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VLAAMS BELANG
DENDERLEEUW
BESTAAT 25 JAAR!

24ste

In 2017 bestaat de Denderleeuwse
afdeling van het Vlaams Belang 25 jaar!

Zaterdag 18 maart (18u tot 22 u)
Zondag 19 maart 2016 (11.30u tot 15u)

Parochiezaal Sint-Antonius
Sint-Antoniusstraat 1, Iddergem (Denderleeuw)

Menu:

spinazie en/of preistoemp
Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

+ worsten en spek (naar believen)
Prijs: 15 euro. Kinderen -6 jaar: gratis. Kinderen -12 jaar: 6 euro.

Kaarten verkrijgbaar via 0476 22 64 97
contact@vlaamsbelangdenderleeuw.org

Een korte terugblik: onze afdeling
werd opgericht door Johan Cornelis
zaliger en Joël Borloo. Het allereerste
gemeenteraadslid was Danny Bourgeois
die in 1994 werd verkozen. In 2000 haalde
het Vlaams Blok 2 gemeenteraadsleden. In
2006 verdubbelde het Vlaams Belang zijn
aantal van 2 naar 4 gemeenteraadsleden
en 1 OCMW-raadslid. Zes jaar
later toen onze partij nationaal een
verkiezingsnederlaag leed, bewees het
Vlaams Belang in Denderleeuw toch
een sterke factor (12,7%) te zijn met
nog steeds 3 gemeenteraadsleden en 1
OCMW-raadslid. Grote verliezer was
toen de CD&V van Jan De Nul.
Sinds 1992 strijdt onze partij voor een
Vlaams en veilig Denderleeuw, door de
zaken bij naam te noemen. De voorbije
25 jaar geven ons trouwens gelijk als we
kijken hoe onze gemeente verder blijft
vervreemden en hoe de criminaliteit
sindsdien is toegenomen!
Op zondag 14 oktober 2018 heeft u
de mogelijkheid om te kiezen voor een
Vlaams, veilig (het is nog niet te laat!) en
goed bestuurd Denderleeuw. Als u zich
afvraagt hoe u ons kan steunen en als u
samen met ons opnieuw fier wil worden
op onze gemeente neem dan vandaag
nog contact op met het Vlaams Belang.
En om het voor één keer in het Engels te
zeggen: "Let's make Denderleeuw great
again!"
Kristof Slagmulder
Fractievoorzitter
0476 22 64 97

PERSONEELSVERLOOP EN ZIEKTE POLITIEZONE
DENDERLEEUW-HAALTERT

WAT IS ER AAN DE HAND?
Heel wat politiemensen willen het
politiekorps van de zone DenderleeuwHaaltert verlaten omwille van de slechte
sfeer. Ook zijn er heel wat agenten die
zich ziek melden. Vorig jaar verklaarde
men nochtans in Het Laatste Nieuws van
27 mei dat de sfeer opperbest was en
dat er een laag ziektecijfer was. Heeft de
‘leiding’ ons toen voorgelogen?

voorziene 49) en keurde de begroting van
de meerderheid dan ook niet goed omdat
wij op een aantal zaken andere accenten
willen leggen.
Het Vlaams Belang wil alvast de nieuwe
korpschef, die in februari de eed zal
afleggen, veel succes toewensen in de
strijd tegen de criminaliteit.

Vlaams Belang-politieraadslid Kristof
Slagmulder interpelleerde hierover op de
politieraad van november. Onze partij
eiste dat er snel maatregelen moeten
worden genomen en dat de oorzaak
wordt aangepakt want onze veiligheid
staat op het spel.
Op deze politieraad werd ook de begroting
ter goedkeuring voorgelegd. Het Vlaams
Belang pleit voor een maximale invulling
van het aantal inspecteurs (52 i.p.v. de

AANDACHT VOOR OUDERENZORG
Bij
de
bespreking
van
het
meerjarenplan op de gemeenteraad
van december wees Vlaams Belanggemeenteraadslid Kristof Slagmulder
naar de Belfiusstudie waaruit blijkt
dat tegen 2030 het aantal 80+’ers in
Denderleeuw met 26% zal stijgen en de
leeftijdscategorie 65-79 jaar met 43%.
Volgens onze fractie moet er nagedacht
worden over ouderenzorg in de
toekomst. De rusthuizen kampen nu
al met een capaciteitstekort en werken

met wachtlijsten. Dit zal in de toekomst
dus alleen maar toenemen. Onze
fractie wees er de meerderheid ook
op dat er gemeenten (OCMW’s) zijn
die zelf aan ouderenzorg doen. Vanuit
de meerderheid werd dit inderdaad
bevestigd.
Concrete plannen heeft de meerderheid
echter niet. Het Vlaams Belang
wil alvast dat er een toekomstvisie
uitgewerkt wordt en dat ouderenzorg
betaalbaar moet zijn.

VLAAMS BELANG WIL BETAALBARE
OUDERENZORG VOOR IEDEREEN!

VOORDELIG ZWEMMEN?
NIET VOOR IEDEREEN...
Op de gemeenteraad van november
2016 werd het samenwerkingsverband
voor het gebruik van de gemeentelijke
sportinfrastructuur
tussen
Denderleeuw en Liedekerke ter
stemming voorgelegd. Door dit
samenwerkingsverband
kunnen
inwoners van Denderleeuw genieten
van een voordeeltarief wanneer ze
gaan zwemmen in het zwembad
van Liedekerke. Verenigingen uit
Liedekerke kunnen dan weer gebruik
maken van de Denderleeuwse
sportinfrastructuur.
Vlaams Belang vindt het positief dat de
Denderleeuwenaren kunnen genieten
van een voordeeltarief. Maar… de
tariefverlaging voor het gebruik van
het zwembad in Liedekerke geldt enkel
voor particulieren uit Denderleeuw en
helaas niet voor de scholen.
Gemeenteraadslid
Christel
De
Bruecker kaartte dit aan tijdens de
gemeenteraad: “Alhoewel scholen het
meest gebruik maken van het zwembad,
door de verplichte zwemlessen, moeten
zij – en dus ook de ouders – nog steeds
de volle pot betalen. Zij kunnen helaas
volgens deze overeenkomst niet genieten
van het voordeeltarief. Het Vlaams
Belang vindt dat het voordeeltarief
ook voor de scholen zou moeten gelden
aangezien wij voorstander zijn van een
maximumfactuur in het onderwijs.”

INZETTEN OP MODERNE COMMUNICATIEMIDDELEN
Op de gemeenteraad van december
heeft Vlaams Belang voorgesteld dat het
gemeentebestuur zou starten met het
gebruik van de applicatie WhatsApp.
Heel wat mensen zijn ondertussen al
goed vertrouwd met deze applicatie
en het past perfect bij het gebruik van
moderne communicatiemiddelen met
onze inwoners.
WhatsApp is een applicatie voor
smartphones waarmee op een snelle

manier berichten gratis kunnen verstuurd
en ontvangen worden. Het werkt ongeveer
hetzelfde als het versturen van een sms,
maar dan via het internet. Behalve
tekstberichten kunnen ook foto’s, video’s
en geluidsopnames verstuurd worden.
De gemeente zou er moeten naar streven
om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen
vier uur de WhatsApp-berichten te
beantwoorden.
WhatsApp-berichten
worden enkel beantwoord tijdens

openingsuren van de
gemeente. De gemeente
beantwoordt
alleen
individuele WhatsAppgesprekken en verstuurt
uiteraard
geen
privacy-gevoelige
informatie via WhatsApp.
Een aantal gemeenten in Nederland zijn
hiermee een tijd geleden al gestart. Onze
gemeente zou dit gedurende een half jaar
kunnen testen en evalueren.

Wij wensen u een gelukkig, gezond en veilig 2017!

Kristof Slagmulder
Gemeenteraadslid

Christel De Bruecker
Gemeenteraadslid

Danny Bourgeois
Gemeenteraadslid

Ingrid Temmerman
OCMW-raadslid

www.vlaamsbelangdenderleeuw.org
39% VAN SOCIALE WONINGEN DEWACO IN 2015 NAAR NIET-BELGEN
Het Vlaams Belang stelt vast dat 39%
van de sociale woningen (57 aan
Belgen, 37 aan niet-Belgen) in 2015
werd toegewezen aan niet-Belgen. In
2014 was dat nog 26% (59 aan Belgen,
21 aan niet-Belgen). (Burgemeester Jo
Fonck (sp.a) is Directielid bij Dewaco
en schepen Yves De Smet (sp.a) is
bestuurder).
VERGELIJKING VLAANDEREN
EN OOST-VLAANDEREN
In 2015 werd 1 op de 4 (25 %) van
de sociale woningen in Vlaanderen
toegewezen aan vreemdelingen. Op
in totaal 8.970 toegewezen sociale
woningen werden er in 2015 1.594 aan
niet EU-vreemdelingen (17,8%), 484
aan EU-vreemdelingen (5%) en 6.211
aan Belgen (69%) toegewezen. Van
681 toewijzingen was de nationaliteit
onbekend.
In Oost-Vlaanderen werden op een
totaal van 2.319 sociale woningen er

krijgen tot onze sociale huisvesting
wanneer zij hier een voldoende tijd
wonen én minstens eerst enkele jaren
hebben bijgedragen aan onze sociale
zekerheid! Eerst bijdragen, dan pas een
sociale woning!

366 (23%) aan niet-EU-vreemdelingen,
122 (5%) aan EU-vreemdelingen en
1.587 (68%) aan Belgen toegewezen. Van
244 toewijzingen was de nationaliteit
onbekend.
(Bron:
parlementaire
vraag aan Vlaams minister voor Wonen,
Liesbeth Homans)
VOORRANGSBELEID VOOR
VLAAMSE GEZINNEN
“Het Vlaams Belang is voorstander
van een kordaat voorrangsbeleid voor
Vlaamse gezinnen bij de toewijzing
van sociale en betaalbare woningen.
Vreemdelingen mogen slechts toegang

Het Vlaams Belang wil ook dat
vreemdelingen die een sociale woning
huren een uittreksel uit het kadaster
van hun thuisland overmaken om aan
te tonen dat zij er geen onroerend goed
in eigendom hebben. Ook moeten
vreemdelingen kunnen aantonen dat
ze het Nederlands beheersen. Louter
de bereidheid tonen om de taal te
leren is volgens
het Vlaams Belang
onvoldoende.”

Ingrid
Temmerman
OCMW-raadslid

Vlaanderen rendeert,
Wallonië verteert
Een nieuwe studie toont aan dat er
op economisch vlak een enorme
kloof blijft gapen tussen Vlaanderen en Wallonië. Terwijl Vlaanderen er de afgelopen 33 jaar in
slaagde de werkloosheid te halveren (van 10,7 naar 5,2 procent),
bleef Wallonië met 12 procent ter
plaatse trappelen.
Slecht nieuws dus voor de Waalse
politieke klasse die om de haverklap beweert dat het Waalse herstel zich heeft ingezet en Wallonië
Vlaanderen langzaam maar zeker
inhaalt. Maar ook slecht nieuws
voor Vlaanderen, want de factuur
voor de Waalse economische malaise wordt voor een groot deel
door de Vlaamse belastingbetaler
betaalt.

De Vlaamse geldstroom naar Wallonië is ondertussen opgelopen tot
12 miljard euro. Over deze als
‘solidariteit’ verkochte miljardendiefstal blijft het bij de Vlaamse
partijen – de N-VA incluis – echter
oorverdovend stil. Begrijpe wie
kan.

Belastingkampioen
Van alle OESO-landen heeft
België nog steeds de op twee
na hoogste fiscale druk (gemeten op basis van de verhouding
van de belastingen tot het bbp).
Dat blijkt uit een recent rapport.
Wie in ons land 100 euro verdient, ziet daarvan 45 euro
terugvloeien naar de staat
in de vorm van taksen, belastingen en andere heffingen. Dat is een pak hoger
dan het OESO-gemiddelde van 34 euro.

facebook.com/tomvangrieken
twitter.com/tomvangrieken

Leefloon asielzoekers:

vijf keer meer dan verwacht!
Kostprijs asielleefloon
per nationaliteit 2015
Guinee:
€ 12 miljoen
Eritrea:
€ 2,5 miljoen
Senegal:
€1,5 miljoen
Kameroen:
€ 1,6 miljoen
Djibouti:
€ 753 duizend

Erkende asielzoekers hebben recht
op een ‘equivalent leefloon’. Uit
cijfers die het Vlaams Belang aan
het licht bracht, blijkt dat deze financiële steun de Belgische schatkist in 2015 liefst 102 miljoen euro
kostte. Dat is vijf keer meer dan
de 22 miljoen euro die de regering eerder voorpstelde. Tellen we
daar ook de kostprijs voor de tijdelijk ‘subsidiair beschermden’ bij,
loopt dat bedrag zelfs op tot 137
miljoen euro.

OCMW van de wereld
Daar zal het overigens niet bij
blijven. Het grote aantal van de

asielzoekers die eind 2015 aankwamen en nu pas erkend zijn, is
in dit cijfer immers nog niet meegerekend. Bovendien blijkt het slechts
in een minderheid van de gevallen
te gaan om vluchtelingen Syrië. De
cijfers tonen aan dat 75 procent
van de leeflonen gaat naar mensen uit Djibouti, Eritrea, Togo, Guinee, Congo, Bangladesh, enz…
Samengevat: uit alle windstreken.
Het zijn cijfers en feiten die beklijven, zeker wanneer men weet dat
ondertussen één op zeven landgenoten de eindjes niet meer aan mekaar kan knopen.

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

