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Bij sp.a en CD&V wijzen de neuzen
opnieuw in dezelfde richting…

Wat heeft u nog te verliezen?

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

Alle traditionele partijen ‒ van N-VA,
CD&V, Open Vld tot en met sp.aOpen ‒ hebben de voorbije 20 jaar
deel uitgemaakt van het beleid in
Denderleeuw. Vandaag zien we wat
daarvan het resultaat is geworden.
De verschillende partijen die in deze
legislatuur aan de macht waren en zijn,
hebben tot nog toe geen enkel verschil
gemaakt. De instroom van vreemdelingen
blijft toenemen, mensen durven ’s avonds
in sommige buurten niet meer op straat,
de drugsplaag is ver van onder controle,
mensen krijgen vaak geen gehoor, ...
Daarom wordt het hoogt tijd dat er grote
kuis wordt gehouden in Denderleeuw, en
zeker in het gemeentehuis. Het Vlaams
Belang heeft dan ook volgende boodschap
voor de burgemeester: minder 'kussen'en
meer 'kuisen'! Politici die vinden dat
er nauwelijks problemen zijn in het

Denderleeuwse 'multiculturele paradijs'
is écht het laatste waar onze gemeente
momenteel nood aan heeft.
De enige échte verandering kan er met
het Vlaams Belang komen. Daarmee
weet u ook meteen wat de échte reden
van het cordon sanitaire is. Niet omdat
we zogezegd een racistische partij zouden
zijn, maar enkel en alleen omdat we de
mesthopen die werden veroorzaakt door
de traditionele partijen zouden opkuisen
en een einde zouden maken aan de
foefelpolitiek.
Waarom zou u het in 2018 niet eens
met het Vlaams Belang proberen? Wat
heeft u eigenlijk nog te verliezen? Al de
rest heeft de kans gekregen en kijk waar
Denderleeuw nu staat. Laat het Vlaams
Belang het nu maar eens bewijzen. De
traditionele partijen zijn daar bang van
want stel u eens voor dat het Vlaams

Belang wél goed bestuurt en zijn woord
wél houdt. De nachtmerrie van de
traditionele partijen. In oktober 2018
hebt u het laatste woord. Uw stem kan
volgend jaar echt het verschil maken.
Kristof Slagmulder
Fractievoorzitter
0476 22 64 97
/kristof.slagmulder

GRAAICULTUUR EN VERGOEDINGEN POLITICI
Tijdens de gemeenteraad van februari
hebben het Vlaams Belang en PLUS
een gezamenlijke interpellatie en een
voorstel van beslissing ingediend in
verband met de politieke storm die
recent is opgedoken over de veelheid van
mandaten en vergoedingen van politici.
Ook vanuit de oppositie kan er dus zeker
samengewerkt worden.

Eerder werd op de gemeenteraad door
het Vlaams Belang al gewezen dat een
bepaalde schepen (sp.a) en een raadslid
(Open Vld) niet in orde zijn met het
aangeven van hun mandatenlijst en/
of vermogensaangifte (bron: website
Cumuleo).
Christel De Bruecker
Afdelingsvoorzitter

Wij zijn van oordeel dat er duidelijkheid
moet verschaft worden aan de inwoners
van Denderleeuw over de inkomsten
van de raadsleden. Daarom vroegen
wij een overzicht van wie in welke
intercommunale (of aanverwante) zetelt
en welke financiële vergoedingen hiervoor
worden ontvangen. Ook hebben we
voorgesteld om deze lijst (meerderheid
en oppositie) jaarlijks uiterlijk in juni te
publiceren.

In december 2016 vroeg het Vlaams
Belang aan het OCMW een overzicht
van de vaststellingen inzake sociale
fraude. Cijfers: er waren 32 dossiers
i.v.m. huisbezoeken door de politie.
Hiervan werden er 14 gecatalogeerd
als domiciliefraude. Indien hier
een cliënt van het OCMW bijzat,
dan werd de financiële steun of het
leefloon stopgezet.

GEEN GEZWANS, IN DENDERLEEUW NEDERLANDS!
Franstalige bordjes: Je ziet ze meer en
meer bij huizen die te huur of te koop
staan. Nochtans ligt Denderleeuw op
Vlaams grondgebied en is er bijgevolg
geen enkele reden om in een andere
taal te communiceren.
Daarom protesteerde het Vlaams
Belang onlangs tegen dit soort van
Franstalige bordjes en affiches. En met
succes. Het Franstalige bord op de deur
van een handelspand werd dezelfde dag
nog verwijderd. Zo zie je maar dat druk
op de ketel zetten helpt!

SOCIALE FRAUDE
OCMW

op om aan alle inwoners een zelfklever
ter beschikking te stellen die op de
brievenbus kan gekleefd worden met de
boodschap: ‘GEEN ANDERSTALIGE
RECLAME A.U.B.’
Ziet u ergens anderstalige reclame,
opschriften, enz. Laat het ons weten via
contact@vlaamsbelangdenderleeuw.
org
Silvio Vanderspeeten
Bestuurslid

Vlaams Belang bindt alleszins de strijd
aan tegen de ontnederlandsing en wil
anderstalige reclame, opschriften, enz.
in Denderleeuw weren. Wij roepen
om te beginnen het gemeentebestuur

Denderleeuw is én blijft Vlaams!

Het OCMW controleert op geregelde
tijdstippen of de hulpvraag nog terecht
is. In 2016 (cijfers van ervoor werden
ons niet meegedeeld) werden in totaal
12 dossiers i.v.m. leefloon stopgezet, of
allerhande steunaanvragen geweigerd
omwille van onduidelijkheden rond
domicilie en sociale fraude. In meer
dan de helft van de gevallen ging het
om vreemdelingen. Uit navraag bij het
OCMW blijkt dat dit gelijkloopt met
het cliënteel dat momenteel financiële
steun ontvangt. Exacte cijfers kregen
we niet. Wellicht gaat het dus tussen
de 50 à 70% van de gevallen want in
2015 waren 71% van de leefloners van
vreemde origine.
Voor het Vlaams Belang is sociale
fraudeopsporing
een
absolute
prioriteit en mag het zich niet
beperken tot het louter opsporen van
domiciliefraude. Het gaat hier tenslotte
om geld van de belastingbetaler.
Vooraleer vreemdelingen aanspraak
kunnen maken op financiële
tegemoetkomingen moeten zij volgens
onze partij eerst 5 jaar bijgedragen
hebben aan ons sociaal systeem.
Er moet tevens een einde komen
aan fraude met sociale huisvesting:
vreemdelingen die een sociale woning
bij ons willen, moeten zelf aantonen
dat ze in hun thuisland geen andere
eigendommen meer hebben. Nu
krijgen zij van onze overheid nog te
vaak een Win-for-life en daar moet
een halt worden aan toegeroepen.

PARKEERPLAATSEN OF EEN
ZOVEELSTE ONTMOETINGSPLEINTJE?

Op de gemeenteraad van 27 oktober
2016 stelde het Vlaams Belang voor
om parkeerplaatsen te voorzien op
de hoek van de Guido Gezellestraat
en Koopwarenstraat (rechtover de
nachtwinkel). Het gemeentebestuur
besliste toen om de leegstaande woning
en aanhorigheden aan te kopen.

Het
Vlaams
Belang wees de
gemeenteraad
erop dat extra
parkeergelegenheid
een veel betere
oplossing
zou
zijn. De extra
parkeergelegenheid
zou de handelaars
en inwoners zeker
ten goede komen.
De handelaars zijn vragende partij want
hun klanten moeten vaak veel moeite
doen om een parkeerplaats te vinden
waardoor het risico bestaat dat zij elders
hun boodschappen gaan doen. Er
werd zelfs al een petitie opgestart. Deze
petitie krijgt dan ook de volledige steun
van het Vlaams Belang.

Nu bestaat het risico dat er een zoveelste
onmoetingspleintje
zou
kunnen
komen. Dergelijke pleintjes zorgen
in Denderleeuw vaak voor overlast
en hinder bij de omwonenden. Nog
niet zo lang geleden werden op deze
locatie trouwens sporen gevonden van
drugsgebruik.

TEWERKSTELLING
GEHANDICAPTEN BIJ
GEMEENTEBESTUUR
Het gemeentebestuur weet momenteel niet
of het voldoet aan de rechtspositieregeling
wat betreft het tewerkstellen van personen
met een handicap (2%). Dat blijkt uit het
antwoord op een schriftelijke vraag van het
Vlaams Belang.
De cijfers van de VDAB liegen er niet
om: het voorbije jaar is het aantal
werkzoekenden met een arbeidshandicap
met maar liefst 3,2% gestegen. In het
kader van het doelgroepenbeleid wordt er
door de Vlaamse Regering meer aandacht
besteed aan de tewerkstelling van personen
met een arbeidshandicap. Ook de lokale
besturen wordt gevraagd hierop in te zetten.
Er werd hen een streefcijfer opgelegd van
2% van het totale aantal personeelsleden.
OCMW-raadslid Ingrid Temmerman:
"Voor het Vlaams Belang is het activeren
van mensen met een arbeidshandicap
prioritair. Dit bevordert de integratie van
deze mensen in de maatschappij, draagt bij
tot het opkrikken van hun eigenwaarde en
haalt hen uit het sociale isolement." Het
Vlaams Belang zal dit alvast opnemen
in het verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

ISLAMZWEMMEN IN ZWEMBAD VAN LIEDEKERKE
een
samenwerkingsakkoord
met
Liedekerke werd afgesloten in verband
met het zwembad.

Het zwembad in Liedekerke wordt al
meer dan een jaar om de twee weken
verhuurd aan een groep moslima's
uit Aalst. Blijkbaar hebben andere
zwembaden in de regio deze aanvraag
geweigerd behalve in Liedekerke. De
ramen zouden bedekt worden en de
moslima's zwemmen in boerkini.
Het Vlaams Belang is hierover niet
te spreken. Hoe zit het onder andere
met de hygiëne (boerkini kan wel,
zwemshorten niet?)?
Het gescheiden zwemmen bevordert de
integratie zeker niet. Hoe zit het met
de gelijkheid tussen man en vrouw?
Bepaalde gebruiken uit de islamitische
cultuur bepalen dat mannen en
vrouwen niet samen een sport mogen
beoefenen. Ook naar personeel toe: als
de dames te water gaan dan mogen er
geen mannen (redders) aanwezig zijn.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat
gemeenten niet mogen meewerken aan
deze nieuwe vorm van apartheid en dat
dergelijke islamitische gebruiken dan ook
niet mogen gedoogd worden.
Het Vlaams Belang in Denderleeuw
heeft dit ook op de gemeenteraad
aangekaart, aangezien er onlangs

In Oost-Vlaanderen zijn er zelfs al
scholen (zelfs katholieke!) die halalmaaltijden serveren. De islamisering
neemt dus ook bij ons steeds meer toe.
In Denderleeuw ziet men bijvoorbeeld
meer en meer vrouwen met een
hoofddoek. Wie zich hier komt
vestigen, moet zich aanpassen aan onze
manier van leven!
Danny Bourgeois
Gemeenteraadslid

Alleen in België daalt de koopkracht
“Wij willen de koopkracht van
de mensen verhogen”. “De N-VA
investeert meteen om de koopkracht te
verhogen.” “Meer koopkracht voor de
gezinnen”. Wie er de stof vergarende
verkiezingsbeloftes van de drie
regeringspartijen op naleest, waant
zich in fabeltjesland.
Zo blijkt uit een nieuwe studie van het
internationale onderzoeksinstituut ETUI
dat België het enige Europese land is waar
werknemers vorig jaar hun koopkracht
zagen dalen. Het zestig pagina's tellend
rapport schept een somber beeld van onze
welvaart. De gemiddelde koopkracht zou
met bijna 1 procent zijn gedaald. Dit in
schril contrast met de andere landen van
de Europese Unie, waar de koopkracht
steeg. In een aantal Oost-Europese landen
gaat het zelfs om stijgingen tot 9 procent.
Maar ook de Franse (+0.25%), Duitse
(+1.61%) en Nederlandse (+2.28%)
werknemers gingen erop vooruit.

Hogere belastingen
In de studie wordt als voornaamste oorzaak de (verdoken) belastingmaatregelen
van de verschillende regeringen
aangehaald. Zo betekende de indexsprong, de Turteltaks en de btw-stijging
op elektriciteit een pijnlijke aderlating
voor veel mensen. Maar ook de
economische inflatie gooide voor heel
wat gezinnen roet in het eten. Uw
maandelijkse uitgaven voor telecom
en allerlei huishoudelijke inkopen zijn
sneller gestegen dan het bedrag op uw
loonstrookje.

Camouflagetechnieken
Om aan te tonen dat de gevraagde
inspanningen wel degelijk lonen, zwaaien
de regeringspartijen met de dalende
cijfers van mensen die een beroep doen
op een werkloosheidsuitkering. Zo
zouden vorig jaar 532.381 werklozen
een uitkering hebben gekregen van
de RVA. Een diepterecord sinds
1982. Wat de regering daar echter
niet bij vermeldt is wat achter de
rooskleurige cijfers schuilt: de dalende
werkloosheidscijfers hebben vooral te
maken met de asociale hervorming van
de inschakelingsuitkering. Hierdoor
verloren tienduizenden werkwillige
jongeren hun uitkering.
Dat de
jongerenarmoede in ons land piekt, staat
daar niet los van. Zo bleek uit een recente
studie van de Universiteit Antwerpen
dat bijna een op drie leefloners tussen
de 18 en 24 jaar oud is. Die krijgen
dan wel geen uitkering van de RVA,
maar wel van het OCMW. Of hoe men
telkens opnieuw de cijfers ‘pimpt’ om
een beeld van welvaart en voorspoed te
construeren terwijl in werkelijkheid de
verpaupering toeneemt.

facebook.com/tomvangrieken
twitter.com/tomvangrieken

Koopkracht
in Europa

België
-0,94%
Frankrijk luxemburg

VK

Duitsland NEDerland

Roemenië

+0,25% +0,42% +1,55% +1,61% +2,28% +8,94%
Bron: Ameco

Islamleerlingen verdubbeld op 10 jaar
In tien jaar tijd is het aantal leerlingen dat islamonderwijs volgt in het
Nederlandstalig onderwijs ruim verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het
departement Onderwijs. Terwijl het katholiek onderwijs het aantal leerlingen met 29.500 zag dalen, steeg het islamitisch onderwijs met 30.000
leerlingen. Kortom: de religieus-demografische klok tikt. En vooralsnog
lijkt dat niet in ons voordeel.

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

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

twitter.com/vlbelang

