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Naam: ................................................................................  Man  Vrouw

Straat: ..........................................................  Nr.: .....................................

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

Tel.: ...................................... Geb.datum: ..................................................
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VBKrant 02/12

C. de Kerchovelaan 9
9000 Gent

Tel.: 09/234 27 72
Fax: 09/234 27 77

secretariaat.gent@vlaamsbelang.org

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 72 56. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 uw gratis infopakket
 uw gratis proefabonnement voor drie maanden
 een jaarabonnement op Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van Vlaams Belang (€ 12,50)
 informatie over de Vlaams Belang Jongeren
 een lidmaatschap als student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil

Volgens een persbericht van de Federale politie van 2 
februari 2012 is het aantal woninginbraken  in het ar-
rondissement Gent met 30% gestegen tussen 2010 en 

2011. Ook in Nevele neemt het aantal inbraken van jaar tot 
jaar gestaag toe!

In het beleidsplan 2007-2012 staat on-
der punt 3.2. het volgende: ” Financiële 
tussenkomst voor inbraakpreventie voor 
privé-woningen’. In hoofdstuk 2 van het 
Lokaal Sociaal Beleidsplan onder punt 
6.6 op pagina 58 wordt daaraan invulling 
gegeven door voornamelijk informatie-
verstrekking. Het Zonaal Veiligheidsplan 
van de Lowazone voor 2009-2012 stelt de 
aanpak van het fenomeen van woningin-
braken als een hoeksteen (Inlichtingen en 
Mededelingen,  januari 2009). Dat belet 
evenwel niet dat er, behoudens in de edi-
tie van ‘Inlichtingen en Mededelingen’ 
van januari 2008, verder geen publicaties 
zijn die wijzen op de ruime fiscale aftrek 
voor beveiliging. Het is immers een feit 
dat de fiscale aftrek voor technopreventie-
ve maatregelen vrij ruim is met een maxi-
mumbedrag van 710,00 €, en dit zowel 
voor eigenaars als huurders.

In Dendermonde heeft men een project 
gedaan met SDNA, een synthetisch DNA 
dat waardevolle spullen markeert en aan 
de hand waarvan gestolen goederen ge-
makkelijk kunnen geïdentificeerd worden. 
Een set kost 90,00 €. In Dendermonde be-
taalde men 80,00 € terug met een daling 
van het aantal woninginbraken met 66% 
in een specifieke wijk tot gevolg. Onder-
tussen biedt de Stad Mechelen eenzelfde 
kit aan voor 25,00 €.

Ik stelde dan ook voor de volgende maat-

regelen te laten ingaan op 1 januari 2013

- De fiscale aftrek voor technopreven-
tieve maatregelen promoten op de ge-
meentelijke webstek en blijvend op-
nemen in de rubriek ‘Inlichtingen en 
Mededelingen’ op een goed zichtbare 
plaats.

- Gebruik maken van SDNA (synthetisch 
DNA dat toelaat voorwerpen te marke-
ren en later te identificeren)
•	 een	campagne	voorzien	voor	het	pro-

moten van SDNA
•	 een	inlichtingsavond	voor	het	gebruik	

van SDNA organiseren
•	 een	 tussenkomst	 in	 de	 aankoop	 van	

een kit voorzien ten belope van 50% 
van de aankoopprijs, met een hoger 
percentage voor personen met een 
verhoogde tegemoetkoming

Ik kreeg al gauw de nodige tegenwind 
van burgemeester Cornelis. De politie ziet 
dergelijke maatregelen niet zitten om de 
eenvoudige reden dat de daders meestal 
rondtrekkende bendes zijn die zelden of 
nooit ontmaskerd worden. Bovendien 
wordt er weinig of geen buit van diefstal-
len en inbraken teruggevonden! Boven-
dien kan de burger ook nu al beroep kan 
doen op de politie om zijn of haar woning 
preventief te laten “doorlichten” teneinde 
inbrekers geen kans meer te geven. De 
burgemeester stelde ook nog dat het vaak 
de schuld van de mensen zelf is (!) dat er 

Vlag mee op 11 juli!
11 juli is meer dan speeches en een re-
ceptie. Zolang Vlaanderen niet echt on-
afhankelijk is, is het een strijddag. Een 
dag om te laten zien dat het Belgisch 
boeltje niet meer werkt en beter kan 
opgedoekt worden. Vlaanderen verdient 
beter!

Bevlag daarom op 11 juli. Heeft u geen 
vlag? Bestel ze dan bij ons via secreta-
riaat.gent@vlaamsbelang.org met ver-
melding van naam en adres. De vlag 
wordt u dan bezorgd!

ingebroken wordt als gevolg van  open-
staande ramen of deuren en dies meer. 
In België is het de omgekeerde wereld: 
wij moeten ons zelf indekken tegen die-
ven en inbrekers omdat de overheid niet 
in staat blijkt om ons en onze bezittingen 
te beschermen! Hij stelde ook dat de ho-
gere overheden zich eens zouden moeten 
bezinnen over de strengere vervolging en 
bestraffing van misdadigers. Ik antwoord-
de dat hij dan maar eens bij zijn partij 
(CD&V) te biechte moest gaan want dat 
mijn partij (Vlaams Belang) daar al meer 
dan 30 jaar op aandringt! De Politieraad 
zou ook nog “andere pistes onderzoe-
ken om het aantal woninginbraken in te 
dammen.Ook de sp.a vond dit geen goed 
voorstel en beschuldigde mij net niet op 
de loonlijst te staan van de firma die het 
produkt SDNAop de markt brengt.Uitslag 
van de stemming: 2 stemmen voor (sche-
pen Van Oost en ikzelf), 3 onthoudingen 
(Jef Dhondt en Christine Roets van Open 
Vld en John Caron van Nieuw Nevele), 
14 stemmen tegen.

 Inbraken - Voorstel van raadsbesluit 
gemeenteraad 27 maart 2012



 Verschil

Mensen vragen soms wat nu in feite 
de verschillen zijn tussen Vlaams Be-
lang en N-VA ? Een paar losse voor-

beelden:

•	het	Vlaams	Belang	is	voor	het	behoud	van	de	indexering	en	
wil, in tegenstelling tot N-VA, geen indexsprong (overslaan 
van de aanpassing van wedden en pensioenen aan het duur-
dere leven)

•	in	 het	Vlaams	 parlement	 hanteert	N-VA	minister	Muyters	
in zijn beleid nog steeds de quota voor allochtonen die door 
Bert Anciaux (nu sp.a) werden ingevoerd

•	zoals	 Prof.	Maddens	 (KUL)	 zei,	 werd	 in	 de	 onderhande-
lingsnota van Bart De Wever geen 5% van het programma 
van de N-VA gerealiseerd

•	in	het	Europees	parlement	stemde	Frieda	Brepoels	(N-VA)	
samen met de linkse Groenen van haar fractie voor het vrije 
verkeer van Oost-Europeanen naar het Westen 

•	toen	Siegfried	Bracke	 (N-VA)	 tijdens	 een	RTL-uitzending	
voor het dilemma werd gesteld ‘Maingain of Valkeniers’ 
verkoos Bracke onmiddellijk voor FDF-voorzitter Olivier 
Mangain, de verfranser van Vlaams Brabant

•	Jan	Jambon	(N-VA)	verklaart	onder	geen	beding	lokale	co-
alities of akkoorden te willen afsluiten met het Vlaams Be-
lang. “Als we dat in één gemeente zouden doen, krijgen we 
problemen in andere gemeenten.” De N-VA gaat dus louter 
voor de postjes!

Woord van de voorzitter

Beste inwoners,

Vlaams Belang voert deze legislatuur niet 
alleen rechtlijnig en nauwgezet oppositie. 
Wij oefenen ook controle uit op de handel 
en wandel van de zetelende meerderheid. 
Daarnaast herinneren wij het college van 
burgemeester en schepenen op tijd en 
stond aan de gedane, maar helaas ook al 
te vaak verbroken verkiezingsbeloften. 

Voor- en tegenstanders erkennen dat 
Vlaams Belang zijn opdracht in de Ne-
velse gemeenteraad naar behoren ver-
vult. Bewijzen hiervan zijn onze talrijke 
constructieve voorstellen, mondelinge 
en schriftelijke vragen, initiatieven, ac-
tiviteiten en persknipsels sinds het begin 
van deze legislatuur. Je kan ze trouwens 
terugvinden op onze druk bezochte web-
stek www.vlaamsbelangnevele.be.

Enkele maanden terug ontvingen wij jul-
lie antwoorden op onze lokale enquête. 
Daaruit bleek dat de burgers met heel wat 
vragen blijven zitten. Aan de hand van 10 
concrete programmapunten wil Vlaams 
Belang als eerste partij de spreekwoorde-
lijke knuppel in het politieke hoenderhok 
gooien. Wij zeggen neen aan verkiezin-
gen die enkel een populariteitspoll van 
inhoudsloze kandidaten zijn. Wij willen 

terug naar begrippen als visie en beleid 
waar verkiezingen in feite altijd om zou-
den moeten gaan. Op naar een bestuur 
waar iedere burger eindelijk opnieuw 
centraal staat.

Deze legislatuur ging van start met een 
ruime bestuursmeerderheid van Nieuw 
Nevele en CD&V. Deze partijen hadden 
het oordeel van de kiezer niet afgewacht 
en sloten al maanden voor de verkiezin-
gen een geheim bestuursakkoord. Uitein-
delijk bleek dit voorakkoord geen garan-
tie voor een goed beleid want het droeg de 
kiem van de mislukking al in zich. CD&V 
werd door de kiezer kordaat afgestraft 
maar kreeg desondanks meer mandaten 
en macht dan waar de partij verhoudings-
gewijs recht op had. Het oeverloos intern 
gekrakeel duwde de meerderheid voortij-
dig kopje onder. Sedert de burgemeesters-
wissel is Nevele een stuurloos schip dat 
uiteindelijk gestrand is op de klippen van 
de overloperij. De averij is intussen nau-
welijks te overzien. 

Blijkbaar is nu eenzelfde scenario in de 
maak, al heeft de pas opgerichte N-VA 
de rol van Nieuw Nevele overgenomen. 
CD&V en N-VA hebben de paringsdans 

al openlijk ingeleid. Misschien komt de 
sp.a wel in het midden van het bruidsbed 
te liggen als beide partijen onvoldoende 
zetels halen om hun huwelijk te bezege-
len. Vraag is of er deze keer meer aan-
dacht zal gaan naar de postjes dan naar 
de inhoud. Een aantal lokale politici zijn 
duidelijk hardleers en weigeren te leren 
van de fouten uit een niet eens zo ver ver-
leden …    

Vlaams Belang legt nieuwe klemtonen 
en wil wegen op het verstarde beleid in 
Nevele. Een bewijs daarvan is ons verkie-
zingsprogramma dat wij later aan u zul-
len voorstellen. In dit programma zullen 
de volgende 10 aandachtspunten uitge-
breid aan bod komen. Vlaams Belang wil 
immers een waardig alternatief zijn. Wij 
hopen dan 
ook in jul-
lie kiezers 
o p r e c h t e 
b o n d g e -
noten te 
mogen vin-
den!

Olaf Evrard
Voorzitter Vlaams Belang Nevele

AFDELING NEVELE

Seniorennamiddag
Maandag 4 juni ‘12 van 14u00-17u00

•
Gemeentezaal Vosselare (Vosselaredorp 51 te 

9850 Vosselare, rechts van de kerk)
Ruime mogelijkheid tot parkeren

•
Gratis koffie en gebak

•
Maak kennis met de mandatarissen en het 

programma van Vlaams Belang

MET OPTREDEN VAN 
SCHLAGERZANGER 
BART VAN GENTH

Vooraf inschrijven 
is noodzakelijk via 
0475/73.02.45 of olaf.
evrard@telenet.be

www.vlaamsbelangnevele.be



 België: paradijs voor criminelen

Nadat een MIVB-controleur in Brussel werd 
doodgeslagen, beloofde minister van Binnenlandse 
Zaken Joëlle Milquet 400 extra agenten.

Of die er ook komen is nog 
maar de vraag, want ook 

na de brutale moord op 
Joe Van Holsbeeck in 
Brussel-Centraal zou-
den er 100 agenten ex-

tra worden aangeworven. Die belofte werd 
nooit ingelost. Momenteel zijn er al 3000 
agenten te weinig. Voeg daarbij nog het 
gebrek aan gevangeniscellen, enkelbanden 
en opvangplaatsen in gesloten jeugdinstel-
lingen, veel te lakse straffen die amper 
worden uitgevoerd en het mag duidelijk 
zijn dat politiek en Justitie gezorgd heb-
ben voor een klimaat van straffeloosheid. 

Straffeloosheid
Straffen tot drie jaar cel worden in dit land 
niet uitgevoerd. Per jaar worden zo’n 4000 
mensen veroordeeld tot een celstraf zon-
der dat ze één dag moeten zitten. Crimi-
nele bendes uit het buitenland beschouwen 
dat als een uitnodiging. “Misdaad loont, 
dat is de boodschap die wij geven”, zucht 
de bekende politierechter Peter D’Hondt. 
Vlaanderen wil een kordate aanpak van de 
criminaliteit, maar de Franstalige partijen 
willen dat nog altijd niet. Ook daar knelt 
het schoentje. Maar aan politieke beloftes 
geen gebrek...

 Islam bedreigt vrouwen

Islamitische hoofddoeken en lange gewaden duiken steeds 
vaker op in het straatbeeld. Het fenomeen staat symbool 
voor de sluipende islamisering van onze samenleving.

Niet alleen moslima’s zijn het slachtoffer 
van de sociale druk, ook autochtone vrou-
wen weten intussen hoe laat het is. Vrou-
wen die zich naar moslimnormen ‘te Wes-
ters’ kleden, worden in onze steden vaak 
beschouwd als loslopend wild, uitgeschol-
den voor ‘hoer’, bespuwd of aangerand.

Vrouwen eerste 
slachtoffer
In haar boek ‘Hoer noch slavin’ waar-
schuwt senator Anke Van dermeersch voor 
de religieuze eisen en voorschriften van 
radicale moslims waarvan vrouwen het 
eerste slachtoffer zijn. “Vrouwen in Eu-
ropa hebben decennialang gestreden voor 
gelijke rechten. Ze mogen werken, ze
mogen gaan en staan waar ze willen en ze 

mogen de kleren dragen die ze willen. Die 
verworven rechten moeten we bescher-
men tegen een al te opdringerige islam”, 
zegt Anke Van dermeersch.

Terugkeren
Godsdienstvrijheid is een recht, maar 
moslims hebben in dit land ook plichten. 
Ze moeten aanvaarden dat wij een schei-
ding kennen tussen kerk en staat, vrije me-
ningsuiting en de gelijkwaardigheid van 
man en vrouw. Hier gelden ónze wetten 
en niet die van de islam. En wie daar niet 
mee kan leven, moet maar terugkeren naar 
een land waar de sharia van toepassing is!

 Veel beloofd, niks gedaan
•	 1000	extra	cipiers.	Beloofd	in	januari	2012.	Vier	nieuwe	in	opleiding.	Vier!
•	 2500	extra	plaatsen	in	de	gevangenis.	Beloofd	in	2009.	Het	werden	er	638.
•	 2000	extra	enkelbanden.	Beloofd	in	2009.	In	2012	zijn	er	maar	882	in	gebruik.
•	 278	plaatsen	in	gesloten	jeugdinstellingen.	Beloofd	in	2009.	Er	kwamen	er	amper	22	bij.
•	 Acht	jaar	geleden	werd	aangekondigd	dat	buitenlandse	gedetineerden	hun	straf	in	hun	thuis-

land zouden uitzitten. Daar is tot op heden niets van terecht gekomen.

Hoe zegt men dat ook alweer? Veel beloven en weinig geven, doet de zotten in vreugde leven. 
En de criminelen natuurlijk… Met dank aan de PS en hun Vlaamse lakeien: CD&V, Open VLD 
en SP.a.

Meer info?

(0,50 euro per sms)

Ga naar
www.vrouwentegenislamisering.be of 
bestel het boek ‘Hoer noch slavin’ via 
SMS. SMS “Anke” + naam en adres 
naar 3111 en u ontvangt het 
boek. (0,50 euro per sms)

Prijs: 15 euro
(+ verzendingkosten 3,05 euro)

Van alle federale betoelaagde 
bedragen voor leeflonen heeft 
72 procent betrekking op leef-
lonen van vreemdelingen

72%



 Immigratie kraakt
 sociale kassen

Vorig jaar kwamen niet minder dan 130.000 
immigranten het land binnen, asielzoekers niet 
inbegrepen.

Nog nooit was de instroom zo groot. De 
voorbije jaren kwamen in dit land verhou-
dingsgewijs zelfs meer immigranten bin-
nen dan in een klassiek immigratieland als 
de Verenigde Staten. 

4 op 10 aan het werk 
Ondertussen blijft ook de immigratiefac-
tuur steeds verder oplopen. Zo bleek re-
cent nog dat amper 4 op 10 van de niet-
Europese vreemdelingen aan het werk is. 
Daarnaast blijkt dat de immigratie (gezins-
hereniging, asiel, regularisatie) méér dan 
de economische crisis verantwoordelijk is 
voor het stijgende aantal leefloontrekkers. 
Verschillende OCMW-voorzitters beves-
tigden ondertussen dat de samenstelling 

van hun ‘cliënteel’ 
de voorbije jaren een 
grondige wijziging 
heeft ondergaan en 
dat dit land - let-
terlijk - het OCMW 
van de wereld dreigt 
te worden. 

Aanslag
De dooddoener dat 
de immigranten van vandaag zullen zor-
gen voor de pensioenen van morgen, kan 
nu wel definitief naar het rijk der fabelen 
worden verwezen. De harde cijfers tonen 
aan dat de ongebreidelde immigratie een 
aanslag is op ons sociaal systeem. 

 Vlaams Belang:
 dé sociale volkspartij

Het Vlaams Belang is de sociale volkspartij bij uitstek. 
Dat zetten wij al jarenlang in de verf tijdens de Dag 
van de Arbeid.

Dit jaar vond onze traditionele 1 mei-
manifestatie plaats op het Antwerpse 
De Coninckplein onder het motto 
‘Voorkeur voor eigen volk’. In zijn toe-
spraak stelde Filip Dewinter dat deze 
locatie niet toevallig was gekozen: “Ze 
staat namelijk symbool voor de vele 
Vlaamse volkswijken die door de so-
cialisten werden opgegeven.” De SP.a 
heeft haar oude kiespubliek dan ook al 
lang ingeruild voor dat van de alloch-
tonen en kaviaarsocialisten. Dat alles 
maakt het Vlaams Belang vandaag tot 
“de enige echte volkspartij, de enige 
houvast voor de eerlijke en hardwer-
kende Vlamingen die de eindjes soms 
met moeite aan elkaar kunnen kno-
pen.”

Sterk Vlaams Belang 
nodig
Vlaams Belang-voorzitter Bruno Val-
keniers wees erop dat de actualiteit de 

waarde en de juistheid aantoont van 
het programma dat onze partij al 35 
jaar uitdraagt: “De ongebreidelde im-
migratie zet ons sociaal systeem steeds 
zwaarder onder druk. De blijvende 
miljardentransfers naar Wallonië zor-
gen voor een ongehoorde financiële 
aderlating ten nadele van Vlaanderen. 
Bovendien kan Vlaanderen binnen 
België nog altijd niet het beleid voeren 
dat zijn sociale verworvenheden 
en economische slagkracht 
veiligstelt.” Geconfronteerd 
met de feiten, beginnen stil-
aan ook anderen de analyses 
te onderschrijven die het 
Vlaams Belang reeds 
jaren geleden maakte. 
Praktische consequen-
ties worden daar ech-
ter nog altijd niet uit 
getrokken. Een sterk 
Vlaams Belang blijft dan 
ook meer dan ooit nodig! 

 Seniorenforum
Of u het nu graag hoort of niet, senior 
bent u al vanaf 55 jaar. Heel wat se-
nioren zijn nog zeer actief en hebben 
dikwijls nog tal van projecten op stapel 
staan. Het verenigingsleven wordt ove-
rigens voor een groot gedeelte gedra-
gen door senioren. Zij hebben dikwijls, 
naast een schat aan ervaring, een klare 
kijk op hedendaagse problemen. Ver-
heugend is bovendien dat onderzoek 
uitwijst dat meer dan de helft van de 
senioren interesse heeft voor politiek.

Het Vlaams Belang besteedt bijzondere 
aandacht aan de problemen en uitda-
gingen waar senioren mee worden ge-
confronteerd en wil dan ook graag met 
hen in dialoog treden. Daarom gingen 
we onlangs van start met een Senio-
renforum.

Wij vragen u dan ook graag ons uw 
ideeën en voorstellen over een senio-
renwerking - en meer algemeen - een 
seniorenbeleid te bezorgen. Stuur een 
e-mail naar senioren@vlaamsbelang.
org of bel 02 219 
60 09 en wij zetten 
uw problemen op 
de politieke agenda. 

Marijke Dillen
Voorzitter 

Seniorenforum

 



 10 punten voor Nevele
1. Veiligheid is onze priori-

teit
Meer blauw op straat. De dure politie-
hervorming heeft het tij niet doen ke-
ren. Herwaardering van de wijkpolitie. 
Strenge aanpak drughandel. Meer aan-
dacht voor noodoproepen, inbraken en 
vandalisme. Een preventieambtenaar 
in de LOWAZONE voor het beveiligen 
van woningen én een tussenkomst in de 
onkosten van SDNA.

2. Een zuinig en transpa-
rant bestuur

Geen prestigeprojecten waarvan de 
kosten de pan uitswingen, maar projec-
ten ten dienste van de bevolking waar 
vraag naar bestaat. De belastingen 
mogen het gemiddelde van Vlaande-
ren niet overschrijden. Beleidsplannen 
moeten met concrete termijnen en in 
detail beschikbaar zijn zodat de kiezer 
echt kan wegen op het beleid.

3. Vlaamse gemeente
Nevele moet een Vlaamse gemeente 
durven zijn. Gaande van respect voor 
de eigen taal en symbolen tot durven 
reageren als het Vlaamse belang ge-
schaad wordt. De lakse federale immi-
gratiewetgeving zorgt er voor dat ook 
in onze gemeente steeds meer vreemde-
lingen wonen of gehuisvest worden. Dit 
geeft ook in onze gemeente reeds aan-
leiding tot lokale overlast en samenle-
vingsproblemen.

4. Dienstverlening, daar 
betaalt u voor

Openbare gebouwen moeten voor ieder-
een toegankelijk zijn. Betere aankon-
digingen van lokale openbare werken. 
Openstellen van bepaalde administra-
tieve diensten in het gemeentehuis op 
zaterdagvoormiddag.

5. Plaats voor sport
Er moet meer aan sport gedaan worden 
in de eigen gemeente. De verschillende 
beschikbare accommodaties scoren 
echter ondermaats (voetbalaccommo-
daties, sporthal Landegem, Finse piste). 
Er zijn ook weinig of geen specifieke 
faciliteiten voor vrouwelijke sporters 
(basket, volleybal, pilates, BB, zumba, 
spinning).

6. Plaats voor het gezin
Meer sociale woningen en/of service-
flats, meer betaalbare koop- en huur-
woningen. Deze moeten in de eerste 
plaats naar de eigen inwoners gaan. 
Voldoende en betaalbare buitenschool-
se kinderopvang. Voldoende openbare 
en propere speelpleintjes. 

7. Plaats voor verenigin-
gen

Het verenigingsleven dreigt uit te doven 
wegens het afhaken van vrijwilligers. 
Zij moeten dan ook maximaal onder-
steund worden. Voldoende beschikbare 
en betaalbare zalen om de meest di-

verse activiteiten te organiseren. Jonge-
ren moeten hun eigen cultuur kunnen 
beleven en hebben uiteraard recht op 
fuiven. Herrieschoppers moeten echter 
resoluut geweerd worden. 

8. Uw gemeente, propere 
gemeente

Zwerfvuil, sluikstorten, langdurig leeg-
staande woningen en panden: het zijn 
vaak tekenen van sluimerend verval. 
Vlaams Belang wil propere straten en 
wijken.

9. Verkeersveiligheid is pri-
oriteit

Veel voetpaden verkeren in slechte 
staat net zoals het wegdek in heel wat 
straten. Gebrek aan vrijliggende fiets-
paden. Gespreide politiecontroles op 
snelheid en foutparkeren van voertui-
gen, wildparkeren en maximumton-
nage van vrachtwagens. Een doordacht 
en efficiënt parkeerbeleid in de dorps-
centra.

10. Toerisme en economie
Uitbouw van het toeristische potentieel 
in Nevele (erfgoed, watertoerisme, mu-
sea). Uitwerken horecabeleidsplan. De 
verschillende dorpscentra nieuw leven 
inblazen.

 Olaf Evrard lijsttrekker gemeente Nevele
Gemeenteraadslid Olaf Evrard is aange-
duid als lijsttrekker bij Vlaams Belang. 
De Hansbekenaar is afdelingsvoorzitter 
en werkt bij de gemeenteraadsfractie 
van het Vlaams Belang in Gent. Uittre-
dend provincieraadslid Michel Roelens 
uit Vosselare zal de lijst duwen. Marijke 
Van Parys (Landegem) staat als eerste 
vrouw op de 2de plaats en Luc Ver Eecke 
(Nevele) staat 3de. Het Vlaams Belang 

stelt vast dat gemeen-
teraadslid Olaf Evrard 
de gedreven koploper 
is wat het aantal tus-
senkomsten en inge-
diende schriftelijke en 
mondelinge vragen in 
de gemeenteraad be-
treft. Wij zijn ervan 
overtuigd dat de Ne-

velse kiezer dit zal weten te waarderen 
en mikken dan ook ongecompliceerd op 
een tweede zetel!

Olaf Evrard 
lijsttrekker provincie 
kiesdistrict Deinze
De kogel is door de kerk: Olaf Evrard 
trekt niet alleen de lijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in Nevele, maar 
ook voor de provincieraadsverkiezingen 
in het kiesdistrict Deinze. Niet onmid-
dellijk een eenvoudige opgave maar wel 
een mooie uitdaging! Olaf Evrard dankt 
dan ook het regiobestuur, het provinciaal 
bestuur en de partijraad van het Vlaams 
Belang voor het vertrouwen dat deze be-
stuursorganen in hem stellen.

Als gevolg van het gewijzigde ‘Lokaal 
en	 Provinciaal	 Kiesdecreet’	 wordt	 het	
aantal Oost-Vlaamse provincieraads-
leden verminderd van 84 naar 72. Bo-
vendien worden een aantal kieskantons 
samengevoegd. Het kiesdistrict Deinze 
bestaat nu uit de kieskantons Deinze 
(Deinze en Zulte), Nazareth (Nazareth, 
Sint-Martens-Latem en De Pinte), Ne-
vele (Nevele en Aalter), Destelbergen 
(Destelbergen), Merelbeke (Merelbeke, 
Melle, Gavere en Oosterzele) en Lo-
christi (Lochristi, Moerbeke en Wach-
tebeke). Dit betekent dat er in 15 ge-
meenten campagne zal moeten gevoerd 
worden! Olaf Evrard rekent ook hier op 
uw steun en uw stem zodat hij uw belan-
gen in de provincieraad even gedreven 
als in de gemeenteraad zal kunnen ver-
dedigen!



 Ontslagen bij Bekaert 

Het ontslag van honderden Vlaamse arbeiders 
bij Bekaert was symbolisch voor het failliet van 
het beleid van de provincie Oost-Vlaanderen, de 

Vlaamse regering, de federale overheid en de Europese 
Unie tegenover onze rivalen in China. Het eindresultaat is 
een angstwekkende delokalisatie.

Marc Joris hield hierover een vlijm-
scherpe tussenkomst in de provincieraad: 
“Heeft niemand erbij stilgestaan 
dat het een gevaarlijke evolutie 
is als een oer-Vlaamse bedrijf 
als Bekaert meer dan de helft van 
zijn productiecapaciteit in China 
heeft? Gaat zo’n bedrijf dan niet 
automatisch de belangen van zijn 
Chinese tak zwaarder laten door-
wegen dan die van zijn Vlaamse 
tak? Maar nee, niemand heeft 
daar ooit graten in gezien. Het 
was altijd hetzelfde onverwoest-
bare, blinde optimisme: ‘Hoe 
meer mondialisering, hoe beter. 
En vooral: hoe meer China, hoe 
beter.’ Tot de Chinese dochterbe-
drijven de Vlaamse moederbe-
drijven voorbijsteken. Of de Europese, 
in ruimere zin. O ja, Bekaert heeft ook in 

China mensen moeten ontslaan: 609 in 
Vlaanderen en 1250 in China. Als China 

ongeveer dubbel zo groot was, zou dat 
min of meer evenredig zijn. Maar China 

Uit de provincie

reislust deputatie is niet bevorderlijk voor banen

 Provinciaal 
reisbureau

Iedereen in de Oost-Vlaamse provin-
cieraad vond het vreemd dat het sa-
menwerkingsakkoord van de provincie 
met de UGent over de ontwikkeling 
van aquacultuur in Vietnam werd ver-
lengd tot in 2015, terwijl er dit jaar 
provincieraadverkiezingen zijn, en er 
dus een nieuwe deputatie aantreedt. 
Maar het Vlaams Belang wees erop 
dat de verklaring daarvoor heel een-
voudig was. Gedeputeerde Marc De 
Buck is een verwoed reiziger. Dat màg 
natuurlijk, maar hij reist vooral graag 
op kosten van de provincie. Zo harts-
tochtelijk graag zelfs, dat hij nu al bud-
getten heeft laten reserveren voor zijn 
jaarlijkse reisjes naar Vietnam in 2013, 
2014 en 2015. Samen met de Vietnam-
reis van dit jaar komt het kostenplaatje 
op 55.000 euro.

 Het Nederlands is het haasje

Het Vleeshuis in Gent werd destijds opgericht door 
de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen EROV 
om promotie te maken voor ambachtelijke streek-

producten. Men vindt er typisch Oost-Vlaamse lekkernijen 
als mattentaarten uit Geraardsbergen, Aalsterse vlaaien, 
paardenlookworst, cuberdons, graanjenevers, peperkoek en 
streekbieren.

Het Vleeshuis viert vanaf 21 maart zijn 
tiende verjaardag. Dat had een sympa-
thiek initiatief kunnen zijn. Helaas zijn 
de verantwoordelijken bij EROV niet 
zo Vlaams als de mattentaarten en de 
peperkoek. In het kader van die verjaar-
dag schreef de dichter Guido Lauwaert 
een feestgedicht voor Het Vleeshuis, in 
het Frans. Eerst vond EROV dat zoiets 
niet kon, maar Lauwaert organiseerde 
een grote hetze, waarbij hij enthousi-
aste steun kreeg uit het milieu van de 
gesubsidieerde kunstenaars. En dus ging 
EROV overstag.

Annemie Peeters-Muyshondt van het 

Vlaams Belang stelde daarover in de 
provincieraad een uiterst kritische vraag, 
waarbij ze zelfs een stukje voorlas van 
een giftige Nederlandstalige parodie 
op dat feestgedicht, geschreven door 
Benno Barnard, die de spot dreef met de 
Vlaamse “bekrompenheid”. Die parodie 
stond vol beenhouwerstermen, en me-
vrouw  Peeters-Muyshondt boorde dat 
gedicht de grond in met een woordspe-
ling die ook uit de beenhouwerij kwam: 
“Als we niet meer opkomen voor onze 
moedertaal, dan zijn we binnenkort het 
haasje.” Dan spreken we binnenkort al-
lemaal Frans of Engels.

is ongeveer 223 keer groter. Ga zo voort, 
heren gedeputeerden. Leg maar aan de 
Vlaamse arbeiders uit dezelfde bedrijven 
die hen hier ontslaan, nog steeds volop 
produceren in China. Dat bedrijven mede 
dank zij uw China-beleid de smaak te 
pakken hebben gekregen van activiteiten 
in een land zonder milieureguleringen, 
zonder vakbonden, zonder sociale voor-
zieningen, zonder minimumlonen of maxi-
mum werktijden. Zij zullen u zeker dank-

baar zijn.”

Marc Joris vroeg een herziening 
van het provinciale China-beleid. 
Hij vroeg dat de deputatie bij 
Bekaert zou aandringen op het 
behoud van zoveel mogelijk ar-
beidsplaatsen in Vlaanderen, en 
in het bijzonder de productie in 
de vestiging in Aalter. Hij vroeg 
provinciale steun voor de ontsla-
gen arbeiders van Bekaert, waar-
bij het aanbieden van herscho-
lingscursussen absolute prioriteit 
zou moeten hebben. Maar hij 
kreeg op alle punten een cynisch 
njet. Gedeputeerde De Buck, de 

provinciale “Minister van Buitenlandse 
Zaken” vond dat hij goed bezig was, en 
dat het zonder zijn China-beleid allemaal 
nog véél erger zou zijn. Zijn “zakenreis-
jes” naar China waren trouwens al gere-
geld...



Vlaams Belang 
populair op 
Facebook
Onlangs overschreed de Vlaams Be-
lang Facebookpagina de kaap van 
10.000 fans. Hiermee is onze partij de 
op één na populairste politieke Face-
bookpagina van Vlaanderen. Van meet 
af aan heeft onze partij zwaar ingezet 
op de talloze mogelijkheden die het 
wereldwijde web ons biedt. Gezien de 
mediaboycot tegen onze partij werden 
we hiertoe gedwongen en maakten we 
van de nood een deugd. Op deze ma-
nier geraakten we ongecensureerd de 
Vlaamse huiskamers binnen en werd 
onze boodschap razendsnel verspreid.

Ook aansluiten?

Volg ons op
www.facebook.com/vl.belang.

 Vlaamse Justitie komt er 
nooit meer!

We schreven het reeds: de splitsing van de kieskring 
Brussel-Halle-Vilvoorde wordt met zoveel Vlaamse 
toegevingen betaald, dat de “oplossing” nog erger 

is dan de kwaal zelf. 

Zeker voor de Vlamingen in Brussel is het 
akkoord een nachtmerrie. Een stem voor 
een Vlaamse lijst in de hoofdstad wordt 
een... nutteloze stem. De Vlamingen wor-
den	 er	 politiek	 geliquideerd.	 Terwijl	 de	
Franstaligen in de Zes faciliteitengemeen-
ten supervoorrechten krijgen.

Nog veel erger is de hervorming van het 
gerechtelijk arrondissement BHV. In 
plaats van een splitsing krijgen we een 
verregaande uitbreiding van de macht 
van de Franstalige rechtbanken tot diep in 
Vlaanderen. In heel Vlaanderen zal men 
voortaan kunnen bekomen dat een proce-
dure gevoerd wordt voor een Franstalige 
rechtbank uit Brussel of Wallonië. Onver-
mijdelijk gevolg is dat Justitie nooit een 

Vlaamse bevoegdheid 
kan worden, vermits 
de wetten en het 
rechtssysteem in heel 
het land identiek 
moeten blijven. Ooit 
was er een CD&V-

voorzitter die uitriep dat de splitsing van 
Justitie dringender was dan de splitsing 
van BHV. Vandaag is duidelijk dat er geen 
Vlaamse Justitie meer komt.

Uitdoofscenario
Nog veel tragischer is dat de Vlamingen 
in Brussel én Halle-Vilvoorde door de her-
vorming zwaar gediscrimineerd worden. 
Het aantal Vlaamse rechters wordt fors in-
gekrompen, terwijl het aantal Franstalige 
rechters even fors wordt uitgebreid, zonder 
dat daar een objectieve reden voor is. In de 
toekomst zullen de Franstalige rechtban-
ken vier keer groter zijn dan de Vlaam-
se, terwijl het aantal Franstalige dossiers 
slechts twee keer groter is. Door deze 
huizenhoge discriminatie is de plaats van 
maar liefst 32 Nederlandstalige rechters 
en 160 griffiebedienden bedreigd. Maar 
we krijgen een troostprijs: het gebeurt niet 
in één keer. Er komt een ‘uitdoofscenario’ 
voor Vlamingen in Brussel. Met dank aan 
CD&V, Open VLD, SP.a en Groen.

U zal het ook al gemerkt hebben. Het Vlaams Belang komt 
in de media amper nog aan bod. In kranten of op radio 
en televisie worden we angstvallig verzwegen. Een recen-
te studie van de Universiteit Antwerpen toonde dit nog 

maar eens aan. Gezien het niet in onze aard ligt om bij de 
pakken te blijven zitten, lanceren we een eigen journaal 
dat spreekt over thema’s waarover anderen liever zwijgen.

Breek zelf de mediaboycot tegen het Vlaams Belang
en bekijk het Vlaams Belang-journaal op www.vlaamsbelang.org/inbeeld

Gratis bestellen?
De zesde staatshervorming - Vlaanderen opgelicht
onthaal@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09


