Denderleeuw - Iddergem - Welle
echt . onafhankelijk blad | februari 2018 | denderleeuw.vlaamsbelang.org

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!

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

Waarom nog twijfelen? Laat ons een mooie deal sluiten!
Na
de
perikelen
rond
de
onbestuurbaarheid
en
de
postjespakkerij verdient Denderleeuw
een efficiënt en goed werkend
gemeentebestuur. Het Vlaams Belang
wil daarom naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen op zondag
14 oktober een deal sluiten met de
inwoners van Denderleeuw. Geef het
Vlaams Belang in oktober de kans om
Denderleeuw opnieuw op de sporen te
zetten. De voorbije 30 jaar zijn alle andere
partijen aan de macht geweest. Het
resultaat daarvan zien we vandaag. Uit de
Grote Gemeentetest van Het Nieuwsblad
blijkt dat onze gemeente op plaats 292
van de 308 Vlaamse gemeenten staat.
Niet echt iets om fier over te zijn. Wat
heeft de Denderleeuwenaar dus nog te
verliezen?
Stel dat we er dankzij u in slagen om deel
uit te maken van het gemeentebestuur
dan zijn we bereid om in het midden van
de legislatuur (na 3 jaar) een referendum
te organiseren zodat de inwoners kunnen
oordelen of ze al dan niet tevreden zijn
over ons beleid. Is het resultaat positief
dan doen we nog 3 jaar verder tot de

volgende verkiezingen. Zijn ze niet
tevreden: dan stappen we vrijwillig op.
Het wordt hoog tijd dat er opnieuw
naar de bevolking wordt geluisterd en
dat we opnieuw fier kunnen worden op
Denderleeuw.
Waarom? Het thema immigratie leeft
vandaag nog sterker dan in 2012. Zo’n
20% van de bevolking in Denderleeuw
is inmiddels van vreemde origine. Als het
zo verder gaat, dreigen we binnen een
aantal jaren een minderheid te worden
in onze eigen gemeente. De huidige
sp.a-CD&V-meerderheid trekt voluit de
kaart van de diversiteit. Aanpassen moet
de boodschap zijn. Enkel Nederlands
leren is niet voldoende. Er bestaat ook
nog zoiets als onze waarden en normen.
Heel wat Denderleeuwenaren voelen zich
momenteel niet meer thuis in hun eigen
gemeente. Een migratiestop is dus meer
dan noodzakelijk.
Het gemeentebestuur is op vlak van
veiligheid meermaals tekortgeschoten:
overvallen, vandalisme, vechtpartijen,
inbraken, enzoverder. Deze zaken werden
te vaak geminimaliseerd. Onbegrijpelijk.

Het Vlaams Belang eist dan ook een
harde aanpak en een lik-op-stukbeleid
want de Denderleeuwenaar pikt het niet
meer.
Ook andere thema’s zijn voor het Vlaams
Belang belangrijk: zo moet de strijd tegen
de verloedering opgedreven worden.
Bejaarden moeten in rusthuizen de zorg
krijgen die ze verdienen. Er moet meer
aandacht gaan naar andersvaliden want
vaak zijn bushaltes niet aangepast, liggen
heel wat voetpaden er rampzalig bij, is er
te weinig parkeergelegenheid, enzoverder.
Kristof Slagmulder
Lijsttrekker
0476 22 64 97

Geen moskee in Denderleeuw!
De vzw Safa Dender wil in Denderleeuw een moskee openen. Dat blijkt uit
een folder die wordt verspreid in het Arabisch, Frans en Nederlands in het
Brusselse en die in handen kwam van het Vlaams Belang.
De islamitische vzw heeft zijn oog laten vallen op een gebouw in de Guido
Gezellestraat dat ze willen aankopen om er een moskee/gebedsruimte in onder
te brengen. Er wordt momenteel volop geld ingezameld om de aankoop te
financieren.
Ondertussen mag deze islamitische vzw van het
gemeentebestuur wekelijks een lokaal gebruiken in
het Kasteeltje om er 'Arabische les voor kinderen' te
geven. Uit andere gemeenten blijkt maar al te vaak dat
deze 'Arabische lessen' eigenlijk verdoken koranlessen
zijn. Een koranschool hoort hier dan ook niet thuis.
Deze islamitische vzw ontving van het sp.a-CD&Vgemeentebestuur ook nog eens subsidie van 349,93
euro. Op dit gemeentebestuur moet de bevolking
dus niet rekenen. Fonck, De Nul en co laten onze
gemeente verder vervreemden en nu ook nog eens
islamiseren. Alsof er nog geen problemen genoeg
zijn...
Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat het
overgrote deel van de Denderleeuwse inwoners
niet akkoord gaat met de komst van de
moskee. Daarom zal onze partij alle politieke
en wettelijke middelen aanwenden om de
komst van een moskee te verhinderen. Een
moskee in Denderleeuw zou de islamisering
en verfransing in onze gemeente alleen maar
verder in de hand werken.
In januari lanceerde het Vlaams Belang een
onlinepetitie die ondertussen al meer dan
800 keer ondertekend werd. Wil u deze
petitie ook ondertekenen? Surf dan naar
denderleeuw.vlaamsbelang.org.

Medische zorg illegalen
Illegalen die zich in dit land ophouden,
kunnen rekenen op ‘dringende
medische hulp’. De Belgische
schatkist heeft in 2016 32.017,62
euro betaald aan het OCMW van
Denderleeuw (2015: 18.323,88 euro,
2014: 7.516,96 euro) als terugbetaling
voor dringende medische hulp die ze
bood aan illegale vreemdelingen.
Het toont volgens het Vlaams Belang
aan dat het aantal illegalen onder de
regering-Michel/De Wever alleen maar
is toegenomen én dat de kosten de pan
uit swingen.
In 2016 werd door de federale overheid 51
miljoen euro uitgegeven voor dringende
medische hulp aan personen die illegaal
in dit land verblijven. Voor de verzorging
van 15.759 illegalen in ziekenhuizen
betaalde de federale overheid een bedrag
van bijna 41 miljoen euro terug aan de
OCMW’s. Daarnaast werd nog eens
ruim 10 miljoen euro betaald voor de
verzorging van 13.290 illegalen buiten
de ziekenhuizen. Daarmee wordt het
record van 2015 verbroken.
Ook in Denderleeuw bleken een aantal
illegale vreemdelingen beroep te doen op
het systeem van de ‘dringende medische
hulp’. In 2016 werden 13 gevallen
geregistreerd van medische hulp buiten
een ziekenhuis (kostprijs: 18.296,62
euro) en 11 binnen een ziekenhuis
(kostprijs: 13.721 euro). In 2015
werden 7 gevallen geregistreerd van
medische hulp buiten een ziekenhuis
(kostprijs: 7.491,88 euro) en 8 binnen
een ziekenhuis (kostprijs: 10.832 euro).
In 2014: 13 buiten een ziekenhuis
(kostprijs: 7.350,47 euro) en 2 in een
ziekenhuis (kostprijs: 166,49 euro).
Uiteraard moeten mensen die dringend
medische zorg nodig hebben die ook
krijgen, maar hier kan fors worden
bespaard door ervoor te zorgen dat
mensen die hier feitelijk niet zouden
mogen zijn, hier effectief ook niet
zouden verblijven.

Amper 6,7 op 10 jonge gezinnen spreekt nog Nederlands!
Vlamingen weldra minderheid in
Denderleeuw?
Het aantal jonge gezinnen waar nog
Nederlands wordt gesproken, gaat er
in Denderleeuw met rasse schreden op
achteruit. Dat blijkt uit de cijfers van
Kind en Gezin.
Het Vlaams Belang, dat de cijfers onder
de loep nam, verwacht dringend meer
ambitie van het gemeentebestuur om het
tij te keren. In 2012 groeide ‘slechts’ 24,3
procent van de pasgeborenen op in een
anderstalig gezin, in 2016 liep dat cijfer
op tot 32,4% procent. In amper 6,7 op
de 10 gezinnen is de thuistaal nog het
Nederlands. Het aantal kinderen dat
thuis in het Frans wordt opgevoed, ligt
op 22,1 procent.
Hoe men het ook draait of keert:

ook onze gemeente ondervindt in
toenemende mate de gevolgen van het
lakse immigratiebeleid dat in dit land
wordt gevoerd, terwijl op lokaal vlak elk
beleid om het Vlaamse karakter van onze
gemeente te versterken, uitblijft.

een beleid worden gevoerd om het
Vlaamse karakter van onze gemeente
te versterken. Zo niet, kunnen we
binnenkort ‘minderheidsplannen’ gaan
opmaken voor autochtone Vlamingen.

Het spreekt voor zich dat, wanneer
de huidige tendens zich doorzet, de
Vlamingen een minderheid in
eigen gemeente dreigen te worden,
terwijl elk integratiebeleid helemaal
onmogelijk wordt gemaakt.

Danny Bourgeois
Gemeenteraadslid

De
immigratiekraan
moet
eindelijk worden dichtgedraaid.
Immigranten die zich niet willen of
kunnen aanpassen, moeten worden
aangemoedigd om terug te keren
naar het land van herkomst. Op
lokaal vlak moet bovendien dringend

Verkiezingswebstek:
denderleeuw.vlaamsbelang.org

Geen Nederlands, geen (belasting)geld!
Op de gemeenteraad van december stond
een wijziging van 3 subsidiereglementen
(sport, cultuur en jeugd) op de agenda.
Verenigingen aangesloten bij de
Culturele Adviesraad en de Sportraad
konden tot dan gebruik maken van een
gebruikerskaart waarvan de waarde ( =
160 euro) jaarlijks werd vastgelegd voor
het huren van materiaal of infrastructuur
of voor fotokopieën.
De gebruikerskaart voor verenigingen
wordt nu afgeschaft. In plaats daarvan
krijgen de verenigingen nu sowieso
een subsidie van 160 euro. Daarom
moesten een aantal subsidiereglementen
gewijzigd worden.
Het

Vlaams

Belang

wees

er

de
gemeenteraad
op
dat
de
subsidiereglementen voor verenigingen
niet uniform zijn op vlak van taalvereiste.

voertaal hanteren vooraleer ze aanspraak
kunnen maken op een gemeentelijke
subsidie.

Daarom diende het Vlaams Belang
een wijzigingsamendement in voor de
subsidiereglementen jeugd en cultuur:
Amendement: "De vereniging dient
het Nederlands te gebruiken bij haar
werking en organisatie. Alle gegevens en
documenten van de vereniging dienen in
het Nederlands aanwezig te zijn op de
zetel."
Het amendement werd door alle partijen
goedgekeurd. Vanaf nu moeten dus ook
cultuur- en jeugdverenigingen - naast
sportverenigingen - het Nederlands als

Christel De Bruecker
Gemeenteraadslid

"Positief, maar niet naïef!"

Aantal moslims binnenkort
Als we niet ingrijpen, zal het aandeel moslims in dit land de volgende jaren exponentieel toenemen.
Diegenen die voor een proces van
bevolkingsvervanging waarschuwen, kunnen niet langer weggezet
worden als fantasten of paniekzaaiers. Dat blijkt uit
een nieuwe studie van
het onderzoeksinstituut
‘Pew Research Center’.
Het
gerenommeerde
studiecentrum becijferde
dat het aandeel moslims in dit land
– zélfs in het
geval van een
complete immigratiestop
– tegen 2050

zal verdubbelen. De reden daarvoor is simpel: moslims zijn gemiddeld dertien jaar jonger en zetten
gemiddeld dubbel zoveel kinderen
op de wereld. In het geval van een
sterke immigratie – zoals we die de
afgelopen jaren kenden – zou dit
land over dertig jaar zo’n 3 miljoen
moslims tellen.
Beslissende jaren
Het gaat hier voor alle duidelijkheid om voorzichtige prognoses.
De werkelijke evolutie zou nog
dramatischer kunnen zijn. Bovendien spreekt het rapport enkel over
de te verwachten toename van het
aantal moslims. De toenemende immigratiedruk vanuit de niet-islamitische delen van Zwart-Afrika blijft

hierbij dus
buiten beschouwing.

x

2

De
studie toont in ieder geval
één zaak glashelder aan: de politieke beslissingen van de komende
jaren zijn bepalend voor hoe dit
land er morgen uit zal zien. Ondertussen zou zelfs de grootste
optimist tot het besef moeten gekomen zijn dat onze samenleving ten
gronde wordt gericht als het roer
niet meteen wordt omgegooid. Als
we onze kinderen en kleinkinderen
nog een leefbare toekomst willen
gunnen, moet de massa-immigratie
worden gestopt.
Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

Amper 4 op 10 allochtonen werkt
VLAMINGEN

Ondanks de genereuze onderwijs- en
opleidingskansen die
hen worden geboden,
blijft de allochtone tewerkstellingsraad ontstellend laag. In geen
enkel ander Europees
NIET-EUROPESE
ALLOCHTONEN

land ligt het percentage uitkeringsafhankelijke allochtonen zo hoog
als in België. Terwijl de tewerkstellingsgraad bij Vlamingen net geen
8 op 10 bedraagt, is dat bij allochtonen amper 4 op 10, zo blijkt uit
nieuwe cijfers.

Bij asielzoekers is de toestand nog
dramatischer. Slechts 2 op 10 van
hen is aan de slag. De ‘experts’ en
politici die blijven herhalen dat de
nieuwkomers van vandaag garant
staan voor de pensioenen van
ASIELZOEKERS morgen kunnen maar beter stilletjes in een hoekje kruipen.

België

blijft in
koppeloton
belastingdruk

De vreugdekreten van bepaalde regeringsleden ten spijt blijft de belastingdruk in dit land torenhoog. Dat
blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistisch bureau Eurostat.
Met een totale fiscale druk van 47
procentWerk
halen we het op twee na
Bron: Actiris, FOD werkgelegenheid, Steunpunt
slechtste resultaat van Europa. Eens
Percentage dat werkt binnen beroepsactieve leeftijd
te meer bewijzen de cijfers dat de
taxshift vooral een taxlift betekent.

76% 41% 19%

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
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