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Veiligheid: onze topprioriteit!
In mei opende Vlaams Belang afdeling
Denderleeuw een 'Meldpunt Overlast'.
Aanleiding is het toegenomen geweld
en de overlast in het algemeen in onze
gemeente. Wij stellen vast dat bij heel
wat mensen de aangiftebereidheid is
afgenomen en dat ze het gevoel hebben
dat er toch niet naar hun klachten en
verzuchtingen wordt geluisterd.

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

Nog niet zolang geleden was het weer
prijs. Een jongeman werd 's nachts
overvallen door een groep Afrikanen,
drugsspuiten die (voor de zoveelste keer)
gedropt werden op een graspleintje
rechtover het postkantoor in de Guido

Gezellestraat, een vechtpartij op een
fuif waar o.a. ook autospiegels werden
gevandaliseerd, een spoor van vernieling
in de Nieuwstraat door hangjongeren,
een vechtpartij tijdens de Buitenspeeldag,
in Iddergem werden auto's gestolen,
verschillende inbraken, brandstichting in
de Kouter, enz., enz.
Het probleem situeert zich niet bij de
politie, maar vooral bij de sp.a en CD&Vpolitici die al jaren aan struisvogelpolitiek
doen. De politie voert nu eenmaal uit
wat door de politiek wordt opgedragen.
En net daar wringt het schoentje.
Het Vlaams Belang maakt zich zorgen
over de veiligheid van onze inwoners, en
wil met het 'Meldpunt Overlast' het sp.aCD&V-gemeentebestuur onder druk
zetten.
Het Vlaams Belang zal de gemelde
klachten verzamelen en overmaken aan
de bevoegde diensten. Inwoners kunnen
klachten ook anoniem melden.
Terechte

klachten

zullen

openbaar

gemaakt worden en kunnen leiden
tot interpellaties of voorstellen in de
gemeente- OCMW- en/of politieraad.
Onze inwoners hebben het recht om
te weten wat er zoal fout loopt in onze
gemeente. Wij kanten ons tegen het
brengen van de louter goed-nieuwsshow vanwege het sp.a-CD&Vgemeentebestuur.
Het 'Meldpunt Overlast' is te bereiken
via www.overlastdenderleeuw.be of
via Facebook: www.facebook.com/
meldpuntoverlast. Het Vlaams Belang
luistert naar u!
Kristof Slagmulder
Fractievoorzitter
0476 22 64 97

Vandalen laten spoor van vernieling na
In april lieten vandalen een spoor
van vernieling na in de Nieuwstraat.
Een kapotgeslagen regenpijp bij
een buurtbewoner, een vernield
bloemenperkje en de paaltjes rond een
nieuw boompje sneuvelden aan het
pas aangelegde pleintje aan het IKSO.
De vlaggen van een winkel in de buurt
werden neergehaald en over het schoolhek
van het IKSO gegooid. Omwonenden
hoorden 's nachts Franstalige jongeren.
In mei werden na een fuif enkele hekken
vernield van voetbalclub Standaard
Denderleeuw. Die nacht werden er ook
autospiegels kapotgeslagen van auto's die
vlakbij geparkeerd stonden.

Aan vandalen moet duidelijk gemaakt
worden dat in Denderleeuw niet alles
kan en niet alles mag. Om die redenen
vraagt het Vlaams Belang een verhoogd
politietoezicht en meer doelgerichte
patrouilles. Verder vragen wij aan
het gemeentebestuur om eindelijk
werk te maken van de extra (mobiele)
veiligheidscamera’s.
Danny Bourgeois
Gemeenteraadslid

Op de gemeenteraad van mei vroeg het
Vlaams Belang de goedkeuring voor
het aanpassen van de bushaltes voor
mensen met een mobiliteitsbeperking.
Dit naar aanleiding van de oproep
van de Katholieke Vereniging
Gehandicapten
(KVG).
Als
belangenorganisatie komen zij op
voor de noden van deze doelgroep.

Jongeman overvallen door 8 Afrikanen
klap in het aangezicht. Hij probeerde
zich te verweren, maar hij moest nog
enkele rake klappen incasseren en werd
bestolen van zijn portefeuille, sleutels
en gsm. Hij hield er een dikke lip en
een wonde aan de
kaak aan over.

In mei werd een jongeman van 22 jaar,
die 's nachts via de Ringlaan naar huis
wandelde, beroofd en geslagen door een
groep Afrikanen. Een van de Afrikanen
vroeg hoe laat het was en hij kreeg een

Aanpassen bushaltes
voor mensen met mobiliteitsbeperking

Joris Vercammen
Bestuurslid

Momenteel is zo'n 83% van de bussen
van De Lijn toegankelijk voor mensen
met een mobiliteitsbeperking. Toch
kunnen zij heel weinig gebruik maken
van het openbaar vervoer. Dat komt
door de ontoegankelijkheid van de
haltes: slechts 10% van de haltes
in Vlaanderen is toegankelijk voor
mensen met een mobiliteitsbeperking.
Het Vlaams Belang nam contact op
met De Lijn en zo kwamen we te weten
dat Denderleeuw momenteel over 55
haltes beschikt waarvan slechts 15
haltes toegankelijk zijn voor personen
met een motorische beperking mits
assistentie van een begeleider. Geen
enkele halte is autonoom toegankelijk
voor personen met een motorische of
visuele beperking.
De bevoegdheid van de haltes ligt
echter niet bij De Lijn maar bij de
wegbeheerder, m.a.w. de gemeente of
provincie. Daarom riep het Vlaams
Belang het gemeentebestuur van
Denderleeuw op tot actie.
Op de gemeenteraad werd het voorstel
van het Vlaams Belang unaniem
goedgekeurd.

Deze bushalte aan het station is niet toegankelijk voor mensen met
een mobiliteitsbeperking.

Christel De
Bruecker
Gemeenteraadslid

Denderleeuw: immigratie ontmoedigen!
AANTAL
VREEMDELINGEN BLIJFT
STIJGEN

van deze retributie noodzakelijk is en
het kan nu dankzij de wetswijziging en
de goedkeuring van het KB. Concreet
stelden wij voor dat elke vreemdeling
(niet-EU) een vergoeding betaalt van
50 euro voor zijn of haar tijdelijke
verblijfskaart. Sp.a, CD&V en Open
Vld stemden echter tegen dit voorstel.

Het Vlaams Belang vroeg naar jaarlijkse
gewoonte de cijfers op i.v.m. het aantal
inwoners, het aantal nationaliteiten
en het aantal inwoners van vreemde
origine.

• Aantal inwoners: 19.909.
• Aantal vreemdelingen: 1.390.
• Aantal 'nieuwe Belgen': 1.713
(in hoeverre zijn deze personen
daadwerkelijk geïntegreerd?)
• Aantal nationaliteiten: 78
• Dubbele nationaliteit: 1.677
De klokt tikt verder. Momenteel zijn
dus 3.103 inwoners van vreemde origine
= 15,6%. Elk jaar komen er minstens
150 à 160 inwoners bij. Volgend jaar
telt onze gemeente wellicht meer dan
20.000 inwoners. Dat wil zeggen dat
de burgemeester en schepenen een
verhoging van hun wedde krijgen.
Immigratie = kassa, kassa voor de
'migratiepolitici'.

INVOEREN
'VREEMDELINGENTAKS'
In april 2013 agendeerde het Vlaams
Belang op de gemeenteraad de
zogenaamde 'vreemdelingentaks'. Na
de aankondiging van de stad Antwerpen
doken er enkele juridische lacunes op die
de meerderheid van de Denderleeuwse
gemeenteraad overtuigden om de
stemming te verdagen totdat er
juridische zekerheid kwam.
Ondanks vele aankondigingen van
staatssecretaris Francken duurde dit
bijna vier jaar. De wet betreffende
verblijfsbelasting voor vreemdelingen
werd eind november 2016 gestemd door
de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
het bijhorende Koninklijk Besluit
goedgekeurd door de ministerraad in
februari 2017 en onlangs gepubliceerd in
het Staatsblad. Hiermee werd de laatste
horde genomen voor de invoering van
een zogenaamde 'vreemdelingentaks'
door gemeenten.
Onze gemeente kreunt momenteel onder
de massale instroom van vreemdelingen.
Het aantal vreemdelingen blijft jaar na

jaar stijgen. Willen we de vervreemding
van onze gemeente een halt toeroepen
dan moeten we alle middelen uit de kast
halen. De toepassing van deze wet kan
daar een instrument toe zijn.
Op dit ogenblik zijn de enige extra
gemeentelijke belastingen verbonden
aan de aflevering van de elektronische
A-kaart aan een vreemdeling gelijk
aan die van het af te leveren van een
Belgisch identiteitsdocument, namelijk
de zuivere kostprijs vermeerderd met
4,30 euro. Dit bedrag volstaat absoluut
niet om de administratieve kosten te
dekken van een dergelijke verlenging
en de verschillende stappen die de
gemeente dient te doorlopen alvorens
de documenten aan een vreemdeling te
kunnen afleveren.
Dat blijkt uit de meting van de
administratieve lasten voor de
gemeenten omtrent de aanvragen tot
verlenging van het verblijf van een
vreemdeling dewelke werd uitgevoerd
door het meetbureau van de Dienst
Administratieve
Vereenvoudiging
(DAV) en plaatsvond tussen juli 2015
en september 2015. Hierin werd
zeer nauwkeurig in beeld gebracht
wat de administratieve kosten zijn
van een dergelijke verlenging en
welke verschillende stappen door
de gemeenten dienen te worden
doorlopen alvorens de documenten
aan de vreemdeling kunnen worden
afgeleverd. Hieruit bleek dat
de administratieve afhandeling
door de gemeenten beduidend
omslachtiger was voor de verlenging
van het bewijs van inschrijving
in het vreemdelingenregister
tijdelijk
verblijf
dan voor de andere
verblijfsvergunningen.
Het Vlaams Belang is ervan
overtuigd dat de invoering

GEEN EXTRA OPVANG
VLUCHTELINGEN!
Negen gemeenten uit onze regio waaronder Denderleeuw - hebben
recent een brief gekregen waarin wordt
opgeroepen om extra inspanningen te
doen voor de huisvesting voor o.a. extra
asielzoekers. De brief is een initiatief
van het Netwerk Tegen Armoede, de
woongroep De Herberg, beweging.
net en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
De briefschrijvers willen o.a. dat de
burgemeesters meer inspanningen
leveren om woningen voor vluchtelingen
te zoeken.
Wat Denderleeuw betreft: Vlaams
Belang zegt duidelijk 'NEEN'! Onze
gemeente is reeds oververzadigd op vlak
van migratie. Namens een hele grote
groep inwoners eisen we om hierop
NIET in te gaan. Heel wat Vlamingen
vinden momenteel ook bij ons geen
betaalbare of kwaliteitsvolle woning en
staan een lange tijd op een wachtlijst
(vaak meer dan 2 jaar). Vluchtelingen
moeten opgevangen worden in de eigen
regio of in gesloten asielcentra.

VIJF NA TWAALF?
Het
Vlaams
Belang
wil
de
Denderleeuwenaar erop wijzen dat de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018
misschien wel eens de laatste kans
kunnen zijn om Denderleeuw Vlaams
te houden. Echt veel initiatief
zien we niet van de huidige sp.aCD&V-meerderheid op dat vlak.
Er wordt nog niet eens prioriteit
gegeven aan het opsporen van
illegalen.
In 2018 is het Vlaams
Belang uw énige garantie
op een écht ander beleid.
Kristof Slagmulder
Gemeenteraadslid

De verkiezingsbeloftes van de regeringspartijen
blijken na drie jaar nog minder waard dan het
papier waarop ze gedrukt werden. In plaats van
de beloofde verlaging van de btw op elektriciteit
kreeg u een forse verhoging. In plaats van een
streng immigratiebeleid werd u geconfronteerd
met een asielinvasie. Op geen enkel domein

slaagde deze regering erin haar beloftes waar te
maken.
Dit is een regering van stilstand.
Tijd voor échte verandering.
Tijd voor het Vlaams Belang.

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben genoeg
van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid. Ze krijgen geen
gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man en vrouw voelen zich verraden. Tom Van Grieken reikt in zijn eerste boek concrete oplossingen aan en
formuleert een helder alternatief. Wie beter wil begrijpen waar de politieke
strijd van de komende twintig jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.
Dit boek zet aan tot actie.
Neem de toekomst in eigen handen!

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

naar
SMS “INFO + naam en adres”
n een
3111 en ontvang drie maande
tick
proefpakket en een gratis USB-s
van het Vlaams Belang.
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