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Pamel - Roosdaal

Op de bestuursvergadering van Vlaams 
Belang-Roosdaal schaarde de volledige 
ploeg zich achter de kandidatuur 
voor het lijsttrekkerschap van Gerard 
Van Noten. Hiermee bevestigt het 
Vlaams Belang het vertrouwen in zijn 
afdelingsvoorzitter. 

Van Noten is voormalig luchtmacht-
officier en zetelt momenteel in de 
milieuraad van Roosdaal. Natuurbehoud 
is dan ook een van zijn stokpaardjes. De 
Pajotse gemeente groen, landelijk en 
Vlaams houden, blijft zijn streefdoel. 

Naast een groen heeft Gerard ook een 
bijzonder sociaal hart. Zo zet hij zich 
reeds geruime tijd in als vrijwilliger voor 
het transport van senioren, zieken en 
hulpbehoevenden. 

In de loop van de volgende maanden zullen 
de andere Vlaams Belang-kandidaten 
voor Roosdaal worden voorgesteld alsook 
het geactualiseerde programma. Een 
doorgedreven woonbeleid dat ervoor 
zorgt dat jonge gezinnen in eigen streek 
kunnen blijven wonen, een bloeiend 
verenigingsleven en een tegenoffensief 
tegen de agressieve verkavelingspolitiek 
van Franstalige bouwpromotoren zullen 
alvast deel uitmaken van de speerpunten 
van onze partij.

Gerard 
Van Noten 

trekt Vlaams 
Belang-lijst 

Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang 
twitter.com/vlbelang

www.vlaamsbelang.org
youtube.com/VlaamsBelang



Pamelse Klei zorgt voor onveiligheid

Verkeersellende in het dorp!
Dat de Pamelse Klei in het centrum 
van onze gemeente een gevaarlijke 
straat is zal niemand ontgaan zijn. 
Deze straat wordt veelvuldig gebruikt 
als verbindingsweg en er wordt dus 
veel te vaak te snel gereden. Dit in 
combinatie met geparkeerde wagens 
creëert gevaarlijke situaties. Er wordt 
ook lustig gebouwd op de Pamelse Klei, 
waardoor het alleen maar drukker en 
gevaarlijker wordt. Men moet dringend 
eens beginnen nadenken over het feit 
dat eenrichtingsverkeer bijvoorbeeld 
een oplossing kan zijn. 

Roosdaalse burgers die zich te voet of per 
fiets verplaatsen zullen erover kunnen 
meespreken: de voet- en fietspaden 
liggen er op vele plaatsen ronduit 
belabberd bij. Zelfs in het centrum. 
Vooral voor kinderen en onze oudere 
medemensen kan dit levensgevaarlijke 
situaties opleveren. Tegels die los 
liggen, fietspaden waar men (dit is geen 
grap) los door het asfalt kan kijken, 
in Roosdaal kan het allemaal. Dit in 
combinatie met het minimale aanbod 
aan openbaar vervoer zorgt er voor dat 
de zwakkeren in onze gemeente in de 
kou blijven staan.

“Te veel moslims zien de beschaving – 
het vredig samenleven van mensen met 
een verschillende geloofsovertuiging – 
als iets wat bestreden moet worden”.

Yahya Cholil Staquf, secretaris-generaal 
van de Opperste Raad van Nahdlatul 
Ulama, de grootste moslimvereniging 

in Indonesië, Knack, 23 augustus 2017 
 
“Ons beleid vandaag is niets anders 
dan symptoombestrijding.”

Koen Debeuf, directeur van The Tahir 
Institute for Middle East Policy, over 

het Belgisch anti-terreurbeleid, 
De Morgen, 23 augustus 2017 

“De N-VA groeit weg van haar 
Vlaams-nationale oorsprong en  
 

metamorfoseert beetje bij beetje tot 
een Belgische systeempartij.”

Politicoloog Bart Maddens, 
De Standaard, 12 augustus 2017

"Ik heb vroeger vaak gelachen met de 
pastoors. Ik vind dat ik dan ook het 
lef moet hebben om met de imam te 
lachen. Al besef ik dat er risico’s zijn. 
Die pastoors stonden mij niet op te 
wachten.”

Urbanus, De Zondag, 13 augustus 2017 

"De migratie uit Afrika is eigenlijk 
nog maar pas begonnen.” 

Professor Afrikaanse 
Ontwikkelingsstudies Tom Dietz, 

Knack, 23 augustus 2017

RAKE REACTIE

Ophef in krantenland na een 
onderzoek van een VUB-studente. 
Voor haar masterproef deed Dounia 
Bourabain 602 praktijktests in 301 
kledingwinkels in Brussel, Mechelen, 
Antwerpen en Leuven. Daarbij werd 
het gedrag van het personeel tegenover 
een klant van autochtone en een klant 
van vreemde origine vergeleken. 
Uit de resultaten concludeerde 
Bourabain dat vooral mannen van 
Maghrebijnse origine een andere 
behandeling krijgen. Zo worden ze in 
1 op de 5 gevallen nauwlettend in de 
gaten gehouden. Gevraagd naar een 
verklaring voor zoveel ‘discriminatie’ 
reageerde Christine Mattheeuws 
van het Nationaal Syndicaat voor 
Zelfstandigen (NSZ) als volgt: “Het 
getuigt van goed ondernemerschap dat 
de handelaar diegene in de gaten houdt 
die statistisch gezien het meest steelt.” 

N-VA KEURDE NATURALISATIE 
TERRORIST GOED 
De tot Belg genaturaliseerde terrorist 
van Somalische afkomst die eind 
augustus twee militairen aanviel 
met een mes, had zijn Belgische 
identiteitskaart onder meer te danken 
aan het stemgedrag van de N-VA. 
Terwijl staatssecretaris Francken 
stoer reageerde dat de kans klein 
was dat de dader Haashi Ayaanle 
onder een N-VA-regering Belgische 
identiteitspapieren had verkregen, 
bleek uit documenten die Barbara 
Pas bemachtigde het tegendeel. In 
de Kamer waar de naturalisatie van 
de man werd gestemd, stemde alle 
N-VA-Kamerleden voor. Enkel het 
Vlaams Belang stemde tegen. 

KOOPKRACHT GEDAALD 

In tegenstelling tot de hoeraberichten 
uit de Wetstraat zag de Vlaming 
afgelopen jaar zijn koopkracht voor 
het negende jaar op rij dalen. Terwijl 
de lonen in de EU er gemiddeld 2,2 
procent op vooruit gingen, daalde ze 
in België met 0,3 procent. Volgens 
het Duits onderzoeksinstituut 
WSI, dat de cijfers vrijgaf, zijn 
naast inflatie zowel de indexsprong 
als de loonmatigingsakkoorden 
verantwoordelijk voor de dalende 
koopkracht.

KORTJES
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Bourgeois incasseert pensioen  
boven op loon van 253.000 euro
Hoewel Geert Bourgeois (N-VA) als 
minister-president met een jaarwedde 
van 253.000 euro tot de politieke 
topverdieners van Vlaanderen 
behoort, ontvangt hij daarbovenop 
een pensioen van de stad Izegem van 
919 euro. Hij deed daartoe zelf een 
schriftelijke aanvraag. Dat blijkt uit 
documenten die het Vlaams Belang 
opvroeg.

Wie dacht dat het graaien zich beperkt 
tot het zuidelijk landsgedeelte of de 
hoofdstad vergist zich. Niemand minder 
dan de Vlaamse regeringsleider graait al 
even gretig in de publieke grabbelton 
als zijn PS-collega’s. Hoewel Geert 
Bourgeois al een riant loon van 252.528 
euro ontvangt (onkostenvergoedingen 
niet inbegrepen), diende hij begin vorig 
jaar een aanvraag in bij de stad Izegem 
voor een rustpensioen. Bourgeois 
informeerde zelfs of hij het met 
terugwerkende kracht kon ontvangen.

GRAAIGEERT

Het schepencollege stemde in, 
waardoor Bourgeois bovenop zijn 
riante ministerwedde maandelijks 919 
euro extra incasseert. Als voorzitter 
van de gemeenteraad van de stad 
ontvangt hij bovendien nog eens een 
dubbele zitpenning van 296 euro per 
raadsvergadering.

Het is niet de eerste keer dat de rijkelijke 
zelfbediening van N-VA-excellenties 
aan het licht komt. Eerder dit jaar raakte 
al bekend dat 6 van de 10 topverdieners 
bij de Vlaamse instellingen politiek 
benoemde N-VA’ers zijn. 

Klaas Slootmans, 
Ondervoorzitter 
regio Halle

“STRAFFE WOORDEN, NU 
NOG STRAFFE DADEN”

Een tweet van Theo Francken 
over illegalen in het Brusselse 
Maximiliaanpark met de hashtag 
opkuisen. Meer was niet nodig om 
politiek en journalistiek Vlaanderen 
een week lang vechtend over straat te 
zien rollen. De straffe tweet kon echter 
niet verhullen dat amper 147 van de 
544 illegalen die werden opgepakt 
tussen 9 juli en 11 september in een 
gesloten terugkeercentrum werden 
geplaatst. Niet minder dan 259 werden 
opnieuw vrijgelaten. Het ontlokte bij 
Kamerlid Barbara Pas de reactie “straffe 
woorden, nu nog straffe daden”. 

‘DE ISLAM, OOK ONZE 
GESCHIEDENIS’

Dat is de naam van een tentoonstelling 
die afgelopen maand in Brussel liep. 
De organisatie kon voor de expositie 
rekenen op een subsidie van niet 
minder dan 150.000 euro van de 
Brussels Hoofdstedelijke Regering. 
Toen Brussels parlementslid Dominiek 
Lootens in het voorjaar vragen wou 
stellen bij deze gulle belastinggift, 
werd dat echter geweigerd. Tijdens de 
tentoonstelling bleek ook waarom. Zo 
werden er boeken verkocht die letterlijk 
aangeven dat de islam superieur is 
aan de Westerse waarden. In een van 
de werken wordt de islam in Europa 
beschouwd als de eerste stap naar de 
bevrijding van de joods-christelijke 
cultuur, die ons continent volgens 
haar heeft ‘vergiftigd’. “Het is ronduit 
cynisch dat boeken worden verkocht - 
op een expo gefinancierd met Europees 
belastinggeld – die net als doel heeft de 
Europese beschaving te vernietigen”, 
aldus Lootens in een persreactie.

KORTJES

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
 gratis informatie over ons 
asiel- en migratiestandpunt
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

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


