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HARD WERKEN EN
STANDVASTIGHEID
LONEN!
Mochten het vandaag verkiezingen zijn,
zou het Vlaams Belang ongeveer 12
procent van de stemmen behalen. Dat
zegt de 'Grote Peiling' van enkele weken
geleden. We zeggen het vaak: "peilingen
zijn maar peilingen" en "de echte peilingen
zijn de verkiezingen zelf". Toch moeten we
eerlijk zijn.
Voor onze militanten en mandatarissen
zijn deze cijfers een stevig hart onder de
riem. Zij zien hun inspanningen immers
niet altijd beloond door een positief
resultaat of weerklank in de traditionele
media. De cijfers geven trouwens blijk
van een aanhoudende tendens en zijn
uiteraard een reactie op de problemen van
het voorbije jaar.
Of het nu gaat over moslim-extremisme, de
asielcrisis of de communautaire stilstand,
het Vlaams Belang noemt de problemen
bij naam én biedt alternatieve oplossingen
aan die het tij alsnog kunnen keren.

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Het feit dat het Vlaams Belang de situatie
waarin Vlaanderen en Europa nu verkeren
voorspelde en de kordate aanpak en
oplossingen die wij bepleiten als reactie
op het falende beleid, overtuigen steeds
meer mensen. Het ledenaantal stijgt en
onze militanten gaan met frisse moed en
hernieuwd enthousiasme vooruit, met de
kracht van hun overtuiging. Samen met u
strijden we verder voor ons ideaal: een vrij
Vlaanderen, echt.onafhankelijk!
Annick Ponthier
Afdelingsvoorzitter
Vlaams Belang Bilzen

Belastingverlaging Vluchtelingenaantal
boerenbedrog p.2 verzesvoudigd p.3

"Wij zijn goed bezig, ook al zeggen ze van niet."
Het Nieuwsblad publiceerde onlangs
het 'gemeenterapport'. Hierin wordt
een beleidsevalutie gemaakt van de
gemeentebesturen en hun burgemeesters.
Bilzen springt hierbij niet meteen
in het oog als beste leerling van de
klas, zeker niet als het gaat over de
tevredenheidsscore over burgemeester
(5,8/10) en gemeentebestuur (6,2/10).
Komt daarbij dat 28,1% van de
ondervraagden de volgende keer een
andere stem zou uitbrengen dan in 2012.
Een derde van de inwoners (32,3%) vindt
tenslotte dat er nu een slechter beleid
wordt gevoerd dan voordien.

van heel Groot-Bilzen.
Een 'infokrant' die trouwens niet meer
is dan een 'propagandafolder' waarin het
college van Burgemeester en Schepenen
zichzelf bejubelt én laat bejubelen. De
kostprijs voor de propagandakrant
bedraagt .....
En mocht u eraan twijfelen: ze wordt
integraal doorgerekend aan u, de Bilzerse
belastingbetaler.

PROPAGANDAMACHINE
WORDT BIJGESTELD

Waarschijnlijk is dat de reden waarom
het stadsbestuur in alle haasten een extra
'infokrant' liet bedelen in elke brievenbus

Aangekondigde 'belastingverlaging'
blijkt zuiver boerenbedrog!
Vanaf 1/01/16 wordt het containerpark
en de afvalophaling niet langer
door de stad beheerd. Voortaan zal
Limburg.net uw afvalfactuur direct
innen. Bilzen bespaart hierdoor zo'n
900.000 euro. Burgemeester Brepoels
kondigde glunderend aan dat de
vrijgekomen middelen 'teruggegeven'
zouden worden aan de burger via een
belastingverlaging! De verlaging op
de aanvullende personenbelasting van
8.3 naar 8.1% werd op die manier
verkocht als een enorm geschenk
dat het stadsbestuur uitdeelt aan de
Bilzenaar.

Mooie geste, toch? Ware het niet dat
diezelfde Bilzenaar voortaan dieper in
de buidel zal moeten tasten om zijn
afval te laten ophalen en verwerken.
Voorzichtige berekeningen tonen
een stijging aan van 30% op uw
afvalfactuur. De verlaging van de
basisdienstenbelasting en de verlaagde
personenbelasting wegen dus bijlange
niet op tegen de sterk verhoogde
afvalfactuur.
Een belastingverlaging die de burger
uiteindelijk meer geld kost. Geef toe,
men moet het durven verkopen!

RADIOSTILTE OVER
EXTRA ASIELZOEKERS
IN BILZEN
Het initiatief om vanaf 1 maart 2016
extra opvangplaatsen voor asielzoekers
te crëeren op de 2e etage van het oude
RVT-gebouw komt er als reactie
op de oproep van Staatssecretaris
Theo Francken. Bilzen beslist dus
het spreidingsplan van Francken
loyaal mee uit te voeren. Het aantal
opvangplaatsen in Bilzen stijgt
hiermee van 15 naar 27.
In het persbericht dat de stad over
de uitbreiding verspreidde maakte
de schepen Hendrix zich sterk dat de
buurtbewoners binnenkort zouden
ingelicht worden via een schrijven.
Half februari werd de buurt nog steeds
niet ingelicht. Geen infomoment,
inspraakproject Bies100, geen overleg
in de gemeenteraad. Een transparant
bestuur is dit niet.

ENKEL ALLEENSTAANDE
MANNEN

Op de vraag van raadslid Annick
Ponthier in de gemeenteraadszitting
van 2 februari '16 omtrent de
gezinssamenstelling van de asielzoekers
die toegewezen worden, zei schepen
Hendrix dat hij daar nog niet kon op
antwoorden. Mediaberichten melden
echter: "Gezinnen kunnen er niet
terecht, enkel alleenstaande mannen".
Wat moeten we nu geloven?

RENOVATIES
NOODZAKELIJK?

Om de asielzoekers op te vangen zijn
renovaties klaarblijkelijk noodzakelijk.
Wat tot voor enkele jaren goed genoeg
was voor onze eigen zorgbehoevenden
is dat nu niet meer voor asielzoekers
die tijdelijke opvang zoeken...
Eind 2015 kocht het OCMW
trouwens ook al een woning aan in
de Omstraat t.w.v. +/- 250.000 euro
(renovatiekosten inbegrepen), goed
voor 5 asielzoekers. U ziet: kosten
noch moeite..

Wij spreken waar anderen zwijgen!

POLITIEKE MEETING

Nationaal voorzitter

Tom Van Grieken
Vrijdag 1 april 2016, 19u30

Achteraf wordt u een receptie aangeboden

CC De Kimpel Bilzen
Eikenlaan 27

info: annick.ponthier@vlaamsbelang.org | 0472/94 99 90 | limburg@vlaamsbelang.org
facebook.com/vlbelang twitter.com/vlbelang

Vluchtelingenaantal verzesvoudigd!
Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI)
van het OCMW in Bilzen voorziet
tijdens de periode waarin asielzoekers
hun erkenning afwachten opvang. De
stad Bilzen stelt hiervoor een zevental
panden ter beschikking. Het OCMW
ontvangt hiervoor van de federale
overheid 40 euro/dag. In ruil hiervoor
voorziet de stad in materiële opvang
volgens het "bed-bad-brood"-principe.
Daar bovenop ontvangt iedere
asielzoeker per week 60 euro 'leefgeld'.
Vanaf het moment dat de procedure is
afgerond en de asielzoeker het statuut
krijgt van 'erkend vluchteling', is
het LOI verantwoordelijk om hen
te ondersteunen in de overgang naar

private huisvesting. Dit houdt o.a. in dat
het OCMW van de gemeente waar de
woning ligt (die zij op de private markt
vinden) bevoegd is voor het afleveren van
een huurwaarborg, installatiepremie en
vaak ook de eerste maand huur.

Op een schriftelijke vraag van
gemeenteraadslid Ponthier antwoordde
de stad dat het aantal erkende
vluchtelingen dat op het grondgebied
van Bilzen verblijft de laatste jaren
gestegen is van 4 (in het jaar 2011) naar
25 (in het jaar 2015). Verzesvoudigd
dus.
Het feit dat de massale asielinstroom
niet de neiging heeft om snel op te
drogen en dat de vraag tot bijkomende
opvangplaatsen dus nog harder zal
klinken in de toekomst doet ons
vermoeden dat het aantal asielzoekers
en vluchtelingen in de komende jaren
enkel maar toenemen. De daaraan
vebonden kosten bijgevolg ook...

Geen ‘Calais’
aan onze kust!
De ongeziene immigratiecrisis waarmee Europa geconfronteerd wordt,
gaat niet aan Vlaanderen voorbij. Wel integendeel. Vorig jaar werd in
dit land afgeklokt op liefst 35.476 asielaanvragen, het hoogste aantal in
vijftien jaar.

vergroot (door een geloofwaardig
uitwijzingsbeleid) en de instroom
verkleint (door een geloofwaardige
grensbewaking).

wijzingsbeleid is minder dan ooit
sprake. De instroom houdt absoluut
geen gelijke tred met de uitstroom:
tegenover de duizelingwekkende
stijging van het aantal nieuwe asielzoekers (+ 106%!) staat een toename van de terugkeer van illegalen van amper 15%. Ondertussen
blijven minister Jan Jambon (N-VA)
en staatssecretaris Theo Francken
(N-VA) dweilen met de kraan open
door koppig te weigeren de open
grenzen in vraag te stellen.

Een land heeft niet alleen het recht
zijn grenzen te beschermen; het
heeft tegenover zijn burgers ook
de plicht dat te doen. Dit land moet
met andere woorden – ook in de
meest letterlijke betekenis van het
woord – grenzen stellen.

Balkanroute aan de
Noordzee?
De jongste maanden is onze kust
bovendien een populaire transitzone geworden voor illegalen op
weg naar het Beloofde Land, GrootBrittannië. Wanneer niet eindelijk
doeltreffend wordt ingegrepen, is
het slechts een kwestie van tijd voor
er aan onze kust een nieuw ‘Calais’ ontstaat of de hele kuststrook
verwordt tot een soort ‘Balkanroute
aan de Noordzee’.

Geen ‘verandering’
Wie dacht dat er met de N-VA in de
regering ‘verandering’ zou komen
in het lakse asiel- en immigratiebeleid, komt bedrogen uit. Van een
evenwichtig en geloofwaardig uit-

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

Grenzen stellen
Nochtans is het duidelijk dat
de problemen alleen maar
zullen toenemen indien geen
werk wordt gemaakt van een
correct en strikt immigratiebeleid. Er is dringend nood aan
een politiek die de uitstroom

Doe mee!
Vlaams Belang
Madouplein 8/9
1210 Brussel
info@vlaamsbelang.org
02 219 60 09

Ondervindt u overlast van asielzoekers? Bent u getuige van vandalisme, diefstal, aanranding of andere
criminele feiten gepleegd door
asielzoekers? Hebt u een tip voor
ons omtrent asielfraude? Wilt u

iets aankaarten met betrekking tot
de opvang van asielzoekers in uw
buurt? Meld het ons! Uw melding
wordt steeds in alle vertrouwen behandeld.

Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang
twitter.com/vlbelang
www.vlaamsbelang.org
youtube.com/vlaamsbelang

