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"Positief, maar niet naïef"

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

Denderleeuw is (en blijft) van ons!
In
aanloop
naar
de
gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018 start het Vlaams Belang
in Denderleeuw met het uitdelen van
polsbandjes met de slogan ‘Denderleeuw
is van ons!’.

•
•
•

Op die manier willen we duidelijk
maken dat Denderleeuw een Vlaamse
gemeente is en dat we onze gemeente
niet uit handen willen geven. Wie naar
hier komt, moet zich aanpassen aan onze
manier van leven, waarden en normen.

1 op 6 van vreemde origine

Deze précampagne is gericht tegen de
oprukkende vervreemding. Uit antwoord
op een schriftelijke vraag van het Vlaams
Belang blijkt dat het aantal vreemdelingen
nog maar eens gestegen is:

•

706 vreemdelingen van binnen de EU
798 vreemdelingen van buiten de EU
4 vreemdelingen met onbepaalde of
nog niet definitief bewezen nationaliteit
1.825 inwoners zijn genaturaliseerde
Belgen

Zo'n 3.333 van de 20.069 of 1 op 6 inwoners
zijn met andere woorden van vreemde origine.
Ondertussen verblijven er al 83 nationaliteiten
in onze gemeente. Daar bovenop dreigt er
ook nog eens een moskee bij te komen wat
het aanzuigeffect van moslims alleen maar zal
vergroten.
Heel wat Denderleeuwenaren voelen zich
hierdoor niet meer thuis in hun gemeente.
In de stationsbuurt is er nog slechts 1 café dat

wordt uitgebaat door een Vlaming. Alle andere
cafés zijn ondertussen overgenomen door
Afrikanen waar enkel Frans of een Afrikaanse
taal wordt gesproken. In de supermarkten is
Frans schering en inslag geworden.
Kies daarom op 14 oktober voor het
Vlaams Belang. Een stem voor onze partij
is kiezen voor een Vlaams Denderleeuw,
het stoppen van de verdere vervreemding
en het ondersteunen van een echt
terugkeerbeleid.
Kristof Slagmulder
Lijsttrekker

20.076 inwoners sinds 1 januari 2018
= kassa, kassa voor burgemeester en schepenen
Begin dit jaar raakte het nieuws bekend dat de volgende burgemeester en zijn
schepenen 'opslag' zullen krijgen. De kaap van 20.001 inwoners werd immers
overschreden.
In de privésector krijg je 'opslag' als er goed werk werd geleverd. Laat ons eerlijk
zijn, als we de balans maken van de politiek in Denderleeuw dan zijn we van
mening dat de leden van het schepencollege beter een deel van hun wedde
terug zouden inleveren dan dat ze in de toekomst ook maar
1 eurocent opslag zouden bijverdienen. Voor de huidige
burgemeester en een aantal schepenen zijn hun mandaten
trouwens nu reeds een mooie bijverdienste. In een gemeente
als Denderleeuw, met alle problemen die er zijn, is er genoeg
werk aan de winkel om hier een voltijdse job van te maken.
Danny Bourgeois
Gemeenteraadslid

Criminaliteit scholen
Begin 2018 vroeg het Vlaams Belang de criminaliteitscijfers op van de scholen die
gelegen zijn in onze politiezone. We ontvingen volgend antwoord: "Volgende vormen
van criminaliteit werden vastgesteld op het adres van een school in onze politiezone:
1 twist tussen personen,
13 gewone diefstallen,
4
fietsdiefstallen,
3
beschadigingen
aan
voertuigen, 1 onopzettelijke
brandstichting, 4 gevallen
van vandalisme aan een
gebouw, 4 inbraken in
een school, 2 dossiers
jeugdbescherming, 3 dossiers
belaging, pesten, 10 slagen
en verwonding, 1 leerplicht,
spijbelen, 1 poging diefstal

Asbaktegels tegen rondslingerende peuken
Het zwerfvuil blijft een probleem
in onze gemeente. Een onderdeel
daarvan zijn de sigarettenpeuken die
op veel plaatsen rondslingeren.
In Nederland zijn er heel wat gemeenten
die gebruik maken van 'asbaktegels'.
Dat zijn stenen in de grond met een
rooster waar rokers hun sigaret in
kunnen gooien. Nu blijven de peuken
vaak rondslingeren op pleinen, aan het
station, bushaltes, enzoverder.
Onder meer in Mechelen en Vilvoorde
deed de stad toch al experimenten. De
bevindingen daar zijn positief.

Financieel is dit voor de gemeente
helemaal geen zware investering.
Het Vlaams Belang roept het
gemeentebstuur dan ook op om
het gebruik van asbaktegels te
onderzoeken. Alles wat kan helpen om
onze gemeente proper te houden moet
overwogen worden.

Werking
BINZ
loopt mank
In de voorbije maanden werd de opstart
van de buurtinformatienetwerken
(BIN's)
met
veel
bombarie
aangekondigd
door
het
gemeentebestuur van Denderleeuw.
Na de aankondigingspolitiek van
sp.a en CD&V is het ook altijd
interessant om eens na te gaan hoe het
er in de praktijk aan toe gaat. En wat
blijkt? Het buurtinformatienetwerk
voor bvb. de zelfstandigen (BINZ)
wordt momenteel - ondanks de
vele winkeldiefstallen, vals geld, het
incident met valse facturen, enz. weinig tot niet gebruikt... Volgens de
ene komt er te weinig input, volgens
de andere loopt het mank bij het
doorsturen van de berichten via het
BINZ.
Gemeenteraadslid Kristof Slagmulder
riep op de politieraad van februari
het gemeentebestuur op om zo snel
mogelijk een overlegvergadering te
organiseren tussen de politie en de
zelfstandigen. Er moeten dringend een
aantal zaken uitgeklaard worden zodat
o.a. het BINZ zo snel mogelijk op een
behoorlijke manier kan functioneren
vooraleer dit netwerk een stille dood
sterft.
Winkeldiefstallen blijven trouwens
een echte plaag in Denderleeuw en
leiden tot reëel inkomensverlies bij
de zelfstandigen. Het Vlaams Belang
bepleit daarom ook het oprichten van
een beveiligde webstek voor handelaars
met recidiverende winkeldieven en
oplichters. De mogelijkheid om foto’s
van betrapte winkeldieven daarop te
laden en die, wanneer de gangbare
opsporingsactiviteiten van de politie
niets opleveren, ook uit te hangen of
te delen via sociale media zal voor de
misdadigers ontmoedigend werken en
de handelaars toelaten preventief op te
treden.

Postjes, postjes, postjes...
Begin 2018 raakte het nieuws
bekend dat er misschien opnieuw een
burgemeesterswissel zit aan te komen.
Bijna twee jaar na een klacht adviseert
de auditeur van de Raad van State nu
om zowel het ontslag van de vorige als de
benoeming van huidige burgemeester te
vernietigen.

postjes, die moet de kosten voor een
advocaat maar uit zijn eigen zak betalen.

Het huidige sp.a-CD&V-schepencollege
(en mede dankzij het vreemde stemgedrag
van Open Vld) heeft in paniek een
advocaat laten aanstellen op kosten van
de belastingbetaler, zogezegd om 'de
belangen van de gemeente te verdedigen',
lees vooral 'eigenbelangen'. Het Vlaams
Belang heeft de aanstelling van deze
advocaat uiteraard niet goedgekeurd
tijdens de extra gemeenteraad die hiervoor
werd samengeroepen door Fonck, De
Nul en co. Hun vorige advocaat heeft de
gemeente trouwens al meer dan 11.000
euro gekost. Wie wil vechten voor de

Wij hebben ten tijde van de
onbestuurbaarheid steeds voor het
algemeen belang gekozen in plaats van
het eigenbelang. Daarom hebben we het
toenmalige schepencollege meermaals
gedepanneerd zodat heel wat dossiers toch
konden goedgekeurd worden.

Het Vlaams Belang vindt dat de politiek
bezig moet zijn met het oplossen van de
problemen in onze gemeente. Die zijn er
genoeg. Daar hebben we de voorbije jaren
genoeg voorbeelden van gezien.

Vlaams Belang
krijgt gelijk na
taalklacht
Het Vlaams Belang kreeg gelijk na een
taalklacht in verband met tweetalige
opschriften (Nederlands-Frans) op de
recent geplaatste elektronische laadpaal
in Denderleeuw. Dit was een duidelijke
overtreding van de taalwetgeving.
Eandis heeft ondertussen de Franstalige
opschriften verwijderd.

Het Vlaams Belang hoopt dat de
verantwoordelijken van alle ellende en
het wanbeleid tijdens deze legislatuur op
14 oktober van de Denderleeuwse kiezer
de electorale rekening zal gepresenteerd
krijgen.

Seksuele wanpraktijken Oxfam
Het schandaal met betrekking
tot seksuele wanpraktijken door
medewerkers van Oxfam en andere
ngo's neemt steeds grotere proporties
aan. Eerst raakte bekend dat
medewerkers van Oxfam zich ten tijde
van de hulpmissie in Haïti in 2010,
toen dat land getroffen werd door een
zware aardbeving, bezondigd hebben
aan allerlei seksuele wanpraktijken.
De feiten werden jarenlang in de
doofpot gestopt. Erger nog, wie de
feiten aan het licht wou brengen,
werd geïntimideerd of zelfs bedreigd.
Intussen blijkt dat de toestanden
in Haïti geen geïsoleerd incident
waren. Er zijn ook al tientallen andere
meldingen binnengekomen waarbij
Oxfammedewerkers beticht worden
van seksueel grensoverschrijdend gedrag
ten aanzien van andere medewerkers
of mensen in de regio waar ze hulp
aan zouden moeten bieden. Ook een
andere ngo, Artsen Zonder Grenzen, is
intussen met gelijkaardige feiten in het
nieuws gekomen.
De toestanden die aan het licht zijn
gekomen en waaruit blijkt dat die
wijdverbreid zijn binnen de organisatie,

zijn niet alleen te betreuren maar totaal
onaanvaardbaar en schandalig.
In het licht daarvan hebben enkele landen
gepaste maatregelen genomen. Het
Vlaams Belang verwijst naar het Verenigd
Koninkrijk waar de regering heeft gezegd
dat ze geen nieuwe subsidies meer zal
geven aan dergelijke organisaties. We
verwijzen ook naar Zwitserland, dat zelfs
de geldkraan volledig heeft dichtgedraaid
omdat ze met dergelijke organisatie in
eerste instantie niets meer te maken
willen hebben. Ze moeten eerst volledige
klaarheid geven over wat er zich allemaal
heeft afgespeeld en welke maatregelen
men neemt om de interne controle aan te
scherpen. Vlaams Belang is het daarmee
eens.
Ook
het
gemeentebestuur
van
Denderleeuw werkt samen met o.a.
Oxfam. Het schepencollege verleent
jaarlijks een subsidie van 850 euro aan de
lokale Oxfam Wereldwinkel. Bovendien
wordt bij diezelfde lokale wereldwinkel
jaarlijks om ongeveer 6.000 euro aan
producten gekocht. Het betreft fair-trade
producten (wijn, sinaasappelsap, …)
die gebruikt worden voor recepties en
feestelijkheden. Daarom interpelleerde de

Vlaams Belang-fractie het sp.a-CD&Vgemeentebestuur om te vernemen welke
maatregelen zullen genomen worden
ten aanzien van de samenwerking met
Oxfam en andere ngo's naar aanleiding
van de praktijken die recent aan het
licht zijn gekomen.
De gemeente Denderleeuw moet volgens
ons de geldkraan volledig dichtdraaien.
De samenwerking met Oxfam moet
voor minstens één jaar opgeschort
worden tot er volledige duidelijkheid
is. Het sp.a-CD&V-gemeentebestuur
had hier echter geen oren naar, maar zal
wel een brief schrijven. Van een zwak
signaal gesproken...
Christel De Bruecker
Gemeenteraadslid

ONS LAND
EEN HART VOOR
ONZE MENSEN
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 Surf naar

vlaamsbelang.org/lidworden
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org

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

twitter.com/vlbelang

