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VLAAMS BELANG

We hadden al een vermoeden dat 26 
mei 2019 een belangrijke dag voor ons 
zou worden. Wat bleek?  Het werden 
legendarische verkiezingen, en daar 
mogen we best wel fier op zijn! 
 
Dat we zo hoog zouden scoren had nie-
mand verwacht. We hebben onze over-
winning te danken aan jullie, die onze 
mensen eerst willen plaatsen.

Wij zijn de enige partij die voeling 
heeft met het volk en met wat er onder 
de mensen leeft. Op straat komen en 
luisteren naar de bevolking zit in ons 
DNA. Wij willen een andere maat-
schappij voor onze kinderen, kleinkin-
deren, onze oudere bevolking. Het is 
tijd dat we het jarenlange non-beleid 
van graaiers en egotrippers rechtzetten.
 
Onze identiteit behouden  
 
In Vilvoorde verdubbelden we onze 
score ten opzicht van de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018. Met an-
dere woorden, er is hoop!

Onze bevolking geeft hiermee een dui-
delijk signaal niet meer tevreden te zijn 
met de zelfverklaarde elite. Ondanks de 
neerbuigende toon van de media en de 

traditionele partijen over onze kiezers, 
wordt onze partij populairder met de 
dag. Ook onder de jongste stemmers.

Beste vrienden, hun overmoed is een 
pure schande voor onze democratie. 
Wij blijven strijden zodat onze bevol-
king eindelijk het beleid krijgt waarvoor 
het decennia stemt. Het is tijd voor een 
rechts en Vlaams beleid en geen coali-
tie van de verliezers. Zij houden échte 
verandering tegen.

Ook in Vilvoorde staat een bekwame 
ploeg voor u klaar om de Vilvoordenaar 
op de eerste plaats te zetten. U kan bij 
elk van ons terecht voor al uw vragen 
en ideeën voor een leefbare stad. Wij 
blijven onze uiterste best doen om u te 
vertegenwoordigen. Het is een eer om 
deel uit te maken van deze Vlaams Be-
lang-familie. Wees welkom, ook u hoort 
erbij! Ik hoop dan ook van harte jullie te 
mogen ontmoeten op ons Oktoberfeest 
op 5 oktober in Café Effe-Naf. 
 
Bedankt voor het vertrouwen, we zullen 
er alles aan doen om dit niet te bescha-
men!

Marleen Torreele
Afdelingsvoorzitter 
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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 Op de hoogte blijven van activiteiten
O Eens met een lokale vertegenwoordig spreken

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.

Özlem Demirel van de
Duitse partij 'Die Linke'

Hoofddoek: Reeds tijdens de eerste 
gemeenteraad kwamen wij tussen 
om een verbod op de hoofddoek te 
vragen voor het stadspersoneel en de 
verkozenen. Burgemeester Bonte blijft 
evenwel bij zijn standpunt en laat de 
hoofddoek gewoon toe, of wat had u 
verwacht?
 
Vuurwerk: Naar aanleiding van een 
interpellatie van onze fractie en een 
petitie van dierenliefhebbers, besloot 
het stadsbestuur over te gaan tot het 
gebruik van geluidsarm vuurwerk voor 
alle festiviteiten in Vilvoorde. Onze 
viervoeters zullen ons dankbaar zijn.
 

Skatepark:  Tijdens de 
gemeenteraad  vroeg ik aan de 
bevoegde schepen, Moad El Boudaati 
(sp.a) of er een mogelijkheid bestaat 
om een degelijk skatepark in onze stad 
aan te leggen? Volgens de schepen 
zijn hier geen budgetten voor.  De 
skaters zullen dus moeten uitwijken 
naar onze buurgemeenten waar men 
wel rekening houdt met de jeugd.
 
Veiligheid: Vlaams Belang Vilvoorde 
interpelleerde eveneens over het 
feit dat 'de Bonte burgemeester' de 
moskee extra wou beveiligen met uw 
belastinggeld. Aanleidingen waren 

aanslagen aan de andere 
kant van de wereld. Hoe 
bont moet Bonte het nog 
maken?
 

Jurgen Van Duyse
Gemeenteraadslid

Eerst en vooral een woord van dank 
aan de bijna 60.000 kiezers die 
mij hun vertrouwen gaven tijdens de 
Europese verkiezingen. Als kersvers 
Europees parlementslid mocht ik 
evenwel meteen ervaren hoezeer 
de EU op de voormalige Sovjet-Unie 
begint te lijken… 

DEMOCRATIE? 

Het democratisch gehalte van onze 
samenleving nam doorheen de 
eeuwen toe dankzij het stelselmatig 
inperken van de almacht van 
wereldlijke (adel) en kerkelijke (paus 
en bisschoppen) heersers. 

Deze gunstige evolutie wordt 
door de EU weer teniet gedaan: 
EU-commissarissen worden niet 
verkozen, democratische controle 
door het Europees parlement is 
beperkt. Zelfs het in de meeste 

democratieën toegepaste systeem 
D’Hondt blijft er dode letter:  zo wordt 
onze ID-fractie overal uitgesloten en 
benoemen de traditionele partijen 
(christendemocraten, socialisten en 
liberalen) nog liever… communisten. 
Zo werd de Koerdische Özlem Demirel 
van ‘Die Linke’ ondervoorzitter van 
nota bene  de Commissie Defensie. 
Zij is lid van de door de Duitse 
veiligheidsdienst als extremistisch 
betitelde ‘Arbeitervereine’ en 
organiseerde betogingen tegen de 
NAVO. Deze extreem-linkse militante 
krijgt dus een ondervoorzitterschap 
van de Commisie Defensie! Dat moet 
volgens de versleten kleurpartijen 
kunnen. Ter bescherming van onze 
democratie wellicht… 

Filip De Man
Gemeenteraadslid

Europees Parlementslid

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09
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Bevat je volgende eigenschappen: 
strijdvaardigheid, trouw, rechts, … dan 
ben je bij Vlaams Belang Jongeren aan 
het juiste adres. Na het succes van de 
verkiezingen in mei ’19 is er besloten 
om een VBJ-afdeling op te richten voor 
Vilvoorde-Zemst. Hiermee gaan we in 
september van start. Indien je interesse 
hebt, stuur dan gerust een mailtje naar 
vbj.vilvoorde@outlook.com.

Wie zijn de Vlaams Belang 
Jongeren? 
 
Wij zijn gedreven jongeren die het beu 
zijn om hun plaats in de maatschappij 
af te staan aan allochtonen en illegalen 
die voorrang krijgen op onze mensen. 
Onze voorouders hebben Vlaanderen 
opgebouwd voor onze toekomst. Deze 
willen we niet verloren laten gaan! 

Mag ik me even voorstellen? 

Ik ben Alison Schrevens, 
jongste VB-kandidaat bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Vilvoorde. Ook bij de regionale 
verkiezingen stond ik op de barricade. 
Dit jaar ga ik van start met mijn studies 
voor kleuteronderwijs. 

Als gedreven VBJ’er wil ik samen met 
het VBJ-team van Vilvoorde-Zemst 
opkomen voor de Vlaamse jeugd. 
Samen met onder meer mede-oprichter 
en bestuurslid van VB-Vilvoorde Arno 
Thas, die al sinds zijn 18de gebeten 
is door politiek, wil ik opkomen 
voor de Vlaamse jeugd en tegen de 
vervreemding van onze maatschappij.

Wij willen deze thema's op de 
regionale politieke agenda plaatsen 
door middel van diverse acties.

Wil je meedoen?

Onze acties worden tijdig 
aangekondigd via sociale media en 
mail voor een maximale mobilisatie 
van de jeugd. Interesse? Laat ons iets 
weten via onze facebookpagina of via 
vbj.vilvoorde@outlook.com.

De boog kan niet altijd gespannen 
staan, daarom gaan we ook 
verschillende activiteiten organiseren 
om ons te ontspannen en elkaar op 
een informele manier te leren kennen.
 

Alison Schrevens 
VBJ Vilvoorde 

Aan de jeugdige strijders

 



Meer van hetzelfde 

Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer 
koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van 
de verliezers. 

Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste win-
naar van de verkiezingen en tweede partij van het 
land promoveerde, gooiden de verliezers het op 
een akkoordje waardoor een regeringsdeelname 
vooralsnog uitgesloten is. Bij de Tour de France 
staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat 
de verliezers. 

Voorlopig althans. De bereidheid van N-VA om met 
ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijl-
paal. Waar vroeger ideologische argumenten wer-
den aangedragen om niet met ons in zee te gaan, 
beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische 
redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA samen 
58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf 
te weinig dus voor een meerderheid. 

Zwitserland aan de Noordzee

Concreet gat het om een tekort van een kleine 
150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost die-
nen te worden verzameld in de komende vijf jaar. 

Het is onze historische taak voldoende Vlamingen 
te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen 
het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken. 
Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren. 
Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut 
Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de groot-
ste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië 
zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe 
Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen. 

Oude wijn 

Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee. 
Die krijgt met de nieuwe Vlaamse regering voor-
al oude wijn in nieuwe zakken. Van een op-
lopende rusthuisfactuur over stijgende wacht-
lijsten in de zorg en de sociale huisvesting 
tot de afschaffing van de woonbonus en 
de verhoging van de autobelastingen. 
De citroen moet blijkbaar tot de laatste 
druppel worden uitgeperst. 

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

WORD LID VAN ONZE BEWEGING!
	SMS "Info + naam en adres" naar 0468 22 11 33 en ontvang een  
 gratis proefpakket met Vlaamse leeuwenvlag.

	Surf naar vlaamsbelang.org/lidworden

	Mail naar info@vlaamsbelang.org
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