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Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 14 oktober trekt Vlaams 
Belang Denderleeuw met 14 vrouwen en 13 mannen naar de kiezer. Van de 27 kandi-
daten zijn er 18 nieuwe gezichten. Jongeren staan schouder aan schouder met ouderen. 
Onze jongste kandidaat is 26 jaar, de oudste 84 jaar. In heel wat ‘tevredenheidsenquê-
tes’ bengelt Denderleeuw helemaal onderaan. Onze ambitie is om van Denderleeuw 
eindelijk een voorbeeldgemeente te maken. In positieve zin, want de voorbije jaren heb-
ben we vooral het omgekeerde gekregen: onbestuurbaarheid, onveiligheid en vervreem-
ding. Het wordt dus hoog tijd dat er opnieuw naar de bevolking wordt geluisterd.
 
Het thema migratie leeft vandaag nog sterker dan in 2012. Zo’n 20% van de bevolking 
in Denderleeuw is inmiddels van vreemde origine. Als het zo verder gaat dan dreigen 
we binnen een aantal jaren een minderheid te worden in onze eigen gemeente. De hui-
dige sp.a-CD&V-meerderheid trekt voluit de kaart van de diversiteit. Aanpassen moet 
de boodschap zijn. Enkel Nederlands leren is onvoldoende. Er bestaat ook 
nog zoiets als onze waarden en onze normen. Heel wat Denderleeuwenaren 
voelen zich momenteel niet meer thuis in onze gemeente. De migratiestroom 
tegengaan is dus meer dan noodzakelijk.
 
Het gemeentebestuur is in deze legislatuur op vlak van veiligheid 
meermaals tekortgeschoten: overvallen, vandalisme, vechtpartijen, 
inbraken, enzoverder. Deze zaken werden te vaak geminimali-
seerd. Onbegrijpelijk. Het Vlaams Belang eist dan ook een harde 
aanpak en een lik-op-stukbeleid want onze iwoners pikken het niet 
meer. Ook andere thema’s zijn voor het Vlaams Belang belangrijk: 
zo moet de strijd tegen de verloedering en het sluikstorten opge-
dreven worden. Bejaarden moeten in rusthuizen de zorg krijgen 
die ze verdienen. Er moet meer aandacht gaan naar onze lokale 
middenstand en onze jeugd, evenals naar andersvaliden want 
vaak zijn bushaltes niet aangepast, liggen heel wat voetpaden er 
rampzalig bij, is er te weinig parkeergelegenheid, enzoverder.
 
Op de volgende bladzijden vindt u ons verkiezingsprogramma en 
stellen we onze 27 kandidaten aan u voor. Samen met u willen we 
weer trots worden op ONS Denderleeuw!

Kristof Slagmulder
Lijsttrekker
0476 22 64 97

Weer trots zijn op Denderleeuw



10-puntenplan voor Denderleeuw

1. GOED WERKEND GEMEENTEBESTUUR

Na de perikelen rond de onbestuurbaarheid en de postjespakkerij verdient 
Denderleeuw een goed werkend gemeentebestuur. Een gemeente besturen 
mag geen goed betaalde ‘bijverdienste’ zijn. De nieuwe burgemeester moet 
daarom voltijds kiezen voor Denderleeuw want er zijn problemen genoeg die 
om een oplossing vragen. De leden van het schepencollege moeten aanwezig 
en aanspreekbaar zijn. De gemeente moet sober en efficiënt omspringen met 
het geld van de belastingbetaler. Peperdure prestigeprojecten en vriendjespo-
litiek zijn uit den boze. Het Vlaams Belang pleit voor een zuinige, transparante 
‘propere-handenpolitiek’. 80% van wat een gemeente doet, is dienstverlening. 
Op vragen van inwoners moet helder worden geantwoord. Klachten moeten 
vlot worden afgehandeld. Meldingen van mankementen, defecten of bescha-
digingen aan infrastructuur moeten snel worden opgevolgd. Aanwervingen 
van gemeentepersoneel gebeuren altijd op basis van examens. De beste kan-
didaat krijgt steeds de job.



2. DENDERLEEUW MOET VLAAMS BLIJVEN!

Denderleeuw moet zelfbewust en zonder complexen opkomen voor het 
Vlaamse karakter van onze gemeente, onze cultuur, waarden en normen. 
Denderleeuw verbrusselt, Denderleeuw vervreemdt, Denderleeuw verfranst. 
Wie bij ons komt wonen, moet zich aanpassen en niet omgekeerd. Een sche-
pen moet daarom de bevoegdheid ‘Vlaamse Zaken’ krijgen. Nederlands is en 
blijft de enige voertaal in Denderleeuw. Een inschrijvingstaks voor niet-EU-bur-
gers wordt ingevoerd. Het gemeentebestuur moet een consequente uitwijzing 
van illegalen en criminele vreemdelingen actief ondersteunen. Naast een ac-
tief opsporingsbeleid ten aanzien van personen die zich illegaal op het grond-
gebied bevinden, moet het gemeentebestuur ook de hier legaal verblijvende 
vreemdelingen actief informeren over de mogelijkheden van de programma’s 
van vrijwillige terugkeer. Het gemeentebestuur mag niet meewerken aan de 
bouw/inrichting van een moskee. Het dragen van islamitische kledij in open-
bare gebouwen moet verboden worden voor het gemeentepersoneel. Aan de 
vraag tot het aanbieden van halalmaaltijden mag niet worden toegegeven. 
Nederlandstalige gezinnen willen we aanmoedigen om hier te blijven. Daar-
om pleiten we voor een doordacht, ambitieus en actief woonbeleid via de 
oprichting van een gemeentelijke woonregie.



3. VEILIGHEID: ONZE PRIORITEIT!

Zonder veiligheid, geen leefbare gemeente. Met veiligheid begint alles: wer-
ken, sporten, winkelen, uitgaan, cultuur beleven…  Vlaams Belang wil eindelijk 
een kordate en harde aanpak van alle vormen van criminaliteit. De strijd tegen 
hangjongeren, drugs, vandalisme, gewelddadige overvallen, diefstal, enz. 
moet fors opgedreven worden. Voldoende operationele interventieploegen 
zijn dan ook broodnodig. Op elk moment moet binnen de tien minuten een 
ploeg ter plaatse kunnen zijn. De politiepost Samtex in de stationsomgeving 
moet 24u/24u bemand zijn. Het Vlaams Belang wijst op het nut van fiets- en 
motoragenten in de aanpak van straatcriminelen, maar ook op het belang van 
zichtbare en (anonieme) voetpatrouilles. Zeker op drukke plaatsen.



4. FACTUUR VOOR ELEKTRICITEIT, WATER EN GAS DOEN DALEN

Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur maatregelen neemt die de 
energie- en waterfactuur van onze inwoners kan doen dalen. Daarom moet 
een laagdrempelig energieloket worden opgericht waar (kandidaat)huurders 
en eigenaars terecht kunnen voor ondersteuning en begeleiding op maat om-
trent energie- en waterbesparing, de keuze voor de energieleverancier, ener-
gierenovatie en energiezuinig bouwen en verbouwen. 



5. SOCIALE WONINGEN VOOR ONZE EIGEN MENSEN EERST

De meest gekende kwetsbare groepen die lijden onder verborgen armoede 
zijn de ouderen en de alleenstaanden. De (financiële) middelen moeten daar-
om terechtkomen bij de mensen waarvoor ze écht bedoeld zijn. De gemeente 
moet zijn verantwoordelijkheid nemen in de uitbouw van een beter en sociaal 
huurpatrimonium. Een toewijzingsreglement moet voorrang garanderen voor 
personen uit onze gemeente. Het aandeel vreemdelingen per sociaal woon-
complex en per sociale woonwijk moet beperkt worden tot 10% van het huur-
dersbestand. Kennis van het Nederlands is steeds verplicht.



6. EXTRA AANDACHT VOOR ONZE HORECASECTOR

Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur een uitnodigend, maar realis-
tisch lokaal middenstandsplan opmaakt. Daarin moet zeker oog zijn voor de 
bereikbaarheid van handelszaken (zowel met de wagen, te voet als met de 
fiets), de mogelijkheid om te parkeren, de mogelijkheid voor de handelaars 
zich te vestigen in het centrum, enz. Als Denderleeuw een levendige indruk wil 
maken, dan heeft de horeca daar een belangrijk aandeel in. Van volkscafés 
tot de betere eetgelegenheden, vele ervan hebben het moeilijk om te overle-
ven. De horecasector verdient dan ook extra aandacht. Toeristische promotie 
wordt dan ook best in overleg met de horeca gevoerd. Wanneer de gemeente 
op het openbaar terrein een evenement organiseert, dan moet de horeca daar 
zoveel mogelijk bij betrokken worden. Nachtwinkels behoren niet tot de ho-
reca en moeten zich daar ook geen plaats trachten te verwerven. Dergelijke 
winkels maken zich vaak schuldig aan oneerlijke concurrentie.



7. EEN LEEFBARE EN PROPERE GEMEENTE

Iedereen kan vaststellen dat onze gemeente volgebouwd is. Daarom willen wij 
de resterende groene gebieden behouden. Een herziening van het Gemeen-
telijk Ruimtelijk Structuurplan dringt zich dan ook op. Zwerfvuil en sluikstorten 
moeten fundamenteel worden aangepakt, want de maatschappelijke kost er-
van is te hoog. Wanneer de overtreder wordt geïdentificeerd, dan moet die al-
tijd worden beboet. Ook de opruimkosten moeten integraal op de overtreder 
worden verhaald. Sluikstorten moeten onmiddellijk worden opgeruimd. Elke 
buurt moet minstens wekelijks bezocht worden door een ploeg straatvegers. In 
het containerpark willen we een gezinsbonus invoeren: gezinnen mogen gratis 
200 kg recycleerbare afvalstoffen per kalenderjaar aanvoeren.



8. MOBILITEIT DURVEN HERBEKIJKEN: OPRICHTEN VERKEERSRAAD

De mobiliteit en het parkeerbeleid kan beter. Daarom wil het Vlaams Belang 
een Verkeersraad oprichten naar voorbeeld van de Gecoro met aan het hoofd 
een onafhankelijke voorzitter die samen met ervaringsdeskundigen uit alle be-
volkingsgroepen (senioren, jeugdbewegingen, gezinsbewegingen, hande-
laars, bedrijven, enz.) minstens tweemaal per jaar samenkomt en adviezen 
uitbrengt. Deze adviezen kunnen op de gemeenteraad gebracht worden na 
overleg met de bevoegde schepen. De leden moeten ook inzage krijgen in 
alle verkeersklachten die op het gemeentehuis binnenkomen. Verder pleiten 
wij voor een herziening van het parkeerbeleid in de stationsomgeving met 
nadruk op en voorrang voor de omwonenden en handelaars. De 1ste bewo-
nerskaart moet steeds gratis zijn.



9. ZORG DRAGEN VOOR ONZE ALLERKLEINSTEN EN SENIOREN

Gemeentelijke kinderopvang kenmerkt zich door voldoende opvangplaatsen 
en flexibele openingstijden die rekening houden met ziekte van de ouders, 
onverwacht overwerk, vertraging van het openbaar vervoer, enz. De toegang 
tot kinderopvang moet absolute voorrang geven aan arbeidsactieve ouders. 
Vele senioren willen zo lang mogelijk in de eigen woning kunnen blijven wo-
nen. Het is belangrijk dat senioren die niet meer zo mobiel zijn, niet geïsoleerd 
raken in hun woning en zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het 
publieke leven. Het strategisch plaatsen van rustbanken en het voorzien van 
openbare toiletten maar ook een goed onderhoud van voetpaden, fietspaden 
en wandelwegen, zullen ervoor zorgen dat ouderen zich te voet of per fiets 
van hun woning naar het centrum of winkels kunnen en durven verplaatsen. 
Tegen 2030 zal het aantal 80+’ers in Denderleeuw met 26% zal stijgen en de 
leeftijdscategorie 65-79 jaar met 43%. De rusthuizen kampen nu al met een 
capaciteitstekort en werken met wachtlijsten. Het Vlaams Belang wil daarom 
dat er een toekomstvisie uitgewerkt wordt waarbij ouderenzorg betaalbaar 
blijft. Waarom geen gemeentelijk rusthuis?



10. POLITIEK IS ÉCHT LUISTEREN NAAR DE MENSEN

Vlaams Belang vindt dat het gemeentebestuur écht naar de inwoners moet 
luisteren. Vaak ontpoppen zogezegde ‘inspraakrondes’ van het gemeentebe-
stuur zich tot pure propagandatochten omdat de beslissing eigenlijk toch al 
genomen is. We kennen ondertussen ook de zogenaamde ‘internetinspraak’ 
waaraan inwoners kunnen deelnemen. Veel respons komt daar meestal niet 
op. Het Vlaams Belang hekelt het organiseren van schijninspraak. Natuurlijk 
is het uiteindelijk aan de politiek om knopen door te hakken en beslissingen te 
nemen, maar inspraak van onze inwoners is uitermate belangrijk om tot dege-
lijke beslissingen te komen.



ONZE AMBITIE:

Van Denderleeuw eindelijk een voorbeeldgemeente maken (in 
positieve zin)!

Lees het volledige programma op denderleeuw.vlaamsbelang.org. 
Volg ons ook via M facebook.com/vbdenderleeuw.



Lindsay DE BRABANTER
24ste kandidaat

34 jaar
Zorgkundige

Ludovicus VERBORGT
25ste kandidaat

80 jaar
Elektrotechnicus (op rust)

Julienne LAFRUIT
26ste kandidaat

60 jaar
Gepensioneerd

Danny BOURGEOIS
Lijstduwer

52 jaar
Gemeenteraadslid

Zelfstandig dakwerker

HOE GELDIG STEMMEN?
 Een stem in het vak naast de naam van één of meerdere 
 kandidaten op de Vlaams Belang-lijst (naamstemmen) 
 Stem voor meerdere kandidaten!

 Een stem in het vak bovenaan de 
 Vlaams Belang-lijst (lijststem)



Kathleen D’HOKER
21ste kandidaat

45 jaar
Arbeidster

Benny DE CONINCK
22ste kandidaat

84 jaar
Fotograaf (op rust)

Martine HUYLEBROUCK
23ste kandidaat

61 jaar
Gepensioneerd

Jan SEGERS
19de kandidaat

29 jaar
Schrijnwerker

Rudy MEERT
20ste kandidaat

54 jaar
Patissier



Els SAERENS
14de kandidaat

33 jaar
Verkoopster

Bert COUCK
15de kandidaat

47 jaar
Drukker

Shelley GODERIS
16de kandidaat

28 jaar
Arbeidster

Andy DE LEEUW
17de kandidaat

41 jaar
Vrachtwagenchauffeur

Prins carnaval Denderleeuw 1997
Prins carnaval Oost-Vlaanderen 2003

Els VAN SNICK
18ste kandidaat

35 jaar
Laborante



Johan CULO
11de kandidaat

57 jaar
Zelfstandig kapper

Peggy SONCK
12de kandidaat

39 jaar
Zorgkundige

Yves DEKEYSER
13de kandidaat

48 jaar
Machine Operator

Marleen NOENS
9de kandidaat

51 jaar
CEO Macardi

Tatiana DE LEENEER
10de kandidaat

29 jaar
Zorgkundige



Ingrid TEMMERMAN
4de kandidaat

55 jaar
OCMW-raadslid
Zorgkundige

Joris VERCAMMEN
5de kandidaat

26 jaar
Arbeider

Linda VAN DE PERRE
6de kandidaat

57 jaar
Zorgkundige

Greta VERHOEVEN
7de kandidaat

73 jaar
Café-uitbaatster (op rust)

Jan VANBEGIN
8ste kandidaat

73 jaar
Commercieel Kader (op rust)
Gewezen voorzitter Marnixring Brussel Kats



Kristof SLAGMULDER
Lijsttrekker

38 jaar
Parlementair medewerker
Gemeenteraadslid (fractievoorzitter)

Christel DE BRUECKER
2de kandidaat

49 jaar
Gemeenteraadslid
Afdelingsvoorzitter

Hedwig JACOBS-MERTENS
3de kandidaat

67 jaar
Muzikant

ONZE 
KANDIDATEN

in Denderleeuw



KANDIDATENVOORSTELLING

ONS DENDERLEEUW
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST


