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Bilzen

Op zondag 14 oktober 2018 is het aan u om 
te beslissen of de huidige meerderheid Bilzen 
goed of slecht heeft bestuurd.

Partijen die reeds jarenlang deel uitmaakten 
van het beleid presenteren zich nu met een 
andere naam aan de kiezer. Ze denken dat 
de kiezer in de val van hun wazige beloftes 
zal trappen. Zal er echter iets fundamenteels 
veranderen? De vraag stellen is ze vaak al 
beantwoorden. Met het Vlaams Belang 
bieden wij u alvast een gezond en betrouwbaar 
alternatief . Bij ons geen oude wijn in nieuwe 
zakken, maar duidelijkheid en klare taal! 

Het Vlaams Belang wil mee vorm geven 
aan onze gemeente. Daarom lanceerden wij 
onlangs een online-bevraging. Door deel te 
nemen aan deze bevraging, geeft u ons een nóg 
beter beeld van wat er leeft in onze stad. We 
zullen  de  belangrijkste aandachtspunten dan 
ook integreren in ons verkiezingsprogramma. 

Uw antwoorden doen er dus écht toe. Ze 
zullen ons leren wat beter kan en wat anders 
moet. Hoe u de enquête best kan raadplegen, 
ziet u op de volgende pagina. 

Intussen werken we verder aan onze lijst-
vorming. Onze kandidaten zullen in oktober 
én daarna consequent en met de kracht van 
hun overtuiging ijveren voor een Vlaams, 
veilig en leefbaar Bilzen! 

Sluit u hierbij aan! 

Kom samen met ons in het verzet en  werk 
mee aan uw en onze toekomst! 

Annick Ponthier
Lijsttrekker Vlaams Belang Bilzen

Onze toekomst!



Bilzenaar betaalt 'biesonder' 
veel belasting! 
Ondernemers

Eén van de bevindingen uit een recente studie 
naar gemeentebelastingen voor ondernemers 
(door VOKA en UNIZO) is dat die vaak 
één groot onoverzichtelijk kluwen vormen. 
Bovenop de aanvullende personenbelasting 
en opcentiemen op onroerende voorheffing, 
betalen ondernemers in Bilzen ook nog 
eens een algemene dienstenbelasting, een 
forfaitaire promotaks e.a.  

De verschillen tussen verschillende 
gemeenten in Limburg lopen zo vaak enorm 
op. Een consultant in Bilzen betaalt maar 
liefst de helft meer dan een gelijkaardige 
collega in een Noord-Limburgse gemeente. 
Een natuursteenbedrijf in Bilzen betaalt 
dubbel zoveel gemeentebelastingen dan 
een gelijkaardig bedrijf, elders in Limburg. 
Dit creërt een belastingsspanning die 
onaanvaardbaar hoog is. 

Vlaams Belang Bilzen pleit voor de 
afschaffing van de forfaitaire promotaks 
en ijvert, samen met de werkgevers-
organisaties, voor een duidelijk en 
transparant fiscaal pact voor ondernemers, 
met een minimum aan administratieve 
verplichtingen. 

Gezinnen

De aanvullende personenbelasting mag 
dan wel lichtjes teruggebracht zijn, voor 
de afvalbelasting is dat allerminst het geval. 
Sinds de toetreding tot Limburg.net steeg 
de afvalfactuur voor de Bilzenaren.

Onrechtvaardig en onaanvaardbaar!
Waar men vroeger - met het diftarsysteem - 
betaalde voor wat men verbruikte, 
krijgt de Bilzenaar nu een forfaitaire 
(en dus onrechtvaardige!) afvalfactuur 
voorgeschoteld. Eens het forfaitair krediet 
is opgebruikt, is de stap om te gaan 
sluikstorten kleiner. Dat sluikstorten kost 
de belastingbetaler nóg eens geld. 

De afvalbelasting is dus slecht voor uw 
portemonnee én slecht voor het milieu! 

Bovendien krijgt u bovenop ook nog 
eens een jaarlijkse overschrijving voor de 
basisdienstenbelasting in de bus! 

Het Vlaams Belang pleit voor 
de afschaffing van de oneerlijke 
afvalbelasting, en vraagt al jarenlang 
de afschaffing van de forfaitaire 
basisdienstenbelasting! 

Allereerst een woordje van dank aan 
alle mensen die ons het afgelopen 
jaar hebben gesteund, door weer 
en wind de baan op gingen, onze 
berichten deelden, aanwezig waren 
op onze activiteiten, de boodschap 
verkondigden bij vrienden en familie... 
We kunnen niet genoeg benadrukken 
hoeveel jullie inzet betekent en hoezeer 
ze ons telkens opnieuw vernieuwde 
kracht en energie geeft. 

En die zullen we voor oktober 2018 
meer dan ooit nodig hebben. Een 
wandeling door het park zal de 
gemeentelijke en provinciale kiesstrijd 
immers allerminst worden. Maar met 
de kracht van onze overtuiging, het 
gelijk aan onze kant en de beste en 
strijdvaardigste militanten hebben we 
alvast een stapje voor. 

We maken hierbij dan ook meteen 
van de gelegenheid gebruik om u op 
te roepen uw recht als burger ten volle 
te benutten door mee te werken met 
het Vlaams Belang in Bilzen. 

Contacteer ons via een van deze 
communicatiekanalen: 

Webstek bilzen.vlaamsbelang.org

FB-pagina www.facebook.com/
VlaamsBelangBilzen/

Telefoon
 0472/94 99 90 

Vlaams Belang Bilzen

Werk mee met het VB! 

Uw 
mening 
telt!

 ENQUÊTE

Geef mee vorm aan uw stad en vul onze onlinebevraging in via deze link: 
https://goo.gl/forms/CGNHifWfLVuUSs0q2
Alvast onze dank voor uw deelname! 

(!) Regelmatig krijgen onze bestuursleden vragen van burgers over de afvalfactuur en 
aanverwante aanslagbiljetten. Velen zien door de bomen het bos niet meer en betalen 
vaak meer dan ze zouden moeten betalen. Voor al uw vragen kan u terecht via onze 
contactgegevens rechts onderaan deze bladzijde. Wij helpen u graag verder. (!)



Graaicultuur: stadsbestuur zwijgt!

KOALA en "buddy's"... 
KOALA

Volgens N-VA  Bilzen is er een acuut 
tekort aan  kinderopvang voor kansarme 
en allochtone kinderen.   
Op de gemeenteraad van februari 2018 
stelde de partij voor om vanaf 1 mei 
hiervoor een aparte locatie te huren 
(Eikenlaan 13) gedurende drie jaar.  
Totale kostprijs, enkel voor de huur: 
34.200 euro. Kosten voor begeleiding en 
personeel mogen hier nog bij opgeteld 
worden. 

Het KOALA-project (Kind- en Ouder 
Activiteiten voor Lokale Armoede-
bestrijding), waarin dit voorstel kadert, 
is een subsidieproject voor steden en 
gemeenten met een hoge kansarmoede-
index. Dat ziet er dus niet zo best uit voor 
Bilzen. 

Het is triest dat voor kinderen die 
opgroeien in armoede geen plaatsen 
kunnen gecreëerd worden in het reguliere 
opvangnetwerk. De N-VA maakt al  meer 
dan 10 jaar deel uit van de bevoegde 
regering. Wordt er overigens in de reguliere 
opvang geen sociaal tarief voorzien voor 
mensen die in armoede leven? Kan er daar 
geen ruimte voorzien worden voor het 
'aanbod van ontmoeting, themagerichte 
activiteiten en taalstimulering', dat bij 
KOALA voorzien wordt? 

Het Vlaams Belang vindt dat dit voorstel 
sterk neigt naar een apartheidsbeleid 

voor allochtone en kansarme kinderen en 
werkt de stigmatisering in de hand. 

Wat het Vlaams Belang betreft is 
het bovendien duidelijk: zolang de 
regering (met de N-VA als grootste 
verantwoordelijke) niet stopt met 
massaal en aan een hoog tempo 
armoede te blijven importeren door 
de massa-immigratie, blijft de (veelal 
verdoken) armoede onder onze eigen 
mensen toenemen, gaan dit soort 
initiatieven weinig zoden aan de dijk 
brengen en blijft het dweilen met de 
kraan open! 

BUDDY VOOR VLUCHTELINGEN 

Eerder dit jaar ging het OCMW van Bilzen 
op zoek naar vrijwilligers in het kader van 
'Buddywerking voor vluchtelingen'. 

Als 'buddy' wordt er van je verwacht dat 
je de vluchteling praktisch ondersteunt 
in een zoektocht naar een betaalbare 
woning, wordt de busregeling uitgelegd, 
moet het welbevinden van de vluchteling 
gestimuleerd worden door sociaal contact  
en een luisterend oor te bieden, moeten 
ze wegwijs gemaakt worden in onze buurt 
en gemeente. 

Kosten noch moeite worden gespaard, 
zoals u ziet. Intussen blijven de 
wachtlijsten voor een sociale woning 
voor eigen volk onaanvaardbaar lang! 
Schrijnend.  

Wist u dat... ?
 13,5 % van de toewijzingen voor  
 een sociale woning in Bilzen naar  
 vreemdelingen gaat?

 er in 2018 in Bilzen (cijfers t.e.m.  
 april) 881 Belgen op de wachtlijst  
 staan voor het bekomen van een  
 sociale woning? 

 in 2016 (meest recent gekende cijfers)  
 18,7% van de borelingen in Bilzen in  
 het jaar 2016 geboren werden uit een  
 moeder met een vreemde nationaliteit  
 (niet EU)?

 de laatste 8 jaar het aantal kinderen  
 in onze gemeentelijke basisscholen  
 dat specifiek vraagt om islamonderwijs  
 te krijgen, verdrievoudigd is? 

 het afval langs Bilzerse wegen  
 (sluikstorten) niet apart wordt  
 gewogen of genoteerd? 

 de stad dus niet kan berekenen  
 hoeveel  de sluikstortproblematiek  
 ongeveer kost aan de stad

 het aantal vaststellingen voor  
 sluikstorten in 2017 plots  
 verdubbelde? 

 er in 2017 54 vaststellingen werden  
 gedaan omtrent sluikstorten, maar  
 er slechts 21 GAS-boetes werden  
 uitgeschreven?

Annick Ponthier
Fractieleider gemeenteraad

Herinnert u zich nog de commotie rond 
de graaicultuur en de postjespakkerij 
begin vorig jaar? Onze burgemeester 
Frieda Brepoels werd toen bekroond 
als mandatenkampioene en her 
en der vielen er lijken uit de kast 
waar de burger terecht verbolgen 
op reageerde. Postjes in Raden van 
Bestuur, intercommunales e.a. werden 
onder druk van de oppositie openbaar 
gemaakt. Het Vlaams Belang stelt zich 
overigens al sinds jaar en dag vragen bij 
het totale gebrek aan  transparantie bij 
wat er allemaal over de hoofden van de 
mensen wordt beslist in de Raden van 
Bestuur van al die Intercommunales 
(waar het Vlaams Belang overigens 
systematisch uit wordt geweerd).

Daarom legde het Vlaams Belang in 
februari 2018 een punt ter stemming voor 
in de gemeenteraad. Hierin werd gevraagd 
om (zoals het decreet het trouwens 
voorziet) voortaan alle raadsleden op een 
overzichtelijke, duidelijke en transparante 
manier in te lichten over de werking van 

alle intercommunales en aanverwante 
agentschappen. De commissie die 
hiervoor wordt voorzien is wettelijk 
verplicht 2x/jaar samen te komen. Het 
punt werd unaniem goedgekeurd. 
De gemeenteraadsvoorzitter Wouter 
Raskin (N-VA) maakte zich vervolgens 
sterk dat er snel een datum zou geprikt 
worden. 

In oktober én in december herhaalde 
ik de vraag. Het stadsbestuur zou begin 
van het jaar een datum vastleggen en 
de commissie samenroepen. Het is nu 
juni en we wachten nog steeds. De 
doofpot moet immers dicht blijven, 
nietwaar. En de burger wordt voor de 
gek gehouden. Schaamteloos! 



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

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

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


