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Het bestuur van Vlaams Belang-Beersel nodigt uit op haar

TO

EERST ONZE MENSEN | DECEMBER 2019 | BEERSEL.VLAAMSBELANG.ORG

EE

E E R S T ONZE MENSEN

ZALIGE

Zaal Ons Huis, Vroenenbosstraat 4, 1653 Dworp
Info: 0479 76 37 51

EEN

&
GELUKKIG

2020

BEERSELSE AFVALZAKKEN WORDEN FORS DUURDER

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

Wie volgend jaar in Beersel een afvalzak
koopt, zal daarvoor dieper in de geldbeugel moeten tasten. N-VA, CD&V, Open VLD
en Groen keurden immers een forse tariefstijging goed. Dik tegen de zin van het
Vlaams Belang, die de prijsstijging “een
platte belastingverhoging noemt”.
De nieuwe prijzen hebben vooral impact
op de bruine restafvalzakken. Zo stijgt de
prijs voor de grote bruine zakken van 75
liter van 1,85 euro naar niet minder dan
2,10 euro of een stijging van 14 procent.
Voor de kleine zakken van 40 liter stijgt de
prijs van 0,95 eurocent naar 1,10 euro
of een stijging van 16 procent. Op de gemeenteraad trok het Vlaams Belang flink
De duurdere afvalzakken zullen
de plaag van het sluikstorten in
Beersel ongetwijfeld verder in de
hand werken.

van leer tegen deze sluikse belastingverhoging. Het is immers bijzonder pijnlijk dat
net de partijen – met name N-VA en Open
VLD - die tijdens de verkiezingscampagne
een vurig pleidooi hielden voor belastingverlagingen amper een jaar later precies
het omgekeerde doen dan wat ze beloofden. Met deze stijging wordt Beersel immers een van de duurste gemeenten inzake
afvalzakken.

"Dit is een platte
belastingverhoging"
Sluikstorten zal toenemen
De tariefstijging zal bovendien nefaste gevolgen hebben op de sluikstortproblematiek. Zo kampt Beersel vandaag reeds met
400 kilogram sluikstort per dag! Bijna een
verdubbeling op amper 10 jaar tijd. De opruimkosten liepen de afgelopen jaren op tot
meer dan 104.000 euro, de maatschappelijke kost op het vlak van leefmilieu buiten
beschouwing gelaten. Men verwacht dat
een gemeentebestuur alles in het werk stelt
om sluikstorten tegen te gaan, maar deze

ploeg van CD&V, N-VA en VLD, met de
steun van Groen, doet net het omgekeerde
door diegene die braaf zijn afval sorteert
nog eens extra in de geldbeugel te treffen.
Deze tariefstijging getuigt dan ook van een
totale afwezigheid van een duurzame visie
op ons leefmilieu en is bovendien ronduit asociaal voor de
minder gefortuneerden.
Klaas Slootmans
Vlaams parlementslid
Gemeenteraadslid
Beersel

VLAAMS BELANG
ZET HEROPENING
WINDERICKXPLEIN
OPNIEUW OP
GEMEENTERAADSAGENDA
Het is intussen zeven jaar geleden
dat het Winderickxplein in Alsemberg
werd gesloten voor het verkeer. Steeds
meer zorgt de sluiting voor ellenlange
files en sluipverkeer. Het Vlaams Belang pleitte op de gemeenteraad voor
een rechtzetting van deze historische
mobiliteitsvergissing. “Het pesten van
de autobestuurder – die nota bene heel
het winkeltje hier financiert – heeft lang
genoeg geduurd”, klonk het. Wij willen dat het plein wordt heropend mét
voldoende parkeergelegenheid.

"Het pesten van de
autobestuurder, die nota
bene heel het winkeltje
hier financiert, heeft nu
lang genoeg geduurd"
Gevraagd naar de visie van het gemeentebestuur antwoordde de bevoegde N-VA schepen dat zij betwijfelt of een opening het fileprobleem
zal oplossen. “Het blijft een moeilijk
dossier waar wij nog geen concrete
plannen mee hebben”, klonk het. Een
paar dagen later werd in de pers alsnog schoorvoetend aangekondigd
dat mobiliteitsexperts zich er
nog eens "over gingen buigen". Dat het gemeentebestuur meer dan een jaar na
zijn aantreden nog geen
beslissing heeft durven nemen over het grootste mobiliteitspijnpunt in onze
gemeente is alvast veelzeggend. U kan er alvast van op aan dat
het Vlaams Belang
op deze nagel zal
blijven kloppen!

Miranda Vandenbrande
Bestuurslid

Gemeentebestuur
verkoopt ziel van
Beersels
dorpscentrum
Na de kerk van Lot en het Herman Teirlinckhuis wordt opnieuw een historisch
stukje patrimonium in de uitverkoop
gezet. Het gemeentebestuur van CD&V,
N-VA en VLD zette de twee eeuwen
oude pastoriewoning - dat lang
dienst deed als gemeentehuis - in het centrum van
Beersel in de etalage.
Het Vlaams Belang laakte
op de gemeenteraad vooral de dubbele houding van
de N-VA, die destijds in de
oppositie hevig vuurwerk
bood tegen de uitverkoop van ons historisch patrimonium, zoals het Herman Teirlinckhuis. Nu ze echter
mee aan de knoppen zitten, doen ze
krak hetzelfde dan
datgene wat ze het vorige bestuur verweten.
Op de gemeenteraad
keurde gemeenteraadslid Klaas Slootmans deze

“Indien de Vlaamse overheid destijds een dergelijke visie aan de dag had
gelegd, hadden wij nu
geen Kasteel van Beersel
meer”
ondoordachte beslissing af. “Indien
de Vlaamse overheid destijds een
dergelijke visie aan de dag had gelegd, hadden wij nu geen Kasteel
van Beersel meer”, aldus Slootmans.
Dat de piste om het gebouw om
te vormen tot een kinderopvang of
woonzorgcentrum – waar ontzettend
veel nood aan is in onze gemeente – niet werd weerhouden, getuigt alvast van een totaal gebrek aan visie van het Beersels gemeentebestuur.

William
Vandermercken
Bestuurslid

Zonder koerswijziging
wordt Vlaamse Rand
nieuw Schaarbeek
"Indien u geen radicale koerswijziging
inzet, wordt onze Vlaamse Rand binnenkort het nieuwe Schaarbeek.” Met
deze niet mis te verstane boodschap
trok het Vlaams Belang flink van leer
tegen minister Ben Weyts in het Vlaams
parlement.
Wie de cijfers kent, kan niet anders dan
zich ernstig zorgen maken. Na 10 jaar
N-VA op de ministerpost Vlaamse Rand
is de situatie er in onze streek schrikbarend op achteruitgegaan. Amper 1 op 3
gezinnen spreekt thuis nog Nederlands,
het aantal mensen met een migratieachtergrond bereikt recordhoogtes en de
bevolkingsdichtheid piekt jaarlijks naar
nieuwe hoogten. Het Vlaams Belang
verwees bij de bespreking van de beleidsnota Vlaamse Rand in het Vlaams
parlement naar de hallucinante cijfers
van het Planbureau. Daaruit blijkt dat
de bevolking in de Rand sinds 2000
met 15 procent is gestegen.
Tegen 2035 voorspelt men zelfs een
bevolkingstoename met 25 procent of
bijna 100.000 mensen meer dan in
het jaar 2000. Meer dan 80 procent daarvan is te wijten aan immigratie!
Ontvolking
De gevolgen zijn bekend: nog
meer uitwijking van jonge
Vlaamse gezinnen, verdere
ontvolking, het afsterven
van onze Vlaamse en
culturele identiteit, het
uitdoven van ons rijke
verenigingsleven, een
pijlsnelle daling van
de onderwijskwaliteit,
een nijpend tekort aan

Interesse in de werking van
Vlaams Belang-Beersel?

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

Inwoners van
niet-Europese
herkomst in
de Vlaamse
Rand

94.390

“De brede categorie van de
middenklasse betaalt het
gelag.”
Michel Maus, professor
fiscaal recht, over de begroting van de regeringJambon, Knack
“België zakt elke maand dieper weg in een moeras van
schulden en stuurloosheid.”
Jan Segers, journalist,
Het Laatste Nieuws

Bron: provincie in cijfers

22.338

“Onze richtlijn was simpel: we houden het Vlaams
Belang van het scherm.”

2000

2019

plaatsen in onze scholen, islamisering,
nog meer fileleed, minder open ruimten
en toenemende criminaliteit. Wie de
immigratie-evolutie in onze streek aanschouwt, kan niet anders dan vaststellen dat onze prachtige regio één groot
Schaarbeek dreigt te worden indien we
nu geen kordate en moedige maatregelen nemen.
Onze oplossingen
De oplossingen van het Vlaams
Belang zijn alvast zonneklaar:
het stopzetten van het opengrenzenbeleid, een voorrangsbeleid
voor Nederlandstalige kinderen
in het Nederlandstalig onderwijs,
een eigen volk eerst-beleid in onze
sociale huisvesting en een
vestigingsstop voor nietEuropese nieuwkomers.
Willen we dat de Rand
niet omgevormd wordt tot
Randistan is er eenvoudigweg geen andere optie.
Katleen Bury
Volksvertegenwoordiger

Voormalig Terzake-anker
Dirk Tieleman, Humo
“De taferelen die ik hier
iedere dag zie, tarten alle
verbeelding. Het is hier een
totale jungle geworden.”
Een buurtbewoonster van het
Brusselse Maximiliaanpark
getuigt, Het Nieuwsblad
“Ja, de zege van Vlaams
Belang weegt zwaar op de
regering.”
Carl Devos, politicoloog, De
Morgen
“Het is ondertussen onmogelijk geworden om het gat
in de federale begroting het
komende decennium nog
enigszins dicht te rijden.”
Professor Economie Gert
Peersman (UGent)
“In Antwerpen geraak ik
sneller aan een gram cocaïne, dan aan een pizza.”
David Ketteridge, oprichter
van het private drugshulpcentrum Reset,
Het Nieuwsblad
“Ons rechtssysteem is
kaduuk. IS-strijders krijgen
maximaal vijf jaar cel.”
Frédéric De Leeuw, federaal
procureur, De Tijd

Meer van hetzelfde
Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer
koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van
de verliezers.
Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste winnaar van de verkiezingen en tweede partij van het
land promoveerde, gooiden de verliezers het op
een akkoordje waardoor een regeringsdeelname
vooralsnog uitgesloten is. Bij de Tour de France
staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat
de verliezers.
Voorlopig althans. De bereidheid van N-VA om met
ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijlpaal. Waar vroeger ideologische argumenten werden aangedragen om niet met ons in zee te gaan,
beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische
redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA samen
58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf
te weinig dus voor een meerderheid.

Het is onze historische taak voldoende Vlamingen
te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen
het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken.
Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren.
Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut
Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de grootste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië
zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe
Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen.
Oude wijn
Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee.
Die krijgt met de nieuwe Vlaamse regering vooral oude wijn in nieuwe zakken. Van een oplopende rusthuisfactuur over stijgende wachtlijsten in de zorg en de sociale huisvesting
tot de afschaffing van de woonbonus en
de verhoging van de autobelastingen.
De citroen moet blijkbaar tot de laatste
druppel worden uitgeperst.

Zwitserland aan de Noordzee
Concreet gaat het om een tekort van een kleine
150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost dienen te worden verzameld in de komende vijf jaar.

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter
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