

Als u zich geroepen voelt om mee te 
doen, contacteer ons dan: Marleen 
Fannes, gemeenteraadslid, 0496 557336, 
marleen.fannes@kampenhout.be.

Veel leesgenot!

Filip Beelen
Afdelingsvoorzitter

Varkensvlees hoort bij 
onze cultuur

HET GELD IS OP

Tegenover de straffe tweets van de rege-
ring plaatsen we de harde cijfers van hun 
beleid. Ondanks de stoere berichten over 
een kordater migratiebeleid kwamen er 
afgelopen jaar 124.000 immigranten 
naar ons land. Dat is meer dan de to-
tale bevolkingsomvang van een stad als 
Brugge. Door hun hoge uitkeringsafhan-
kelijkheid zetten ze onze verzorgings-
staat onder loodzware druk. Indien we 
onze sociale zekerheid in stand willen 
houden,  moeten we onverkort werk ma-
ken van een immigratiestop!



...als de uil niet zien en wil 
Tijdens de gemeenteraad van 21 
september 2017 staat de verbouwing van 
de boerderij achter het OCMW-gebouw 
op het agenda.

Wij zijn als Vlaams Belang altijd 
voorstander geweest van dit project. We 
hebben dan ook constructief meegewerkt 
door een positieve inbreng op de 
voorbereidende vergaderingen. Onze 
voorzitter, Filip Beelen, is een oude rot 
op het gebied van stabiliteit en wilde zijn 
kennis vrijblijvend ten dienste stellen. 
Maar spijtig genoeg is er niet ingegaan op 
een belangrijke besparende ingreep voor 
de overkapping van het binnenplein.
Mijn betoog hieromtrent tijdens de 
gemeenteraad valt in dovemansoren. 
Het gaat hier nochtans over heel veel 
gemeenschapsgeld. De binnengekomen 
offertes liggen meer dan 10% boven 
het door het architectenbureau 
gebudgetteerde bedrag! Zoals steeds heeft 
de meerderheid natuurlijk afgesproken 

om dit punt goed te keuren maar toch 
vraag ik hen om nog even goed na te 
denken wetende dat dit project net zoals 
de spuuglelijke, milieuonvriendelijke 
glazen zaal, … (de voorzitter onderbreekt 
me zeggende dat dit naast de kwestie 
is, hetgeen volgens mij niet zo is) nog 
generaties na ons moet meegaan.

Hierop volgt een uitleg van onze 
burgemeester (die volgens mij wél 
volledig naast de kwestie is en geen 
antwoord geeft op mijn tussenkomst). 
Hij zegt dat aan de aannemers gevraagd 
wordt een verplichte variante te geven.

De wereld op zijn kop!! Het is toch niet 
aan de aannemers om oplossingen te 
geven. Het architectenbureau moet dit 
doen.

Het Vlaams Belang, in hoofde van 
een ervaren ingenieur stabiliteit, reikt 
de oplossing aan om het goedkoper te 

maken. Alvast 85m³ beton en 4 ton ijzer 
minder. Trouwens, we kunnen toch geen 
goedkeuring geven op nog onbestaande 
varianten?

En wat dacht u? Een haantje met zijn 
12 kiekens zonder kop steken allen hun 
pootje braaf omhoog en stemmen voor. 
Wat baten kaars en bril als de uil niet zien 
en lezen wil!

Marleen Fannes
Gemeenteraadslid



Kampenhout 2017 in een "notendop"
-Een Kampenhoutse zorgjuf die aan de 
Kampenhoutse bevolking vraagt naar 
Nederlands-Arabische tolken die “vooral 
tijdens oudercontacten” nodig zijn, dat 
is een brug te ver. De islamisering van 
Kampenhout staat op de sporen!

-Waarom het Vlaams Belang zich hierover 
druk maakt? Omdat besturen vooruitzien 
is. Als je moet weten wat Kampenhout 
morgen gaat meemaken moet je gaan kijken 
naar wat er vandaag in de Brusselse periferie 
gebeurt. In Vilvoorde bijvoorbeeld, waar 
er in de klassen amper nog kinderen 
‘van bij ons’ zitten. Waar kinderen met 
windpokken naar de school gestuurd 
worden. Waar een schaafwonde de fout 
van de leerkrachten is. Waar gemiddeld 15 
kinderen per dag te laat komen. Waar de 
subsidie voor bijscholing volledig opgaat 
aan Nederlands voor ‘anderstaligen’. Waar 
de les ‘begrijpend lezen’ over het kalifaat 
gaat om ‘hen’ ook eens punten te kunnen 
geven. Het Vilvoorde waar in bepaalde 
straten onze oudjes huisvuil in hun tuin 
gekieperd krijgen omdat ze weigeren hun 
huisje aan allochtonen te verkopen. Of 
de Vilvoordse verhuurder: “Vilvoorde is 
een voor ons verloren stad. Ik geef het op 
en laat alles leegstaan. Kijk zelf maar eens 
rond, mijnheer. Ziet ge nog één radiator? 
Meegenomen. Van de huurder geen enkel 
spoor. Ze beschermen elkaar en heten 
allemaal hetzelfde. Zo gaat de verloedering 
verder. Tot er alleen nog soeks overblijven.”

-De belangrijkste bestuursleden van de 
Kampenhoutse Gemeentelijke Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking geven 
hun eigen organisaties elk jaar opnieuw 
elk € 2250,00. Toen Pater Jan (onze 
gewezen dorpspriester en nu actief in 
Suriname) een bijdrage voor de plaatselijke 
schoolbevolking zonder klaslokaal vroeg, 
kreeg hij amper € 250. 

-Brussels Airport wil uitbreiden. Tot in het 
Grootveld. Aldus een parlementslid van de 
Open VLD. Dat betekent voor Landelijk 
Kampenhout minder groen en meer 
vervuiling en lawaai. De Kampenhoutse 
CD&V zegt ‘de zaak op te volgen’. CD&V 
vice-eersteminister Kris Peeters is van 
mening dat Vlaanderen moet toegeven…

-Het OCMW serveert aan iedereen die 
wil uitgelezen maaltijden voor € 10 per 
persoon. Zaal, keuken, allooi, energie, 
grondstoffen, tafels, stoelen, borden, 
bestek, afwas, personeel, verwarming, … 
ALLES inbegrepen. Gesponsord door de 

Kampenhoutse belastingbetaler? 

-Van verkiezingsomkoperij gesproken: 
dezelfde CD&V organiseert een 
seniorenfeest met maaltijd en optredens 
allerhande. Jaarlijkse kostprijs voor de 
belastingsbetaler: meer dan € 10.000.

-Hoeveel hun dansnamiddagen aan de 
belastingbetaler kosten weten we (nog) niet. 
Dat oudere mensen door de CD&V langs 
alle kanten en op alle manieren misleid 
worden weten we wél.

-Kampenhout heeft beloofd om tegen 2020 
de CO2 uitstoot drastisch te verminderen. 
Noteer daarbij dat er meer CO2 wordt 
uitgestoten door overvliegende vliegtuigen 
en het verkeer op de Haachtse, Leuvense en 
Mechelse steenweg dan door de bewoners 
van Kampenhout zelf! Het Vlaams Belang 
heeft een voorstel om de uitstoot drastisch 
te verminderen: doof ’s nachts ALLE 
straatverlichting en verhoog het aantal 
camera’s en het gewapend politietoezicht. 
Goed voor de economie, goed voor de 
veiligheid, goed voor de tewerkstelling en 
goed voor het milieu. Slecht voor de Franse 
Elektriciteitsmaatschappij.

-Het schepencollege blinkt niet uit 
in openbaarheid van bestuur. Eerder 
in ‘eenzijdigheid van bestuur’. Zo 
was de milieuschepen spreker op een 
Davidsfondsvergadering waar na zijn 
uiteenzetting GEEN vragen mochten 
gesteld worden, tenzij onder 4 ogen. Toen 
hij onlangs de manier van uitkleuren van 
jachtgronden in de gemeenteberichten 
liet zetten, was dat eenzijdige informatie. 
Zonder de nadelen te vermelden. Zo kan 
bij (landbouw)schade de houding van de 
verzekeringsmaatschappij de uitkleurder 
véél geld kosten.

-Van jacht gesproken: Het Vlaams Belang 
vroeg aan het gemeentebestuur om in het 
kader van overlast toelating te geven aan 
de jagers om de vos te bejagen buiten de 
gebruikelijke jachtperiode. In Kampenhout 
worden meer en meer kippenhokken 
leeggeroofd. Dat werd door dezelfde 
milieuschepen niet toegelaten. Nochtans 
zorgen die kippen er voor dat er heel wat 
keukenafval milieuvriendelijk verdwijnt…

-Er is iets fout met de verkoop van de Pastorij 
van Berg. Door de overheid geschat op een 
goeie €700.000 liet het gemeentebestuur 
het gaan voor amper iets meer dan de helft. 
Volgens aanwezigen werd de mogelijkheid 
om op een hoger verkoopsbedrag te 

geraken op een handige manier omzeild. 
De CD&V was aanwezig en keek er naar. 
De Kampenhoutse belastingsbetaler zal het 
verschil moeten bijleggen.

-En nog gemeentefinanciën: de 
gemeente gaat een stukje grond kopen 
in de Tiendenschuurstraat. Om een 
carpoolparking te kunnen aanleggen. In 
het kader van de verhaalbelasting wordt 
elke Kampenhoutenaar verplicht GRATIS 
grond af te staan voor wegenwerken 
allerhande. Nu de eigenaar van het stukje 
grond in Sint Joost-ten-Node woont en 
Safa Karim heet, moet dat ineens niet meer 
en krijgt hij zelfs €5000 voor zijn grond! 
Zelfs bijkomende kosten (bodemattesten, 
opmetingen, ed) worden voor hem betaald!

-Ons gemeenteraadslid, Marleen Fannes, 
vroeg op de gemeenteraad of die Safa Karim 
al die jaren ten minste de verkrottingstaks 
betaald had. Als hij dat niet gedaan 
had kon het van de €5.000 afgetrokken 
worden. Antwoord van de gemeente: ‘we 
wisten niet waar hij woonde’. Maar als het 
is om hem meer dan €5.000 Kampenhouts 
belastinggeld cadeau te doen weten ze dat 
ineens wel! 

-Zo te horen houdt het grootste deel van 
de Kampenhoutse bevolking zijn hart vast 
als de Getto-Wijk volledig bewoond zal 
zijn. Het Kampenhoutse sociale weefsel 
zou er wel eens kunnen door verBrusselen. 
Op de vraag van het Vlaams Belang of 
de gemeente zinnens was om dergelijke 
stommiteiten in de toekomst te herhalen, 
kwam het antwoord: “zolang hogerhand 
(nvdr: hun eigen partijen) dat vraagt, zullen 
wij bijbouwen”…

-Volgens haar regels laat de PAX geen 
affiches toe van politieke partijen. Wat 
zagen we op het mosselfeest van de CD&V? 
Ons kent ons?

-Hoera! Er zijn fietspaden in het centrum. 
Nu nog plaats om de auto’s te parkeren.

-Inwoners klagen: ”Kampenhout heeft er 
nog nooit zo onverzorgd bijgelegen..”. En 
gelijk hebben ze ...



Alle hoeraberichten ten spijt, blijft 
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onver-
minderd verder draaien. Vorig jaar 
kregen niet minder dan 41.459 
vreemdelingen een Belgische identi-
teitskaart 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 bemach-
tigen, zijn immers extreem laks. 

Voordeelkaart 

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

worden zonder één woord Neder-
lands te spreken. Bovendien wordt 
de dubbele nationaliteit nog altijd 
toegestaan en hoeft de ‘kandidaat-
Belg’ niet eens te slagen voor een 
burgerschapsexamen. Door deze 
lakse politiek wordt de nationaliteit 
feitelijk gedegradeerd tot een voor-
deelkaart voor de nv België. 

Het Vlaams Belang wil dat einde-
lijk duidelijke en strikte voorwaar-
den verbonden worden aan het 
verwerven van de nationaliteit. 
Net zoals in de school de diplo-
ma’s niet worden uitgereikt aan 
het begin van het schooljaar, maar 
pas nadat de examens succesvol 

werden afgelegd, dient de nati-
onaliteit de bekroning te zijn van 
een geslaagd integratieproces en 
niet omgekeerd.

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

Belgenfabriek draait verder

Traagste groeier 

Terwijl N-VA-minister Johan Van 
Overtveldt zich om de haver-
klap op de borst klopt met de 
economische groei van ons 
land, blijkt uit cijfers van Eu-
rostat dat België de traagste 
groeier is van de eurozone. 
Zelfs Portugal, Spanje en Italië 
geven ons het nakijken. Ook 
de jobcreatie, de toppriori-
teit van de federale rege-
ring, is kleiner dan in de 
rest van de eurozone. 

Te koop via de betere boekhandel of via

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

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

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!
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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


