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VLAAMS BELANG

1.694.443 euro. Dat is het totaal-
bedrag dat het Beersels OCMW de 
afgelopen vijf jaar uitbetaalde aan 
leeflonen voor niet-Belgen en genatu-
raliseerde vreemdelingen. Dat blijkt uit 
cijfers die het Vlaams Belang opvroeg 
bij het Beersels OCMW.

De helft van de mensen die in Beersel 
een leefloon ontvangen, beschikt niet 
over de Belgische nationaliteit of is re-
cent genatura-
liseerd. On-
der hen Ka-
meroeners, 
Congolezen, 
Soma l i ë r s , 
Afghanen,… 
Daarbij dient 
bo vend i en 
opgeme r k t 
dat mensen 
met een dubbele nationaliteit of nieu-
we Belgen als Belg worden gecatalo-
geerd. Naar herkomst zijn er echter 
geen cijfers beschikbaar. De conclu-
sies zouden immers verpletterend zijn.  

EERST ONZE MENSEN 

De blijvende instroom van buiten-
landse uitkeringsbehoeftigen zet de 

gemeentelijke financiën onder druk, 
zo blijkt. Zo betaalde het OCMW van 
Beersel tussen 2015 en 2020 net geen 
1,7 miljoen euro uit aan buitenlandse 
leefloners. Belastinggeld dat we goed 
zouden kunnen gebruiken voor onze ei-
gen mensen. Denk maar aan het schrij-
nend tekort aan kinderopvangplaatsen 
in Beersel of de noodzakelijke hulp en 
bijstand voor onze eigen zwakkeren 
en hulpbehoevende senioren. 

TOPJE VAN 
DE IJSBERG 

B o v e n d i e n 
zijn de leef-
lonen voor 
b u i t e n l a n -
ders op bud-
gettair vlak 
slechts het 

topje van de ijsberg, want het gaat 
veelal om mensen met bijkomende uit-
keringsbehoeften zoals sociale huisves-
ting, OCMW-middelen voor sociaal en 
culturele participatie en taal- en inte-
gratie ondersteuning. De totaalfactuur 
daarvan is niet te overzien.  

Het Vlaams Belang pleit onomwonden 
voor het Deense model, waarbij men 

pas recht heeft op een uitkering of een 
sociale woning, nadat men een aantal 
jaar heeft bijgedragen. Zo houden we 
onze sociale zekerheid betaalbaar en 
werken we niet als een magneet op ge-
lukzoekers uit alle windstreken. 

Klaas Slootmans
Gemeenteraadslid Beersel

Vlaams parlementslid
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BEERSEL

OCMW-BEERSEL KEERDE  
1,7 MILJOEN EURO UIT AAN NIET-BELGEN

Het bestuur van Vlaams Belang-Beersel-Sint-Genesius-Rode nodigt u uit op haar Het bestuur van Vlaams Belang-Beersel-Sint-Genesius-Rode nodigt u uit op haar 

1919DEDE STOOFVLEES EN VOLAUVENTFESTIJN  STOOFVLEES EN VOLAUVENTFESTIJN 
Zaterdag 26 februari van 12u tot 22uZaterdag 26 februari van 12u tot 22u
Zondag 27 februari van 12u tot 15u Zondag 27 februari van 12u tot 15u 
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
Artisanale kaaskroketten Artisanale kaaskroketten 
WitloofsoepWitloofsoep
Stoofvlees op Vlaamse wijzeStoofvlees op Vlaamse wijze
Steak tartaarSteak tartaar
KoninginnenhapjeKoninginnenhapje
Rijstpap op grootmoeders wijze Rijstpap op grootmoeders wijze 



Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O   Lid worden van Vlaams Belang Beerse O   Een gratis infopakket

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode: .................................Gemeente: ...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post: ........................................................................................................

Conform de wetgeving worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit 
kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

De plannen van het gemeentebestuur 
(Lijst Burgemeester, N-VA, VLD) om de 
school- en stationsomgeving in Hui-
zingen te herontwikkelen, vallen op 
een koude steen bij de omwonenden. 
Ook het Vlaams Belang trok op de 
gemeenteraad flink van leer tegen de 
transformatieplannen.

Als een donderslag bij heldere hemel 
kregen de bewoners van de Vaucamp-
slaan en de Guido Gezellestraat in 
Huizingen begin vorig jaar te horen 
dat het gemeentebestuur wilde plan-
nen heeft om hun buurt ingrijpend van 
gedaante te doen veranderen. Doel 
is de stationsomgeving om te bouwen 
tot een site met een mobipunt, de aan-
leg van een nieuwe weg en een groot 
sociaal wooncomplex van een 20-tal 
appartementen. Eén gezin met jonge 
kinderen dreigt daarbij onteigend te 
worden, hun toekomstplannen ten 
spijt.   

Na felle kritiek vanop de oppositie-
banken en een bijzonder goed geor-
ganiseerd protest van het buurtplat-

form ‘Huizingen Samen’ werden de 
plannen weliswaar bijgestuurd, maar 
nog steeds blijven heel wat vraagte-
kens en punten van kritiek overeind. 
Zo overschrijdt de omvang van het 
sociaal huisvestingsproject met on-
dergrondse parking onmiskenbaar 
de draagkracht van de buurt met bo-
vendien nefaste gevolgen voor de ver-
keersveiligheid. 

INKIJK 

Daarenboven valt door de ligging van 
het sociaal woonproject te vrezen dat 
een aantal bewoners van de Guido 
Gezellestraat geconfronteerd zullen 
worden met een inkijk van de sociale 
appartementen. Ook de menselijke tol 
voor het getroffen gezin op de Vau-
campslaan, wiens eigendom ook in 
de gewijzigde plannen gedeeltelijk 
onteigend wordt, weegt zwaar. Voor 
een gemeentebestuur dat zichzelf een 
sociaal gelaat toemeet, kan dat tellen. 
Cruciale fase wordt sowieso het open-
baar onderzoek, waarbij de buurtbe-
woners de kans krijgen bezwaarschif-

ten in te dienen om zo eventuele wijzi-
gingen van het project af te dwingen. 
In maart 2022 plant het gemeentebe-
stuur om met het nieuwe plan naar de 
gemeenteraad te komen. Het spreekt 
dat we daarbij de belangen van de 
omwonenden en bij uitbreiding van 
alle Huizingenaars zullen verdedigen. 

Ralf Van den Haute
Bestuurslid

PLANNEN STATIONSOMGEVING 
TREFFEN HART VAN HUIZINGEN 

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09



Met het aantreden van N-VA in het 
Beersels gemeentebestuur werd met 
grote trom aangekondigd dat de be-
lasting op economische bedrijvigheid 
zou worden hervormd ten gunste van 
onze lokale ondernemers. Intussen is 
de hervorming achter de rug, maar 
blijkt deze niet meer dan een vestzak-
broekzak-operatie, waarbij de bedrij-
ven met een iets grotere bedrijfsopper-
vlakte het gelag betalen. 

Ondernemingen die over minder dan 
100m² bedrijfsruimte beschikken, 
zijn sinds 2020 vrijgesteld van de 
belasting. Mààr als compensatie ver-
hoogde de meerderheid (Lijst Burge-
meester, N-VA, VLD) de belasting voor 
de iets grotere bedrijven (101m² tot 
15.000m²) met zo maar eventjes 50 
procent. Kortom: wat men met het ene 
hand gaf, nam men met het andere te-
rug. 

In Beersel gaat het om meer dan 300 
zelfstandigen die voor het uitvoeren 
van hun werk nu eenmaal het nadeel 
hebben dat ze ruimte nodig hebben. 
Denk maar aan tuincentra, bierbrou-
wers, enz. Zij zagen afgelopen jaar 
een bijzonder gepeperde reke-
ning in de bus vallen van soms 
wel duizenden euro’s. 

Opmerkelijk is bovendien dat 
de zeer grote bedrijven de dans 
ontspringen. Bedrijfsopper-
vlakten boven de 15.000m² 
worden immers belast aan 
0.05€/m² terwijl dat voor de 
middelgrote ondernemingen 
1.93€/m² is: een veelvoud. 
Een voorbeeld: een bedrijf 
met een oppervlakte van 2 
hectare betaalt in Beersel € 
1.000 belasting economische 

bedrijvigheid, terwijl een kleinere on-
derneming van 800m² €1.544 moet 
neertellen. Een absurditeit die het 
Vlaams Belang op de gemeenteraad 
aan de kaak stelde, maar waar het 
gemeentebestuur krampachtig aan 
vasthoudt.   

Men weze gewaarschuwd wan-
neer deze dames en heren bij de 
volgende gemeenteraadsverkie-
zingen de passie voor het lo-
kaal ondernemerschap komen 
preken.    

Miranda 
Vandenbrande

Bestuurslid 

Van alle baby’s die in Beersel worden 
geboren, groeit 2 op de 3 op in een ge-
zin waar geen Nederlands wordt ge-
sproken. Dat blijkt uit cijfers van Kind 
en Gezin. Naast de Franstalige opmars 
valt ook de forse stijging op van ge-
zinnen die geen van beide landstalen 
spreken.   

De geboortecijfers van Kind en Gezin 
zijn al jaren een objectieve graad-
meter voor de internationalisering en 
ontnederlandsing van onze steden 
en gemeenten. Per gemeente geven 
ze een gedetailleerd overzicht van 

de bevolkings- en taalkenmerken bij 
onze jonge gezinnen. Uit de nieuwe 
cijfers blijkt - nog maar eens - dat de 
19 Vlaamse randgemeenten rond Brus-
sel in ijltempo ontnederlandsen. Dat is 
in Beersel niet anders. Amper 33 pro-
cent van de gezinnen waar afgelopen 
jaar een kind werd geboren, spreekt 
thuis nog Nederlands. Ter vergelijking: 
in 2007 was dat nog 53 procent. Op 
enkele jaren tijd zijn de Vlamingen 
hun meerderheidspositie dus verloren 
en begint onze gemeente op vlak van 
bevolkingssamenstelling steeds meer 
op Brussel te lijken.    

5 VOOR 12 

Tekenend daarbij is het 
toenemend aandeel 
gezinnen dat geen 
van beide landstalen 
spreekt. Bij zowat 1 op 
5 borelingen is dat het 
geval. Dat dit laatste nauw 
samenhangt met de steeds 
groter wordende immigratiegol-

ven is een open deur intrappen. Zo 
blijkt uit cijfers van het Rijksregister 
dat niet minder dan één derde van de 
Beerselse bevolking van vreemde her-
komst is. Bij de 0-24-jarigen klimt dat 
cijfer tot 47 procent. In deelgemeente 
Lot zelfs tot 62 procent. 

Het moge duidelijk zijn dat het Vlaam-
se en volkse karakter van onze dor-
pen onder enorme druk staat. Zonder 
kordate maatregelen op het vlak van 
immigratie- en woonbeleid dreigt de 
Vlaamse gemeenschap in Beersel - en 

bij uitbreiding de hele Rand – 
gedegradeerd te worden tot 

een verwaarloosbare min-
derheid. Een angstbeeld 
dat we te allen prijze 
moeten voorkomen. Het 
is vijf voor 12.  

Nadine Motten
Bestuurslid

BELASTING OP ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID: 
MEER DAN 300 BEERSELSE 
ONDERNEMERS BETALEN HET GELAG 

BEERSEL: 2 OP 3 KINDEREN GROEIEN OP IN ANDERSTALIG GEZIN 
DERDE VAN DE BEERSELSE 
BEVOLKING IS VAN  
NIET-BELGISCHE HERKOMST



Het internet was ooit de vrije haven voor 
alle meningen. Maar vandaag is die haven 
geblokkeerd. Google, Facebook en Twitter (‘Big 
Tech’) passen overal censuur toe. Wie niet binnen 
de politiek correcte lijntjes kleurt, moet eraan 
geloven. U hebt het vast zelf al meegemaakt: 
een tijdelijke ban, een verwijderd bericht of 
een regelrechte blokkering van uw profi el – 
tegenwoordig is het schering en inslag. Ook onze 
partij - het Vlaams Belang - wordt opgejaagd.

Het Vlaams Belang is razend populair, zeker op 
sociale media. Maar dat is niet naar de zin van 
iedereen. De systeempartijen smeden uit nijd 
snode plannen om ons bereik op sociale media 
te verhinderen. Tegelijk werken ze aan wetten om 
meningsdelicten voor de gewone rechtbank te 
krijgen. En ook Big Tech is ze liever kwijt dan rijk. 
Zwarte Piet werd digitaal vermoord, in Amerika 
verbanden Facebook en Twitter een Amerikaans 
oud-president voor onbepaalde termijn en nu zijn 
de Big Tech-vizieren regelrecht op ons gericht. 

WE LATEN ONS NIET MUILKORVEN: 
DOWNLOAD DE APP!

Maar we laten ons niet zomaar muilkorven. Waar 
een probleem is, vinden wij een oplossing. En die 
oplossing is er! Als eerste politieke partij lanceren 
wij een GSM-applicatie - een antwoord op al deze 
inmenging en censuur. Met de applicatie zal u 
exclusieve inhoud vinden, maar kan u ook punten 
scoren om ‘sporen’ te verdienen en zelfs direct 
chatten met de partij. Allemaal vrij en onge� lterd.  

De applicatie zelf is gratis en eenvoudig te 
installeren. Scan de QR-code op deze pagina of 
vind de app in de ‘Play Store’ (Android) en in de 
‘App Store’ (iPhone).
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