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VLAAMS BELANG
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1818DEDE STOOFVLEES EN VOLAUVENTFESTIJN  STOOFVLEES EN VOLAUVENTFESTIJN 
Zaterdag 22 februari 2020 Zaterdag 22 februari 2020 
van 12u tot 22uvan 12u tot 22u
Zaal Ons Huis, Vroenenbosstraat 4, 1653 Dworp-BeerselZaal Ons Huis, Vroenenbosstraat 4, 1653 Dworp-Beersel
Info: 0479 76 37 51Info: 0479 76 37 51

Op het menuOp het menu
Handgemaakte kaaskroketten Handgemaakte kaaskroketten 
Verse soepVerse soep
Stoofvlees op Vlaamse wijzeStoofvlees op Vlaamse wijze
Steak tartaarSteak tartaar
KoninginnenhapjeKoninginnenhapje
Rijstpap op grootmoeders wijze Rijstpap op grootmoeders wijze 

Wie hoopte dat met de toetreding 
van N-VA tot het gemeentebestuur 
ook de wind van de kracht van ver-
andering zou waaien, komt bedro-
gen uit. Wat tijdens de oppositieja-
ren met vuur werd bestreden, voert 
men vandaag gedwee uit.

Zo werden de afgelopen twee ge-
meenteraden bijna 30 belastingver-
hogingen goedgekeurd. Niet via 
de onroerende voorheffing of de 
personenbelasting, maar via tal van 
sluikse taks, tarief- en retributiever-
hogingen. De tarieven voor het con-
tainerpark, de belasting op begraaf-
plaatsen, de belasting op economi-
sche bedrijvigheid voor bedrijven 
groter dan 100m²: allemaal gaan ze 

fors de lucht in. Of hoe de Beerselse 
gemeenteraad steeds meer een be-
lastingsraad blijkt. Amper een jaar 
na de lokale stembusslag blijken de 
dure verkiezingsbeloften evenveel 
waard dan het papier waarop ze 
werden gedrukt: nougatbollen.

Winderickxplein: 
georganiseerde file

Dat geldt ook voor het grootste mo-
biliteitspijnpunt in onze gemeente, 
het Winderickxplein. Waar zowel 
N-VA als VLD in hun eigen partijfol-
dertjes pleitten voor het openen van 
de strook van en naar Sint-Genesi-
us-Rode, weigeren ze waar ze het 
kunnen - in het schepencollege - een 

beleidsinitiatief te nemen. Het is bij 
wijlen zielig hoe gedwee er wordt 
gedanst naar de pijpen van Lijst Bur-
gemeester (CD&V).

Hoogmoed komt voor de val

De manier waarop de oppositie 
wordt behandeld is daarenboven 
een zichzelf respecterend gemeente-
bestuur onwaardig. Wie op de ge-
meenteraad kritiek uit, wordt 
op de meest groteske 
wijze afgeblaft en de 
mond gesnoerd. Of hoe 
de arrogantie van de 
macht steeds meer zijn 
ware gelaat laat zien. 
Eén ding is echter zeker: 
hoogmoed komt voor 
de val. 

Klaas 
Slootmans

Vlaams 
parlementslid 
Gemeente-

raadslid 
Beersel
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BEERSEL
BEERSELAAR KRIJGT RESEM BELASTING- 
VERHOGINGEN VOORGESCHOTELD

Zelfs de belasting op 
begraafplaatsen werd verhoogd.



912.998 euro. Dat is het totaalbe-
drag dat het Beersels OCMW op vier 
jaar tijd uitbetaalde aan leeflonen en 
zogenaamde equivalente leeflonen 
voor niet-Belgische inwoners in onze 
gemeente. Dat blijkt uit cijfers die het 
Vlaams Belang opvroeg.

Burundezen, Congolezen, Marok-
kanen, Peruanen,… Allemaal passe-
ren ze in Beersel langs de OCMW-

kassa. In totaal gaat het om 
niet minder dan 37 na-

tionaliteiten die lustig 
de vruchten van onze 
welvaartstaat plukken. 
Voor de goede orde: 
het gaat dan alleen om 
leefloners die niet over 

onze nationaliteit be-
schikken. Cijfers over 

de ‘nouveaux Bel-
ges’ zijn niet ter 
beschikking. Wat 
we wel weten is 

dat uit onder-
zoek van de 

Antwerpse 
sociologe 
Bea Can-
tillon (UA) 
blijkt dat 7 

op 10 van de leeflonen wordt uitbe-
taald aan mensen van niet-Belgische 
origine. U leest het goed: 7 op 10!

ICT-materiaal 

Het Vlaams Belang laakte op de ge-
meenteraad deze fikse uitgavenpost 
bij de bespreking van de jaarreke-
ning van het OCMW. Daarbij we-
zen we bovendien op de extra uitga-
ven bovenop de leeflonen zoals ‘de 
aanvullende financiële steun’ en de 
‘sociaal culturele participatie’, die 
onder meer worden uitbetaald aan 
illegalen, gezinsherenigers, asiel-
zoekers, enz. Van danslessen over 
sportuitrusting tot ICT-materiaal: alle-
maal worden ze bekostigd door de 

Beerselse belastingbetaler. Kortom, 
u merkt het: uw belastinggeld wordt 
goed besteed. Ahum.   

William Vandermercken
Bestuurslid

Uitbetaalde leeflonen en equi-
valente leeflonen door OCMW-

Beersel aan niet-Belgen
2015 € 239.867
2016 € 251.604
2017 € 210.549
2018 € 210.978
Totaal € 912.998

Wie braaf zijn afval naar het contai-
nerpark brengt, betaalt daar vanaf 
begin dit jaar een flink pak meer 
voor. Het gemeentebestuur van Lijst 
Burgemeester, N-VA en VLD – gretig 
gesteund door oppositiepartij Groen 
- keurde op de gemeenteraad een 
fikse tariefstijging goed. 

Zowel voor hout- en groenafval als 
voor onzuiver steenpuin en grof vuil 
gaan de tarieven voor personenwa-
gens met een laadruimte van maxi-
mum 1 meter omhoog met respectie-
velijk 17 en 10 procent. Ondanks de 
duizelingwekkende sluikstortcijfers 
in onze gemeente blijft het gemeen-

tebestuur dus volhar-
den in de boosheid. 

Sluikstort 

Zo kampt onze ge-
meente jaarlijks met 
zo’n 150 ton aan 
sluikstort, wat de 
belastingbetaler op-
zadelt met een to-
renhoge factuur voor 

opruimkosten. Kosten die door deze 
stijging ongetwijfeld verder de lucht 
in zullen gaan. Uit de burgerbevra-
ging die de gemeente organiseerde, 
bleek nochtans dat sluikstort een van 
de grootste kopzorgen is van onze 
inwoners. Afgaande op deze tarief-
stijging wordt die bekommernis blijk-
baar niet gedeeld door ons gemeen-
tebestuur.       

Nadine 
Motten

Bestuurslid

OCMW-BEERSEL KEERT BIJNA 1 MILJOEN 
EURO UIT AAN NIET-BELGEN

BEERSELS CONTAINERPARK WORDT 
FIKS DUURDER



Op aangeven van voormalig 
staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie Theo Francken zette 
de regering in 2016 het licht 
op groen voor een gemeente-
lijke vreemdelingentaks. Ge-
meenten kunnen er hierdoor 
voor kiezen om een bedrag 
tot 50 euro te vragen aan 
vreemdelingen bij de verlen-
ging, vervanging of vernieu-
wing van hun verblijfskaart.

In essentie gaat het erom dat de kost 
die wij als gemeente dragen voor 
het vernieuwen, verlengen of ver-
vangen van de verblijfskaart voor 
niet EU-buitenlanders doorrekenen 
aan de aanvrager. Een formaliteit 
die overigens in zowat heel Europa 
bestaat. Destijds argumenteerde 
Francken - geheel terecht overigens 
- dat deze taks gerechtvaardigd was 
aangezien de administratie rond 
verblijfskaarten voor vreemdelingen 
een pak complexer is dan identi-
teitskaarten voor Bel-
gen. “Vreemdelin-
genkaarten zorgen 
voor een bijkomende 
werklast voor de lo-
kale besturen, wat 
deze taks ook 

rechtvaardigt”, klonk het toen uit de 
mond van Francken.  

Vrijstellingen 

De taks is echter maar van toepas-
sing nadat ze ook door de gemeen-
teraad wordt goedgekeurd. En daar 
knelt natuurlijk het schoentje. Het 
Vlaams Belang legde het voorstel 
namelijk ter stemming op de Beersel-
se gemeenteraad, waarna het door 
alle partijen werd weggestemd, in-
clusief door N-VA. Ter compensatie 
legden ze vervolgens een eigen 
voorstel neer dat echter bol stond 
van de vrijstellingen voor vreemde-
lingen. Zo worden erkende vluch-
telingen, personen met subsidiaire 

bescherming, humanitair geregu-
lariseerde vreemdelingen, enz 

vrijgesteld voor de taks. 

Hypocrisietrofee

Blijkbaar is de 
voormalige staats-

secretaris wel goed voor selfies 
op sociale media en om wat extra 
stemmen te ronselen, maar zijn be-
leid mee uitvoeren, dat is te veel 
gevraagd. Indien er ooit een hypo-
crisietrofee wordt uitgereikt in onze 
gemeente, weten we meteen aan 
wie ze uit te reiken.
    

Miranda 
Vandenbrande

Bestuurslid

Doe mee met
Vlaams Belang-Beersel

Neem vandaag nog contact op via onze secretaris Eddy Longeval:
eddy.longeval@vlaamsbelang.org | 0479 76 37 51

“Zelfs landen als China of 
Vietnam, die in naam commu-
nistisch zijn, komen niet in de 
buurt van wat de overheid hier 
opslokt.”

Ive Marx, hoogleraar UAntwerpen, 
De Standaard, 14 januari 2020 

“Wat heeft de N-VA tijdens de 
vorige legislatuur ten gronde ver-
anderd? Ik kan niets opnoemen.”

Herman De Bode, voormalig kabinets-
chef van Jan Jambon, De Standaard, 

21 december 2019

“Minder dan de helft van de 
allochtone vrouwen zoekt werk.”

Arbeidseconoom Stijn Baert, De Tijd, 
7 januari 2020

BEERSELSE N-VA STEMT TEGEN 
VOORSTEL FRANCKEN

INDIEN ER OOIT EEN HYPOCRISIE- 
TROFEE WORDT UITGEREIKT, WETEN

WE METEEN WIE TE NOMINEREN"



www.vlaamsbelang.org   02 219 60 09   E facebook.com/vlbelang   w twitter.com/vlbelang   Q instagram.com/vlbelang

LUISTER NAAR HET VOLK

WWW.LUISTERNAARHETVOLK.BE

Al sinds december 2018 zit België zonder volwaardige 
regering. En sinds de verkiezingen in mei zijn ook al 
meer dan 8 maanden verstreken. Nochtans gebruikt 
niemand daarvoor een ‘verrottingsstrategie’, zoals 
sommigen beweren. België is - geheel spontaan en uit 
zichzelf - rot. Zo rot dat dezelfde politici die bij hoog 
en laag volhouden dat België samen hoort er al acht 
maanden niet in slagen om een regering te vormen. 

Nieuwe verkiezingen: een échte oplossing

In tussentijd zoeken ‘experts’ en politici die het steeds 
met minder kiezers moeten doen naar ‘oplossingen’ 
voor de impasse die België is. Een ‘expertenregering’, 
hoorden we enige tijd geleden vertellen. Een voorlopige 
regering, klonk het ook recenter. Er werd zelf geopperd 
door Koen Geens dat elke kiezer vijf stemmen zou 
kunnen krijgen, in de onverholen en onbeschaamde 
hoop dat de CD&V zo toch nog wat stemmen kan halen 
en Vlaams Belang er minder zou vangen. De laatste 
spasmen van de comateuze trado-partijen die toch nog 
zolang mogelijk aan de bak willen komen. 

Deze zaken zijn niet alleen tricolore-pleisters op een 
houten been, het zijn ook slechte excuses om de eigen 
onkunde te verbergen. In de privé is het nochtans 
simpel. Als je acht maanden er niet van bakt dan krijg je 
uw C4. Welnu, laat ons de Belgische politieke elite hun 
C4 geven. Laat ons opnieuw stemmen! Dat is een écht 
alternatief, dat is een oplossing uit de stilstand.

Meer van hetzelfde of het boeltje resetten?

De keuze is dan ook duidelijk. Ofwel kiest men voor nog 
meer stilstand ofwel kiest men voor meer Vlaanderen. En 
een stem voor het Vlaams Belang is een duidelijke stem 
voor meer Vlaanderen. Het geeft kracht aan de vraag 
voor meer autonomie voor de deelstaten, de enige 
oplossing voor de Belgische impasse. Als de kiezer ons 
een nieuw, nog sterker mandaat geeft en we samen 
met N-VA een Vlaamse meerderheid vormen, kunnen 
we federaal onze voet neerzetten zodat er niet meer 
bevoegdheden naar België gaan, maar net meer naar 
Vlaanderen. 

Daarom is het Vlaams Belang dan ook een campagne 
gestart. Een campagne voor de kiezer, een campagne 
voor democratie, een campagne voor nieuwe 
verkiezingen. Hierbij kan ook jij je steentje bijdragen. 
Teken de petitie op luisternaarhetvolk.be en vervoeg 
tienduizenden anderen! Voorlopig zijn we de enige 
partij die pleit voor nieuwe verkiezingen. Politici in 
dit land hebben schrik van nieuwe verkiezingen. Dat 
is even belachelijk als een zwemmer die bang is van 
water. Maar wij staan recht in onze schoenen, wij zijn 
niet bang. Wij zijn er klaar voor. Jij ook?

Teken de petitie

Tom Van Grieken
Voorzitter

"In de privé is het simpel. Als u acht maanden niets 
doet, krijgt u uw C4. Maar in de politiek bakken ze er al 
maanden niks van en blijven ze maar aanmodderen. 
Daarom eisen wij nieuwe verkiezingen."


