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DENDERLEEUW

Vlaams Belang te stemmen. 

Wil u een Vlaamse en veilige toekomst 
voor onze kinderen en kleinkinderen? 
Dat kan enkel met het Vlaams Belang! 
Daarom strijden wij vanaf nu tot aan 
de nationale verkiezingen in mei, en 
later ook de gemeenteraadsverkiezin-
gen in oktober, voor elke stem. Onze 
politieke tegenstanders en de linkse 
media zullen het ons niet cadeau ge-
ven. Integendeel. 

Wij hebben een hart voor Dender-
leeuw, een hart voor Vlaanderen. 
Onze politieke strijd gaat niet over 
haat ten aanzien van andere cultu-
ren, egoïsme of wat dan ook. Integen-
deel, onze strijd gaat over onze liefde 

voor Vlaanderen. Over de liefde voor 
onze taal en cultuur. En daar zullen 
wij elke dag opnieuw voor blijven 
vechten. Op ons kunt u alleszins blij-
ven rekenen. 

Kristof Slagmulder 
Vlaams Parlementslid

Gemeenteraadslid 

Al meer dan 10 peilingen op rij 
scoort het Vlaams Belang zeer goed. 
Elke nieuwe peiling voorspelt nieuwe 
winst voor onze partij. Natuurlijk 
moeten we met de beide voetjes op 
de grond blijven staan, want de strijd 
moet nog gestreden worden. De ko-
mende maanden blijven we dan ook 
keihard doorwerken.

Als we de laatste peilingen mogen 
geloven dan is de kans groot dat het 
Vlaams Belang in 2024 de grootste 
partij van Vlaanderen wordt. Ik wil u 
dan ook oproepen om daar samen 
met ons werk van te maken. Dat kan 
door u te engageren in onze afdeling, 
door lid te worden, door vrienden 
en familie te overtuigen om voor het Vu
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ER IS HOOP! HOOG TIJD VOOR ÉCHTE VERANDERING IN 2024



Onlangs organiseerde het linkse 
clubje van SAAMO in samenwer-
king met het gemeentebestuur een 
wijkfeest in Leeuwbrug. "De aan-
wezigen kregen ‘hapjes uit de wijk’
aangeboden. We keken dus al uit 
naar de toastjes met zalm, de kaas-
balletjes, schijfjes witte en zwarte 
pens, kopvlees met mosterd, ha-
ring, rijstpap met bruine suiker of 
chocomousse. Typische hapjes die 
wij gewoon zijn in Denderleeuw, in
Vlaanderen", zegt gemeenteraads-
lid Linda Van de Perre.

Nu, wat zijn volgens SAAMO en het 
gemeentebestuur ‘hapjes uit de wijk’ 
Leeuwbrug? Blijkbaar zijn dat … 
Marokkaanse koekjes. Tartiflette en 
Koerdische gerechten. En uiteraard 
Afrikaanse beignets. Zijn er dan geen 
Vlaamse hapjes meer in Leeuwbrug?

Natuurlijk is er niks mis met exoti-
sche hapjes op zich. Maar wel met
de politieke agenda die daarachter
zit. En die is er wel degelijk, ook 
al lijkt het misschien onschuldig. 
Dit linkse gemeentebestuur is anti- 
Vlaams, dat is gewoon een feit, en 
steekt het zelfs niet meer weg.

Burgemeester Fonck en co willen 
op alle vlakken hun multiculturele 
agenda en de superdiversiteit door
onze strot rammen, en heel wat 
inwoners zijn dat kotsbeu. Velen 
snakken naar de gemeenteraads-
verkiezingen in 2024. Het wordt 
dan ook hoog tijd dat we die linkse 
anti-Vlaamse bende eindelijk de 
rekening presenteren! Het wordt 
hoog tijd voor een ander beleid in 
Denderleeuw. En dat kan enkel met 
het Vlaams Belang.

HAPJES UIT DE WIJK

In januari werd beslist dat er op-
nieuw geen vergunning wordt afge-
leverd voor het islamitisch cultureel 
centrum van de vzw Safa Dender. 
"Dit na stevig protest van het Vlaams
Belang", zegt gemeenteraadslid Jan
Vanbegin. "Als enige partij trouwens
in de gemeenteraad en daarbuiten."

Het Vlaams Belang riep eind vorig 
jaar op om massaal bezwaarschrif-
ten in te dienen. Uiteindelijk deden 
bijna 1.400 inwoners dat. Verzet 
loont dus wel degelijk en het Vlaams
Belang is dan ook tevreden met het 
negatief advies. Dergelijk centrum 
hoort niet thuis in Denderleeuw!

OPNIEUW GEEN VERGUNNING VOOR 
ISLAMITISCH CULTUREEL CENTRUM.
VERZET LOONT!

KERKHOVEN: 
STOP HET VANDALISME! 
 
Het Vlaams Belang wees het sche-
pencollege op een probleem aan de 
publieke waterkraan van de kerkho-
ven. Daar nemen personen water af 
voor privégebruik. Gemeenteraadslid 
Greta Verhoeven vroeg of dat op-
gevolgd kon worden en ook wat de 
stand van zaken is in verband met het 
plaatsen van de beloofde camera’s 
op de kerkhoven. Want helaas komt 
daar – naast diefstallen – regelmatig 
ook vandalisme voor. Volgens het 
schepencollege zijn de offertes net 
binnen. We zijn benieuwd hoelang 
het nog zal duren ...

SENSIBILISEREN 
EN CONTROLEREN 
VAN E-STEPS  
 Op de politieraad wees gemeente-
raadslid Christel De Bruecker op de 
problematiek rond e-steps die ’s mor-
gens en ’s avonds als het donker is 
rondrijden zonder enige verlichting. 
Het Vlaams Belang stelde daarom 
voor om daaromtrent te sensibiliseren 
en ook effectief te controleren. Wie 
deel uitmaakt van het verkeer – dus 
ook gebruikers van e-steps – moet zich
aan de wet houden, want vroeg of laat
loopt het anders toch eens verkeerd af. 
Daarom wordt er via De Schakel een 
artikel aan gewijd om de gebruikers 
van e-steps te sensibiliseren. De politie 
kondigde aan dat ze er ook op zullen 
controleren. Onze partij suggereerde 
daarbovenop nog om dergelijke steps 
te laten controleren in de scholen, net 
zoals dat bij fietsen vaak gebeurt.

STRAATVERLICHTING? 
OP VEILIGHEID BESPAAR JE NIET! 

Een tijdje geleden werd besloten om de 
straatverlichting te doven. De verlichting 
blijft wel branden omwille van de veilig-
heid op vrijdag- en zaterdagnacht. Dat 
zou een besparing betekenen van 37%. 
"Dus op de andere dagen mag het min-
der veilig zijn", aldus gemeenteraadslid 
Hedwig Jacobs? Wat met de inbraken 
in onze gemeente? Recent werd er nog 
op heel wat plaatsen ingebroken. Het 
Vlaams Belang roept het gemeentebe-
stuur dan ook op om een evaluatie te 
maken en ervoor te zorgen dat de straat-
verlichting langer kan branden daar 
waar dat de veiligheid ten goede komt. 



Het OCMW van Denderleeuw 
heeft sinds 2018 tot eind 2022 
zo’n 514.838,81 euro uitge-
keerd aan studenten. Daarvan 
ging 234.436,23 euro naar men-
sen die niet over onze nationaliteit 
beschikken. Dat blijkt uit cijfers die 
het Vlaams Belang opvroeg. Hoe-
veel studenten die steun ontvangen 
studeren uiteindelijk af? Tijdens de 
afgelopen vijf jaar zijn er 13 stu-
denten die hun diploma met suc-
ces behaald hebben. Er werden 

10 trajecten stopgezet om diverse 
redenen, waarbij de studies niet 
werden afgerond. Op dit ogenblik 
zijn er 17 lopende trajecten. Een 
aanzienlijk deel van de studenten 
is ook niet gedomicilieerd in Den-
derleeuw, maar ontvangen toch 
steun van ons OCMW, aldus Els 
Van Snick (lid BCSD). Het spreekt 
voor zich dat het Vlaams Belang dit 
dossier in de toekomst verder zal 
blijven opvolgen en het OCMW ter 
zake zal blijven ondervragen. 

DENDERLEEUWS OCMW KEERT OP 5 
JAAR TIJD  234.436,23 EURO UIT AAN 
BUITENLANDSE STUDENTEN

"Het Vlaams Belang steunt ieder ini-
tiatief om tot een echte schonere en 
gezondere leefomgeving te komen, 
op voorwaarde dat die initiatieven 
zinvol en evenwichtig zijn", aldus 
gemeenteraadslid Joris Vercammen. 
Aan wat uiterlijk vertoon en groene 
show doen wij niet mee. Laten we 
ons hier in het kleine Denderleeuw 
vooral bescheiden opstellen en ons 
bezighouden met het proper hou-
den van onze straten en het nemen 
van milieuvriendelijke initiatieven 
die daadwerkelijk iets uithalen. We 
zullen ons blijven verzetten tegen 
maatregelen die niks uithalen en de 
belastingbetaler alleen maar geld 
kosten louter en alleen om de burge-
meester en de schepenen een goed 
geweten te bezorgen. Daarom heeft 
het Vlaams Belang het Lokaal Ener-
gie- en Klimaatpact 2.0 niet goed-
gekeurd.

Wat is ‘verBrusseling’? Dat bete-
kent eigenlijk dat de problemen 
die er in onze hoofdstad zijn, over-
waaien naar onze regio. Dat heeft 
als gevolg dat de vervreemding, de 
islamisering en de verfransing ook 
in Denderleeuw verder oprukt. Zo’n 
30% van de inwoners in Dender-
leeuw is al van vreemde origine. 
We zien trouwens in gans de Den-
derstreek een massale inwijking 
van niet-Europese vreemdelingen 
en krijgen ook hier in Denderleeuw 
steeds meer te maken met overlast 
en ‘hangjongeren’ die onze buur-
ten onveilig maken door vechtpar-
tijen, overvallen, drugscriminaliteit, 
inbraken, enzoverder. "Het wordt 
hoog tijd dat we deze ‘verBrusse-
ling’ een halt toeroepen", zegt ge-
meenteraadslid Danny Bourgeois.

Vorig jaar vroeg een recordaantal 
Vlamingen een afbetalingsplan aan 
bij hun energieleverancier en we 
stellen ook vast dat de Voedselban-
ken een nieuw publiek aantrekken, 
nl. de tweeverdieners. Dat toont 
aan dat steeds meer Vlamingen het 
financieel moeilijk krijgen en dat de 
werkende middenklasse het groot-
ste slachtoffer is geworden van de 
energiecrisis. "In 2022 zagen we 
dat maandelijks meer dan 200.000 
mensen verplicht waren om aan te 

kloppen bij voedselbanken", aldus 
gemeenteraadslid Ingrid Temmer-
man. Zij krijgen ook steeds minder 
voedsel aangeleverd, dus heel wat 
mensen in armoede dreigen nog 
meer in de problemen te komen. 
Deze situatie is onaanvaardbaar, 
maar onze regeringen besteden 
blijkbaar liever miljoenen euro’s 
Vlaams belastinggeld aan de migra-
tiefactuur en aan ontwikkelingshulp 
dan aan onze eigen mensen. Een 
regelrechte schande! 

VOEDSELBANKEN TREKKEN NIEUW PUBLIEK AAN   

VERBRUSSELING   

LOKAAL ENERGIE- 
EN KLIMAATPACT 2.0 




