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Denderleeuw - Iddergem - Welle

Op 13 oktober hield Vlaams Belang 
Denderleeuw een betoging tegen 
het (vreemdelingen)geweld in onze 
gemeente. De optocht met meer dan 300 
betogers vertrok op het stationsplein en 
eindigde aan het gemeentehuis.

Het Vlaams Belang wou hiermee een 
krachtig signaal geven na een aantal 
incidenten de voorbije maanden. In 
tegenstelling tot de andere partijen 
noemen we de zaken wél bij naam. Bijna 
altijd gaat het om vreemdelingengeweld. 
Bij de incidenten  in oktober waren 
opnieuw Afrikanen betrokken.

Socialistisch burgemeester Jo Fonck 
werd over de incidenten geïnterviewd 
op de regionale televisie. In het 
interview verklaarde hij dat er géén 
structureel probleem is met Afrikanen 
in Denderleeuw. CD&V-schepen Jan 
De Nul verklaarde net hetzelfde enkele 
maanden geleden op TV OOST. Dit naar 
aanleiding van een gefilmde arrestatie 
van een Afrikaan. Hij verklaarde toen: 
“Er zijn echt geen extreme tussenkomsten in 
functie van zwart-Afrikaanse problematiek 
die zich zou stellen. Integendeel zelfs, 
eigenlijk is de toestand de voorbije jaren 
zelfs merkelijk verbeterd.”

Het sp.a-CD&V-gemeentebestuur blijft 
m.a.w. zijn kop in het zand steken. 
Ze willen blijkbaar de problematiek 
niet inzien en blijven de situatie 
onderschatten. Lees verder blz. 2.

Kristof Slagmulder
Fractievoorzitter

0476 22 64 97
 kristof.slagmulder

RECHT OP VEILIGHEID!
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Slachtoffers Isabelle en Rudy namen deel aan 
de betoging tegen het zinloos geweld

VERLOEDERING SPORTPARK
Het Vlaams Belang 
heeft bij het 
g e m e e n t e b e s t u u r 
aangekaart dat de 
overdekte ruimte 
van het speelpleintje 
in het sportpark er 
verloederd bij ligt. 

"Dit pleintje wordt al geruime tijd 
gevandaliseerd. Het dak is ook stuk 
en er zijn sporen van brandstichting 
aangetroffen. Het is een lelijke plek 
in onze gemeente. In de zandbak 

van het speelpleintje staat er ook 
heel wat gras. De fitnesstoestellen in 
het sportpark werden besmeurd met 
een of andere bruine substantie", 
aldus gemeenteraadslid Christel De 
Bruecker.

Uit antwoord van het schepencollege 
blijkt dat het speelpleintje zal vernieuwd 
worden en daarom wordt er geen geld 
meer gestoken in oplapwerken. Ook 
hier weer stelt zich de vraag: hoelang 
zal het nu weer duren?

ISLAMLES IN GEMEENTESCHOOL
Sinds 1 september wordt er islamles 
gegeven in de gemeentelijke basisschool 
van Iddergem. Dat kwam onze fractie te 
weten na een mondelinge vraag aan het 
schepencollege.

Het Vlaams Belang protesteerde hiertegen 
op de gemeenteraad. De islam staat nog te 
vaak synoniem voor ongelijkheid tussen 
man en vrouw, geen scheiding tussen kerk 
en staat, tegen holebi's, enz. Onze fractie 
riep het college op tot ongehoorzaamheid 

en om de islamlessen te schrappen. Laat 
ze  maar klacht indienen. Als de gemeente  
een boete zou krijgen dan kunnen we een 
aantal multiculturele projecten (waar de 
overgrote meerderheid van de bevolking 
toch niet om vraagt) schrappen en dat 
geld gebruiken om de boete te betalen. 
Wat is de volgende stap?  Een moskee in 
Denderleeuw?

Danny Bourgeois 
Gemeenteraadslid

Het gemeentebestuur maakte enkele 
weken geleden trouwens bekend welke 
maatregelen men zal nemen. 

Er komt een lokaal voor Afrikaanse 
jongeren zodat ze op die manier van 
straat worden gehouden. Hoe naïef 
kan men zijn om te denken dat men 
daarmee de problemen aan het station 
oplost. Dit is dezelfde pamperpolitiek 
zoals de voorbije 25 jaar in Molenbeek .

Onze gemeente kende de voorbije 
jaren een ware migratie-invasie met alle 
gevolgen van dien. Hoe multicultureler 
onze gemeente wordt, hoe meer 
incidenten er zijn. Het is nog slechts 
een kwestie van tijd vooraleer er hier 
een eerste dodelijk slachtoffer zal vallen. 

Zijn alle vreemdelingen die hier wonen 
criminelen, aanranders, vechtersbazen, 
enz.? Nee, natuurlijk niet. Er zijn ook 
heel wat brave mensen bij, die werken, 
en die wel moeite doen om zich aan 
te passen. Maar als we kijken naar alle 
ernstige feiten die in Denderleeuw 
gebeurd zijn dan waren er in bijna alle 
gevallen vreemdelingen bij betrokken. 
Het heeft dan ook geen enkele zin om 
dat te ontkennen of te minimaliseren. 
Het is en blijft de waarheid. En de 
waarheid moet gezegd worden!

De huidige immigratie-invasie in ons 
land zorgt voor meer criminaliteit, 
meer armoede en meer werkloosheid 
en kost de Vlaming handenvol geld. 
Onze wereldvreemde politici zorgen 
ervoor dat we bezig zijn met onszelf te 
vernietigen. Heel wat vreemdelingen 
weigeren om zich aan te passen. 
Zij wensen geen Vlaming onder 
de Vlamingen te worden. Dat zien 
we ook hier in Denderleeuw. In de 
supermarkten bijvoorbeeld hoor je 
vreemdelingen enkel Frans of één of 
andere onbegrijpelijke taal praten. 
Je ziet hen enkel op multiculturele 
activiteiten. Activiteiten die trouwens 
door  de belastingbetaler gefinancierd 
worden zonder daar vragende partij 
voor te zijn. Er wordt geld uit onze 
zakken geklopt om onze eigen identiteit 
en veiligheid op te geven. Hoe cynisch 
kan een bestuur eigenlijk omgaan met 
zijn eigen burgers?  De burger heeft 
recht op veiligheid. En daar slaagt men 
momenteel overduidelijk niet in!

(VERVOLG 'RECHT OP 
VEILIGHEID!')



OCMW DENDERLEEUW: 71% VAN DE 
LEEFLONERS ZIJN VAN VREEMDE ORIGINE

KERKHOF: ONKRUID VERGAAT NIET?

De gemeentelijke begraafplaats 
van Denderleeuw werd deze zomer 
helemaal overwoekerd door onkruid. 
Gemeenteraadslid Kristof Slagmulder,  
was niet te spreken over de manier waarop 
het sp.a-CD&V-gemeentebestuur het 
onkruid er aanpakte.

Toen de cameraploeg van TV OOST 

neerstreek op 
het kerkhof om 
b u r g e m e e s t e r 
Jo Fonck, die 
bevoegd is voor de 
begraafplaatsen, te 
interviewen zagen we 
's avonds op tv op de 
achtergrond  heel wat 
gemeentearbeiders 
aan de slag om het 
onkruid in sneltempo 

te verwijderen. Zelfs het diensthoofd 
was aanwezig. Deze gemeentearbeiders  
werden speciaal opgetrommeld voor dit 
interview. De burgemeester verklaarde  
in de krant o.a. grasmatten te zullen 
leggen. Dat is natuurlijk geen goed idee 
want binnen de kortste keren staat het 
onkruid er opnieuw door. 
Op de gemeenteraad  pleitte het Vlaams 
Belang ervoor om samen te werken 
met    de organisatie Pro Natura die heel 

wat ervaring heeft in de (her)aanleg van 
kerkhoven en zij begeleiden gemeenten 
bij dergelijke zaken.

Onze fractie vroeg ook extra personeel  en 
wees het gemeentebestuur erop dat het 
wegbranden van onkruid heel ongezond 
is voor de gemeentearbeiders omwille van 
de verbrandingsgassen.  Wij stellen ook 
voor om de commissie Begraafplaatsen 
opnieuw samen te roepen zodat er voor 
de begraafplaatsen in onze gemeente 
een duidelijk beleid kan uitgestippeld 
worden.

Er is ook nog de problematiek i.v.m. 
de diefstallen op het kerkhof. Wanneer 
zullen de mobiele camera's er zijn? Het 
Vlaams Belang is allang vragende partij. 
Nochtans staan camera's al geruime tijd 
gebudgeteerd in de begroting. Waar 
wacht men op?   

Uit het jaarverslag en de jaarrekening 
2015 van het OCMW blijkt dat vorig jaar 
66 van de 92 leefloners ( = 71%) personen 
van vreemde origine waren. In totaal werd 
er volgens de jaarrekening 671.310,40 
euro uitgegeven aan leeflonen. Deze 
cijfers bewijzen andermaal dat de 
massa-immigratie ons sociaal stelsel 
ondermijnt. Het begrip 'OCMW van de 
wereld spelen', kan haast niet letterlijker. 
 
Volgens het Vlaams Belang tonen 
deze cijfers ook aan dat het fabeltje als 
zou immigratie garant staan voor het 
opvangen van de vergrijzingskost, niet 
klopt. Het Vlaams Belang pleit er dan 
ook voor om naar Deens voorbeeld een 
koppeling te maken voor migranten 
waarbij pas een sociale uitkering kan 
worden bekomen, nadat men een 
aantal jaar   gewerkt heeft. Men kan 
van de Vlaamse belastingbetaler, die 
in deze tijden al kapot belast wordt, 
niet verlangen dat hij bankautomaat 
voor sociale toeristen blijft spelen. 
  
Leefloners kunnen door het OCMW 
waarvan ze afhankelijk zijn een contract 
opgelegd krijgen, een zogenaamd 
‘geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijke integratie’ (GPMI) 

om zo uit het afhankelijkheidscircuit 
te geraken. Het GPMI is in feite 
een engagementsverklaring waarbij 
betrokkenen zich ertoe verbinden een 
studie-, vormings- of tewerkstellingstraject 
te volgen. Het behoud van het leefloon 
wordt in dat geval afhankelijk gemaakt van 
inspanningsverbintenissen. Uit navraag 
blijkt dat slechts een minderheid zo’n 
GPMI opgelegd kreeg: enkel de leefloners 
-25 jaar aangezien dat verplicht is. Toch 
kon het OCMW personen boven de 
25 jaar een GPMI opleggen, maar dat 
gebeurde niet. Het Vlaams Belang vindt 
dat het OCMW dat toch moet doen. 
  
Het meest frappante is evenwel dat 
diegenen die juist het meest hardnekkig 

in de leefloonhangmat hangen en 
dus het meeste nood hebben aan 
dergelijke begeleiding, het minst 
deze verplichtingen krijgen opgelegd. 
Uit nationale cijfers blijkt dat 1 op 
6 met de Belgische nationaliteit een 
GPMI opgelegd krijgt, bij de EU-
onderdanen daalt dit tot 1 op 15 en 
bij de niet-EU’ers is dit nog nauwelijks 
1 op 35.  Dit is de wereld op zijn kop 
en ondergraaft ons sociaal systeem.  
 
Het Vlaams Belang verwacht dat 
iedereen die een beroep doet op 
solidariteit, de nodige inspanningen 
levert om zo snel mogelijk op eigen 
benen te staan. Ons sociaal stelsel moet 
een vangnet zijn, geen hangmat. Wat 
specifiek immigranten betreft is, zijn 
wij van oordeel dat de kennis van het 
Nederlands van cruciaal belang is. Men 
kan zich ter zake overigens inspireren op 
het Nederlandse voorbeeld, waar sinds 1 
januari van dit jaar vreemdelingen die de 
landstaal onvoldoende beheersen of daar 
niet de nodige inspanningen voor doen 
uit de bijstand worden geschrapt. Een 
voorbeeld dat navolging verdient.

Ingrid Temmerman
OCMW-raadslid



Een verlaging van de BTW op elek-
triciteit, minder belastingen, een 
streng migratiebeleid, confedera-
lisme, afschaffing van de senaat, het 
sluiten van de miljardenkraan naar 
Wallonië,… De talloze beloftes die 
de drie regeringspartijen N-VA, 
CD&V en Open VLD voor de ver-
kiezingen van 2014 deden, staan in 
schril contrast met hun daden.

De beloofde zoetigheden zijn vervan-
gen door een gepeperde rekening. Zo 
werd de BTW op elektriciteit ver-
hoogd tot 21%, stegen talloze taksen 
en accijnzen, verhoogde men de pen-
sioenleeftijd en verdubbelde men de 
zorgpremie. Resultaat: waar vroeger 

vooral uitkeringsgerechtigden, min-
dervaliden en gepensioneerden de ar-
moede werden ingeduwd, krijgen nu 
ook steeds meer werkenden de eindjes 
niet langer aan mekaar geknoopt. 

Belofte maakt schuld

Intussen staat de immigratiekraan 
wagenwijd open, speelt de regering 
OCMW van de hele wereld, houden 
de Vlaams-Waalse miljardentrans-
fers aan en kleurt de staatsschuld 
dieprood. Kortom: de dure eden van 
gisteren blijken vandaag evenveel 
waard als het papier waarop ze wer-
den geschreven. 

Onder het motto ‘Genoeg woorden, 
nu daden’ lanceert het Vlaams Belang 
een offensieve campagne die deze fla-
grante woordbreuk aan de kaak stelt. 
Immers: belofte maakt schuld! 

Lees onze voorstellen  
op www.vlaamsbelang.org

Meer dan 80 procent illegalen 
blijft in het land
Vorig jaar werden welgeteld 
43.433 bevelen om het grondge-
bied te verlaten (BGV) afgeleverd. 
Minder dan 1 op 5 van deze beve-
len werd ook effectief uitgevoerd. 
Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams 
Belang bemachtigde bij het staats-
secretariaat voor asiel en migratie. 

Zolang de kans dat men een uitwij-
zingsbevel kan negeren vier keer 
groter is dan de kans op effectieve 

repatriëring, zal zich het bericht 
verspreiden dat België het land is 
waar men - eens voet aan wal ge-
zet - ook kan blijven. Het spreekt 
voor zich dat bij ongewijzigd 
beleid het leger illegalen in onze 
steden – vandaag goed voor zo’n 
200.000 mensen – nog verder 
zal aangroeien, en de N-VA van-
daag organiseert wat ze gisteren 
bestreed: een volgende collectieve 
regularisatieronde.

SMS  “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

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

facebook.com/tomvangrieken 

twitter.com/tomvangrieken 


