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Met dit editoriaal val ik graag met de deur 
in huis: beste wensen voor iedereen, en 
moge 2017, naast geluk en een goede 
gezondheid, ook hoop bieden. Ook op 
gemeentelijk politiek niveau wordt naar 
hoop op beterschap gesnakt. Het is dat 
recht op hoop en degelijk bestuur, dat 
ons als belastingbetalende burger is 
ontnomen.
In Vlaanderen neemt de politieke 
nervositeit sterk toe. De traditionele 
partijen- en ook de N-VA heeft zich in 
dit establishmentkransje genesteld- rollen 
met de spierballen om zich ietwat weg van 
het "politieke centrum" te positioneren. 
De CD&V wil de linkse luis in de liberale 
pels spelen, eens ze met de socialisten in 
bed liggen, doen ze net het omgekeerde 
natuurlijk. N-VA en VLD proberen 
ongeveer het omgekeerde te doen. Van de 
linkse oppositie horen we een sp.a zonder 
verhaal en bijt vooral Groen! o.l.v. de 
immer verzuurde Kristof Calvo van zich 
af. Uiteraard doet hij dit met bangmakerij 
van de ecofascist die zijn eigenwijze 
levensstijl aan een meerderheid van de 
bevolking wil opdringen. Onze partij is 
dan weer aan een sterke opmars bezig, en 
dat is niet onlogisch gezien onze sterke en 
relevante kernthema's, de actualiteit en 
de verjongingskuur die vruchten afwerpt.
Bij onze zuiderburen zien we een ander 
beeld. De communisten komen er sterk 
op, niet om het op te nemen voor de 
arbeider, neen, die arbeider is al lang, 
samen met het ganse industriële apparaat 
verhuisd naar Oost-Europa en Azië. De 
PTB vist er in dezelfde vijver als de PS: 
de stemmen van allochtonen en van de 
"generatiewerklozen", gezinnen waar 
men al drie of meer generaties stempelt.
Het Europese niveau komt -naast lokale 
thema's- verder in dit krantje aan bod. 
Niet in het minst omdat we op onze lokale 
nieuwjaarsreceptie 
o.a. Europees 
Parlementslid, Gerolf 
Annemans mogen 
ontvangen.
   
Pieter De Spiegeleer
Afdelingsvoorzitter

EDITORIAAL



POLITIEZONE HAALTERT-DENDERLEEUW: 
WAT IS ER AAN DE HAND?
Heel wat politiemensen willen het 
politiekorps van de zone Denderleeuw-
Haaltert verlaten omwille van de 
slechte sfeer - naar verluidt is dit nog 
zacht uitgedrukt. Ook zijn er heel 
wat agenten die zich ziek melden. 
Enkele maanden geleden verklaarde 
men nochtans in Het Laatste Nieuws 
(27/05/2016) dat de sfeer opperbest 
was en dat er een laag ziektecijfer was. 
Heeft de ‘leiding’ ons toen voorgelogen?
Denderleeuws Vlaams Belang-
politieraadslid Kristof Slagmulder 
interpelleerde hierover op de politieraad 
van november. De waarnemend 

korpschef bevestigde de slechte sfeer. 
Het Vlaams Belang wil dat er snel 
maatregelen worden genomen en dat 
de oorzaak wordt aangepakt want dit 
komt de veiligheid zeker niet ten goede.
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 voorziene 
49) en keurde de begroting van de 
meerderheid dan ook niet goed. 
Voor Vlaams Belang blijft veiligheid, 
om evidente redenen, één van de 
kernthema's. Ook in Haaltert!

Politieke impasse blijft 
aanslepen
De politieke spelletjes blijven aanslepen 
in onze gemeente. De egopolitiek 
van enkele individuen blijft een ganse 
bevolking gijzelen. De gemeenteraden in 
Haaltert worden met afschuw gevolgd. 
Het is vaak een schouwspel dat het niveau 
van de gemiddelde kleuterklas met moeite 
overstijgt. Onze VB-afdeling weigert 
schuldigen aan te duiden, want zoals 
in een scheiding tussen man en vrouw 
kunnen oorzaak en gevolg niet zwart-
wit geschetst worden. Helaas gaat die 
vergelijking met een scheiding tussen man 
en vrouw ook op als het om de grootste 
slachtoffers gaat. Dat zijn uiteraard de 
kinderen. En het is de burger van Haaltert 
die in deze vergelijking het kind is. Erg 
en ergerlijk tegelijkertijd: eigenbelang 

primeert boven het belang van diegenen 
waarover een gemeentebestuur verplicht 
is verantwoordelijkheid te dragen. Met 
onderstaande spotprent heeft onze 
afdeling op de Jaarmarkt in Haaltert 
campagne gevoerd, enkel en alleen om 
deze schandelijke toestand verder aan te 
klagen. Ego's opzij, Haaltert, dat zijn wij!

MET DRIEKONINGEN LENGT 
DE DAG, ZOVEEL EEN GEITJE 
SPRINGEN MAG!
De dagen beginnen inderdaad 
terug "bij mondjesmaat" te lengen. 
Het nieuwe jaar is ingezet, en het 
Driekoningenfeest is een feest 
dat -naast de klassieke kerst- en 
nieuwjaarsbezoeken- in onze streek op 
de agenda staat, stond of zou moeten 
staan. Het is één van onze tradities 
die we samen met andere waarden 
en vormen van identiteit overboord 
gooien wegens "geen tijd" of oubollig.
Jammer, want tradities zijn geen 
ziekte en nostalgie is geen misdaad. In 
deelgemeente Denderhoutem is het 
feest nog springlevend. Gelukkig. In de 
andere deelgemeenten is dit -zo goed 
als- volledig van het toneel verdwenen. 
Zeer jammer! Het is dan ook de 
taak van gemeentebestuur, scholen, 
sportclubs en jeugdbewegingen om 
dergelijke tradities in leven te houden, 
door te geven aan het nageslacht. 
Immaterieel Cultureel Erfgoed als het 
ware.
De Vlaams Belang Afdeling van 
Haaltert deed op 8 januari jl. een 
inspanning om dit volksfeest onder de 
aandacht te brengen. We gingen met 
een mooie delegatie op pad, zongen 
een lied, en brachten een boodschap. 
De opbrengst werd gebruikt om onze 
artiesten te trakteren op worstenbrood 
en soep tijdens de middag. De kleinsten 
kregen er nog een spelnamiddag 
in een binnenspeeltuin bovenop! 
Verder werd nog een mooie bijdrage 
geschonken aan de Vlaamse Huizen 
van Solidariteit. De Vlaamse Huizen 
van Solidariteit zijn een hulpfonds 
voor Vlamingen die getroffen werden 
door ziekte, tegenspoed,... Onder meer 
hun kerstpaketten zijn inmiddels een 
begrip in Vlaams-Nationale middens. 
Want armoede bestaat ook bij ons!

Iris Van der Veken
Bestuurslid

DRIEKONINGEN



De verloedering van de Denderstreek in 
al haar facetten

Nieuwjaarsreceptie met Europees  
parlementslid Gerolf Annemans

De Haaltertse afdeling van Vlaams 
Belang zal haar nieuwjaarsreceptie 
samen met de collega's uit Erpe-Mere 
organiseren. Op vrijdag 27 januari, 
vindt onze receptie plaats in Aaigem. 
Gastsprekers zijn Pieter Bauwens, 
hoofdredacteur van internetkrant 
Doorbraak, en Europees Parlementslid 
voor Vlaams Belang Gerolf Annemans.
Door de gerichte keuze van 
onze gastsprekers willen we onze 
nieuwjaarsreceptie uiteraard 
"thematisch" benaderen. Het is duidelijk 
dat het gezag van de Europese Unie meer 
dan ooit -en vooral eindelijk- onder druk 
komt te staan. Financiële crisissen, het 
referendum dat leidde tot de Brexit, de 
door de Europese elite georchestreerde 
asielinvasie, de laffe houding inzake 
de fratsen van de Turkse alleenheerser 
Erdogan, of het aanstoken van oorlog in 
Oekraïne. Jan met de Pet heeft er stilaan 
de buik van vol. Want laten we wel wezen, 
het is al langer duidelijk dat de EU onze 
eigen identiteit, vrijheid en soevereiniteit 
in de etalage heeft geplaatst. Eigenbelang 
-waar kennen we dat in Haaltert van?-, 
ziekelijk politiek correcte bemoeizucht, 
regelneverij,... vormen meer en meer de 
basis van iets wat dan "Europees Beleid" 
heet. Vlaams Belang is dan ook fier de 
enige Vlaamse Eurosceptische partij te 
zijn. Dat N-VA -ook in dit thema- warm 
en koud blaast hoeft niet verwonderlijk 

te zijn. CD&V, Groen!, sp.a, en VLD 
dansen nog vrolijker mee op het feestje 
van het EU establishment. Niet zelden 
worden dergelijke feestjes op gang 
getrokken door dé EU-nar bij uitstek, 
Guy Verhofstadt. Op geregelde tijdtippen 
krijgt de zelfvoldane Gentse Europeaan 
een geniale (sic) ingeving en schoffeert 
hij alles en iedereen die zijn EU-visie 
niet deelt. Terwijl hij buldert legt hij af 
en toe zijn haren in de juiste zijwaartse 
vorm, al ware hij een notoir historisch 
figuur uit Duitsland. De geschoffeerden 
mogen collega EU-Parlementsleden zijn, 
maar dat mogen ook wereldleiders zoals 
Poetin zijn. Wereldleider -iets wat de heer 
Verhofstadt nooit geweest is en godzijdank 
ook nooit zal zijn. Vraag maar eens aan 
de Vlaamse fruittelers en varkensboeren 
wat de Russische boycot hen heeft 
opgeleverd. Naast het feit dat Vlaams 
Belang fier is de enige Eurokritische partij 
in Vlaanderen te zijn, is het tevens ook 
blij te mogen behoren tot de ENV-fractie 
in het Europees Parlement. ENV staat 
voor: Europa van Naties en Vrijheid. In 
deze fractie zetelen onder meer partijen 
als het Front National van Marine Le 
Pen en de PVV van Geert Wilders. Deze 
ENV is duidelijk Eurosceptisch om de 
eenvoudige reden dat basisthema's als 
vrijheid, soevereiniteit en identiteit haaks 
staan op wat de EU met haar burgers 
aanvangt en verder wenst aan te vangen. 

Het hoeft ook geen betoog dat wij deze 
basiswaarden tot op het lokale niveau 
wensen uit te dragen en te verdedigen. 
Geen geknabbel meer aan onze waarden, 
normen, identiteit en tradities! 

OPPORTUNITEITEN

Terwijl we als Vlaams Belang de 
enige waakhond zijn als het over de 
verpletterende gevolgen van de EU-
verdwazing gaat, mogen we niet 
blind blijven voor het beperkt aantal 
mogelijkheden dat deze EU-vetpotten 
ons bieden. Lees: Hoe kunnen we -zolang 
deze EU bestaat- een deel van onze 
weggevloeide belastingscenten terugzien. 
Het is in deze context broodnodig om 
op het lokale niveau af te toetsten wat 
er op gemeentelijk/stedelijk niveau kan, 
maar ook wat er intergemeentelijk/
regionaal mogelijk is. Het is ook hierin 
dat ons falend gemeentebestuur boter op 
het hoofd heeft en uit onkunde/onwil of 
een combinatie van beiden verzaakt heeft 
de Europese barometer af te lezen, en zo 
opportuniteiten te mislopen. Dit naast het 
nalaten om objectief te berichten wat de 
gevolgen van de Europse besluitvorming 
op het bord, voor de deur en in de 
geldbeugel, van de belastingbetaler zijn.

Pieter De Spiegeleer
Afdelingsvoorzitter

Dat de Denderstreek verder verloedert, 
en kreunt onder stijgende criminaliteit, 
verfransing, verafrikanisering,... is 
geen nieuws meer. Het is echter meer 
en meer frustrerend dat de heersende 
elite de kop in het zand blijft steken 
en zich in allerlei bochten probeert te 
wringen om toch het verband met de 
multiculturele samenleving niet te zien 
en/of te benoemen. De maatschappij 
en het leven door een roze bril bekijken 
kan leuk zijn, maar als politicus is het 
uw verdomde plicht de samenleving 
met een objectieve realistische bril te 
bekijken. En dan kan u niet anders 

dan zien, en zeggen dat de invasie die 
we in Europa, Vlaanderen en zelfs tot 
voor onze deur ondergaan, een groot 
gevaar is voor onze vrijheid, veiligheid 
identiteit en tradities! Het is in deze 
context dat burgers in Denderleeuw en 
Ninove massaal op straat kwamen om 
deze boodschap kordaat op de agenda 
te plaatsen. Ook burgers uit andere 
steden en gemeenten -zoals Haaltert- 
namen deel aan deze protestmarsen. 
Wij zijn het beu!

Marnic Van den Branden 
Bestuurslid



Een verlaging van de BTW op elek-
triciteit, minder belastingen, een 
streng migratiebeleid, confedera-
lisme, afschaffing van de senaat, het 
sluiten van de miljardenkraan naar 
Wallonië,… De talloze beloftes die 
de drie regeringspartijen N-VA, 
CD&V en Open VLD voor de ver-
kiezingen van 2014 deden, staan in 
schril contrast met hun daden.

De beloofde zoetigheden zijn vervan-
gen door een gepeperde rekening. Zo 
werd de BTW op elektriciteit ver-
hoogd tot 21%, stegen talloze taksen 
en accijnzen, verhoogde men de pen-
sioenleeftijd en verdubbelde men de 
zorgpremie. Resultaat: waar vroeger 

vooral uitkeringsgerechtigden, min-
dervaliden en gepensioneerden de ar-
moede werden ingeduwd, krijgen nu 
ook steeds meer werkenden de eindjes 
niet langer aan mekaar geknoopt. 

Belofte maakt schuld

Intussen staat de immigratiekraan 
wagenwijd open, speelt de regering 
OCMW van de hele wereld, houden 
de Vlaams-Waalse miljardentrans-
fers aan en kleurt de staatsschuld 
dieprood. Kortom: de dure eden van 
gisteren blijken vandaag evenveel 
waard als het papier waarop ze wer-
den geschreven. 

Onder het motto ‘Genoeg woorden, 
nu daden’ lanceert het Vlaams Belang 
een offensieve campagne die deze fla-
grante woordbreuk aan de kaak stelt. 
Immers: belofte maakt schuld! 

Lees onze voorstellen  
op www.vlaamsbelang.org

Meer dan 80 procent illegalen 
blijft in het land
Vorig jaar werden welgeteld 
43.433 bevelen om het grondge-
bied te verlaten (BGV) afgeleverd. 
Minder dan 1 op 5 van deze beve-
len werd ook effectief uitgevoerd. 
Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams 
Belang bemachtigde bij het staats-
secretariaat voor asiel en migratie. 

Zolang de kans dat men een uitwij-
zingsbevel kan negeren vier keer 
groter is dan de kans op effectieve 

repatriëring, zal zich het bericht 
verspreiden dat België het land is 
waar men - eens voet aan wal ge-
zet - ook kan blijven. Het spreekt 
voor zich dat bij ongewijzigd 
beleid het leger illegalen in onze 
steden – vandaag goed voor zo’n 
200.000 mensen – nog verder 
zal aangroeien, en de N-VA van-
daag organiseert wat ze gisteren 
bestreed: een volgende collectieve 
regularisatieronde.

SMS  “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

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

facebook.com/tomvangrieken 

twitter.com/tomvangrieken 


