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Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaande-
ren. Ook in Galmaarden zette 
het Vlaams Belang een goed re-
sultaat 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

Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O Lid worden van het Vlaams Belang
O Een gratis infopakket

O Meehelpen bij de verkiezingen
O Een verkiezingsbord plaatsen in mijn tuin

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode:.................................Gemeente:...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post:........................................................................................................

Conform de wetgeving 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 via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

DOE MEE MET HET VLAAMS BELANG

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

DANIËL FONTEYNE
Gemeenteraadslid
 
daniel.fonteyne@skynet.be
0475 594 793
Statiestraat 3
1570 Tollembeek

Daniël is leerkracht en woont bijna 
acht jaar in Tollembeek. Hij heeft 
al heel wat politieke watertjes 
doorzwommen. Na 6 jaar 
OCMW-raadslid en bijna 6 jaar 
gemeenteraadslid in Herne, was 
hij 12 jaar provincieraadslid.

In deze provincieraad lag het 
onderwijs hem nauw aan het 
hart. Daniël is naast voorzitter van 

Vlaams Belang regio Halle,  ook 
ondervoorzitter van het provinciaal 
bestuur Vlaams Belang Vlaams 
Brabant. In de gemeente  is Daniël 
heel actief in de culturele sector, hij 
was de voorbije 6 jaar voorzitter 
van het beheersorgaan van de 
bibliotheek. De laatste 3 jaar was 
hij actief als ondervoorzitter van de 
cultuurraad. Aarzel niet om hem te 
contacteren!

 

Wie is Daniël?



Verkeersveiligheid
 
Tijdens de verkiezingscampagne 
voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
was voor het Vlaams Belang de 
verkeersveiligheid een belangrijk item.
 
Wij willen ervoor ijveren dat 
voetgangers en fietsers op een 
veilige manier kunnen wandelen en 
fietsen. Daarom moeten bestaande 
voet- en fietspaden degelijk worden 
onderhouden. Aanleggen van nieuwe 
fiets- en voetpaden moet zeker 
overwogen worden.
 
Graag willen we speciale aandacht 
besteden aan onze schoolgaande 
jeugd. Het is belangrijk dat ze op een 
veilige manier naar school kunnen gaan. 
Een eerste stap in die richting is het 
verbieden van zwaar verkeer op 
ons grondgebied. Dit is niet alleen 
gevaarlijk voor onze jonge fietsers, 
maar ook onze wegen zijn daar niet 
op voorzien. Het spreekt voor zich 
dat plaatselijke bediening zeker is 
toegelaten.
  
Seniorenraad
 
Onze gemeente telt bijna 20 % inwoners 
ouder dan 65 jaar. De vergrijzing is 
een ingrijpende verandering, waar 
senioren positief op kunnen inspelen. 
Hun (levens)ervaring, deskundigheid 
en tijd kunnen beschouwd worden 
als een schat aan menselijk kapitaal 
dat volledig benut dient te worden. 
De huidige generatie van senioren 
heeft heel wat maatschappelijke 
veranderingen meegemaakt en kan 
daardoor vergelijkingen maken.
 
Desondanks voelen senioren zich vaak 
buitenspel gezet: op de arbeidsmarkt, 
in de politiek, in de samenleving. 
Senioren willen invloed uitoefenen 
en hun belangen verdedigen: een 
van de belangrijkste middelen is het 
oprichten van een seniorenraad. 
De seniorenraad bespreekt actuele 
thema’s, organiseert interessante 
activiteiten voor senioren en adviseert 
het Schepencollege over zaken die bij 
de senioren leven. 
 
Vlaams Belang Galmaarden zal dan 
ook een voorstel indienen om zo een 
seniorenraad op te richten in onze 
Gemeente.
 

 
 

Na meer dan een verdubbeling van 
het resultaat uit 2012 behaalde 
het Vlaams Belang een zetel in de  
gemeenteraad van Galmaarden. Het 
Vlaams Belang zal zich gedurende 
de komende zes jaar ten dienste 
stellen van de bevolking. Daarom 
stellen we ook ons nieuw bestuur 
voor.
 
Voorzitter: Daniël Fonteyne
Ondervoorzitter: Florent Hendrickx 
Penningmeester: Sabrina Vandenbrempt

Secretaris: Lieve Van Den Nest 
Ledenadministratie: Pierre Adriaenssens
 
Belangrijke data: 

• Maandag 10 juni 2019: 
Jaarmarktstand in Herne

• Zaterdag 15 juni 2019: 
Spaghetti en Croque festijn in 
de Parochiezaal Galmaarden 
(Bergstraat)

Voor het Vlaams Belang is dierenwelzijn 
ook een speerpunt. Hier gaan we in 
de komende legislatuur een aantal 
voorstellen doen.
 
Onze politiezone zou een “dieren-
agent” moeten aanstellen, deze zal dan 
aanspreekpunt zijn voor de inwoners 
die vragen of klachten hebben met 
betrekking tot dierenwelzijn. Hij zal er 
in samenspraak met zijn collega’s voor 
zorgen dat de wet correct nageleefd 
wordt en neemt dan ook de nodige 
maatregelen.
 
- Voorlichting in scholen: Om 
een diervriendelijke toekomst te 
garanderen, moeten onze jongeren 
daar vandaag over leren. Educatieve 
projecten opzetten om de leerlingen 
in de gemeente bewust te maken van 
dierenwelzijn. De nadruk ligt daarbij 
op het bijbrengen van kennis voor 

dieren en empathie en respect voor 
alle levende wezens.
 
- Mogelijk een kleine subsidie voor het 
steriliseren van huiskatten.

VB Galmaarden is er klaar voor!

Voorstelling bestuur

Voor de dieren!



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.  


