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Opgepast! Operatie 'misleiding' is begonnen...
Nog minder dan een jaar en er zijn
opnieuw
gemeenteraadsverkiezingen.
Opnieuw zullen heel wat politici die
u in lange tijd niet heeft gezien overal
opduiken. Opnieuw zullen zij om uw
stem komen bedelen en opnieuw zullen
vele fotoaffiches met hun breedste
tandpastasmile het straatbeeld (ont)sieren
om u toch maar te overtuigen dat net
zij uw stem verdienen. Ons voorstel
om de vele tuinborden met affiches
te verbieden heeft het jammer genoeg
niet gehaald. Plots is het milieu voor
het gemeentebestuur dan toch niet
zo belangrijk als het over hun eigen
fotoaffiches gaat.
Laat ons eerlijk zijn. De politiek in
Denderleeuw heeft in deze legislatuur
een heel slechte beurt gemaakt. De
Denderleeuwenaar heeft géén waar voor
zijn geld gekregen. Wat heeft u dan wel
gekregen? Vooral een migratie-invasie,
criminaliteit, een ware verfransingsgolf,
heel wat verloedering, eigenbelang,
onbestuurbaarheid en voor de rest
peanuts.

Daarom is nu operatie 'misleiding'
begonnen. Sp.a wordt LvB... Het was te
verwachten dat burgemeester Jo Fonck
een naamswijziging zou doorvoeren.
Sp.a heeft het dan ook verkorven bij
heel wat Denderleeuwenaren. De
struisvogelpolitiek van de voorbije jaren
is een doorn in het oog van heel wat
inwoners en velen voelen zich niet meer
thuis in hun eigen gemeente.
Volgens de burgemeester zou zijn
nieuw project LvB een 'positief project'
worden. Van hypocrisie gesproken!
Sp.a heeft samen met CD&V ervoor
gezorgd dat onze gemeente maandenlang
onbestuurbaar was en belachelijk
werd gemaakt in de rest van het land.
De pyromanen doen nu alsof ze aan
brandpreventie gaan doen. Wie gelooft
deze mensen nog?
Het lijkt er eerder op dat de burgemeester
vooral probeert om de schade te beperken
die ze hebben aangericht. Niks meer, niks
minder. Maar ondertussen zitten we wel
met de gebakken peren.

Wat Denderleeuw nu nodig heeft is
een nieuw, fris en Vlaams beleid. Onze
gemeente heeft politici nodig die kiezen
voor het algemeen belang en niet voor het
eigenbelang. Op zondag 14 oktober 2018
moeten we voor een totaal ander beleid
durven kiezen zodat we baas kunnen
blijven in onze eigen gemeente. Het is
de enige manier om onze (klein)kinderen
recht in de ogen te kunnen kijken want
hun toekomst ligt in onze handen.
Kristof Slagmulder
Lijsttrekker
0476 22 64 97

Geen gepast eerbetoon. Gemiste kans!
Op de sociale media was er onlangs
heel wat te doen rond het toekennen
van een naam aan het nieuwe
ontmoetingshuis in de voormalige
kerk van de wijk Hemelrijk. Heel wat
inwoners vinden het belangrijk om de
oprichter van de kerk in Hemelrijk,
priester Louis Merckx, de eer te geven
die hij verdient. Daarom vroegen zij via
verschillende kanalen dat het nieuwe
ontmoetingshuis zijn naam zou dragen.
Merckx was een sociaal geëngageerd
mens die boven alle ideologieën stond.
Vanuit cultureel-historisch perspectief
zou dit dus meer dan gerechtvaardigd
zijn. Daarom diende het Vlaams Belang
een voorstel in op de gemeenteraad van
oktober.

Het gemeentebestuur weigerde hierop
in te gaan. Zij zullen kiezen voor een
totaal nietszeggende naam en oprichter
Merckx krijgt ergens een vermelding
in een of ander hoekje. Zij willen
géén link naar het verleden, strekking
of wat dan ook. Nochtans kreeg in
2007 het Sportpark de naam van een
socialistische oud-burgemeester en
parlementslid, namelijk het Armand
De Pelsmaekerpark + een gedenkplaat
op de parking erbovenop.
Toen mocht er blijkbaar wél een
verwijzing zijn naar een figuur uit
het verleden en zélfs een politieke
strekking. Maar ja, hij was dan
ook de grootvader van... huidig
burgemeester Jo Fonck. 'Eigen volk
eerst', mijnheer de burgemeester?

Een principe dat beter zou toegepast
worden in het OCMW of bij de
toekenning van sociale woningen...
Of zouden de multiculturele plannen
van het schepencollege met het
ontmoetingshuis de échte reden zijn
dat er geen link mag zijn naar de
katholieke volksfiguur Louis Merckx?
Heeft men daarom voor een totaal
nietszeggende naam zoals De Palaver
gekozen?
Dit gemeentebestuur houdt op deze
manier geen rekening met de mening
van de buurtbewoners en de mensen
die hielpen meebouwen/metselen aan
de voormalige kerk, het schooltje,
enzoverder.
Vanuit CD&V-hoek vroeg men zich
af of Merckx zelf zou gewild hebben
dat zijn naam zou gegeven worden
aan het ontmoetingshuis. Het bleef
oorverdovend stil bij de socialisten
toen het Vlaams Belang aan sp.a euh...
LvB vroeg of De Pelsmaeker dan
wel zou gewild hebben dat een gans
sportpark naar hem werd genoemd?
Natuurlijk niet, wie vraagt dat nu
zelf? Verwijzingen naar historische
figuren komen er louter en alleen
omdat een gemeente respect heeft voor
haar verleden. Je kan alleen maar het
heden proberen te begrijpen door het
verleden zo goed mogelijk te kennen.
Laat dat nu net een van de grote
problemen zijn in Denderleeuw. Heel
wat nieuwkomers hebben geen enkele
link of band met Denderleeuw. Dat
wil daarom niet zeggen dat wij om die
reden alles moeten laten vallen.
Het Vlaams Belang-voorstel werd
gesteund door: PLUS, Open Vld,
N-VA, DVD en onafhankelijk raadslid
Scheerlinck. Het rode LvB en CD&V
kozen echter voor een nietszeggende
naam en dus opnieuw voor de typische
weg-met-ons-mentaliteit.

Censuur?
Er bereikten ons opnieuw berichten
van censuur in een welbepaalde school
in Denderleeuw. Een jongere uit het
middelbaar onderwijs getuigt: "Als het
over politiek gaat dan wordt het Vlaams
Belang vaak aan de kant geschoven. Wij
moesten in het begin van het schooljaar
een spreekopdracht doen over een
politieke partij maar van de leerkracht
mochten wij niet voor het Vlaams Belang
kiezen omdat dit misschien kwetsende
gevolgen had voor bepaalde leerlingen
in de klas . We werden verplicht om een
andere partij te kiezen."
Dit is voor het Vlaams Belang
onaanvaardbaar.
Het
onderwijs
dient objectief en neutraal te zijn en
alle democratisch verkozen partijen
dienen op dezelfde objectieve manier
behandeld te worden wanneer het in
de lessen over politiek gaat. Ook door
leerkrachten! Alleen zo kan de jeugd
correct geïnformeerd worden.
Het Vlaams Belang lanceert daarom
een oproep aan alle ouders en jongeren
om gelijkaardige gevallen te melden.
Onze partij overweegt op basis van de
meldingen om opnieuw klacht in te
dienen bij de Commissie Zorgvuldig
Bestuur van het Ministerie van
Onderwijs. In het verleden kreeg het
Vlaams Belang al eens gelijk van het
Ministerie van Onderwijs omdat onze
partij als enige niet werd uitgenodigd
op een schooldebat in verband met de
gemeenteraadsverkiezingen in 2012.
Het Vlaams Belang zal deze kwestie
aankaarten op de gemeenteraad van
december. Wij zullen aan de schepen
van onderwijs vragen om dit te
bespreken op de vergadering van het
volgende scholenoverleg. Stop de
linkse taal in het klaslokaal!

Resultaat enquête 'Uw mening telt!'
Het Vlaams Belang lanceerde in
oktober een (online) enquête. Heel wat
inwoners hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt om hun mening en
bekommernissen te ventileren. Een greep
uit de markante resultaten:

Sport: Een meerderheid is tevreden
over de ondersteuning aan sportclubs.
Hoewel uit enkele reacties blijkt dat er
minder aandacht is voor bepaalde clubs
of sporten.

Algemene veiligheid: Heel veel
ontevredenheid over het gevoerde beleid
van de voorbije jaren: 80,2% voelt zich
onveilig. Te weinig blauw op straat in
sommige buurten (77,5%), de aanpak
van drugs en de bestrijding van de overlast
door hangjongeren zijn ondermaats.
Vlaams Beleid en integratie: 87% vindt
dat er te weinig inspanningen worden
geleverd om het Vlaamse karakter van
de gemeente te beschermen. 89,4%
vindt de instroom van vreemdelingen
zorgwekkend en 85,2% vindt dat
vreemdelingen
zich
onvoldoende
integreren. Heel wat bijkomende
commentaar werd geleverd op het
aangekaarte
vreemdelingenprobleem.
86,3% vindt dat illegalen actief moeten
worden opgespoord en teruggestuurd
worden naar het land van herkomst.
Sociaal beleid: Bijna de helft vindt dat
er te weinig sociale woningen en te lange
wachtlijsten zijn. Daarnaast ook heel
wat onbegrip voor het grote aandeel van
vreemdelingen bij de toewijs van sociale
woningen en andere sociale voordelen.
Maar liefst 92,6% vindt dat de eigen
inwoners voorrang moeten krijgen bij
de toekenning van sociale woningen.
Op vlak van rustoorden moeten er meer
inspanningen geleverd worden. Vaak zijn
ze ook te duur. Er is te weinig aandacht
voor andersvaliden. Bushaltes die niet
aangepast zijn, voetpaden die er rampzalig
bijliggen, te weinig parkeergelegenheid.

Verkeer, mobiliteit, parkeren: 64,4%
voelt zich niet veilig in het verkeer.
Iets meer dan de helft vraagt meer
snelheidscontroles. De helft van de
respondenten is tevreden over het
parkeerbeleid. De helft vindt gemakkelijk
een parkeerplaats in zijn of haar straat.
Vaak aangehaalde klachten: te weinig
plaatsen, buren die geen gebruik maken
van garage, blauwe kaart, foutparkeerders,
enz. De parkeertarieven aan het station
worden te duur bevonden. Heel wat
inwoners zijn ook vragende partij voor
een buslijn richting Liedekerke.
Netheid, huisvuil, sluikstort: 62%
is tevreden over de werking van het
containerpark. Voetpaden (66,2%)
en openbare plaatsen (56%) worden
onvoldoende onderhouden. Er wordt
heel wat gesluikstort in de gemeente.
De strijd tegen de verloedering in
Denderleeuw moet in de toekomst zeker
en vast opgedreven worden.
Middenstand: Een ruime meerderheid
vindt dat er meer inspanningen moeten
geleverd worden voor de middenstand:
oprichting van een KMO-loket, meer

ondersteuning bij festiviteiten, enz. Heel
wat inwoners lieten weten dat onze eigen
middenstand aan het doodbloeden is.
Tevredenheid bestuursmeerderheid en
administratie: De nieuwe Kemelbrug,
hondenrustplaats,
uitbreiding
gemeenteschool, ondersteuning aan de
sportclubs worden als positief ervaren.
70,4% is tevreden over de openingsuren
van het gemeentehuis. 90,5% heeft géén
vertrouwen in de huidige sp.a-CD&Vcoalitie. Negatief ervaart men met
ruime meerderheid het vreemdelingen-,
integratie- en veiligheidsbeleid alsook
de onbestuurbaarheid. 60,2% denkt
erover om Denderleeuw te verlaten. Een
groot aantal vindt dat er niet voldoende
snel en duidelijk op klachten en/of
bekommernissen van burgers gereageerd
wordt.
Cordon sanitaire en volgende coalitie:
86,7% van de respondenten vindt dat
het cordon sanitaire moet doorbroken
worden. 87,8% wil dat het Vlaams
Belang deel uitmaakt van het volgende
schepencollege. De voorkeur gaat in
eerste instantie uit naar een coalitie
tussen het Vlaams Belang en N-VA. In
tweede instantie Vlaams Belang en N-VA
aangevuld met PLUS en/of DVD.
Vlaams Belang Denderleeuw dankt
hierbij de inwoners voor de massale
respons en zal voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen
rekening
houden met de bezorgdheden die in
onze gemeente spelen en deze omzetten
naar
duidelijke
programmapunten
bij de opmaak van het lokale
verkiezingsprogramma. Ons programma
wordt een programma mét inspraak van
de Denderleeuwenaar!

Projectmedewerker met hoofddoek: slecht signaal!
Denderleeuw heeft recent 2 toeleiders
ingeschakeld voor onthaalgesprekken
met nieuwkomers. Het Vlaams
Belang stelde vast dat een van die
toeleiders een hoofddoek draagt. In
hoeverre kan de aanwezigheid van een
projectmedewerker met hoofddoek de
neutraliteit bewaren? De hoofddoek
is nu net het symbool bij uitstek dat
men NIET wil integreren. Het is dan
ook onbegrijpelijk dat iemand met een
hoofddoek het eerste aanspreekpunt

wordt voor nieuwkomers op vlak van
integratie.
Voor het Vlaams Belang is het duidelijk:
iedereen die werkzaam is binnen de
gemeentediensten (projectmedewerkers
inbegrepen) moet de neutraliteit
bewaren. Iedere uiting van filosofische,
politieke, godsdienstige of ideologische
overtuiging mag niet toegelaten zijn
tijdens de uitoefening van het ambt.
Stel u eens het omgekeerde voor: een

personeelslid dat een T-shirt draagt met
een Vlaamse Leeuw erop. Het kot zou
te klein zijn...

Christel De Bruecker

Danny Bourgeois

Ingrid Temmerman

Silvio Vanderspeeten

Kristof Slagmulder

Joris Vercammen

Greta Verhoeven

Jan Van Begin

Linda Van de Perre

Naomi De Troyer

Hedwig Jacobs

Julienne Lafruit

Vlaams Belang wenst u prettige feestdagen!

