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VLAAMS BELANG

De niet aflatende bevolkingsstromen rich-
ting Beersel zetten het landelijk karakter 
van onze vijf dorpen stevig onder druk. 
Om die toestroom de baas te kunnen, wor-
den er plannen gesmeed die de deur voor 
hoogbouw en verstedelijking wagenwijd 
openzetten. Het Vlaams Belang gaat in het 
verzet. 

Zo raakte onlangs het nieuws bekend dat 
de provincie Vlaams-Brabant en de gemeen-
tebesturen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-
Leeuw een gezamenlijk ruimtelijk beleid 
willen uitstippelen. Centraal daarbij staat 
het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kernafbake-
ningen Zennevallei’. Eén van de doelstel-

lingen van dat plan is het verhogen van het 
‘ruimtelijk rendement’. Lees: we moeten met 
meer op minder oppervlakte gaan wonen.  

APPARTEMENTSBLOKKEN 

Zo stelt het plan dat het befaamde artikel 
8 van het gewestplan in de dorpskernen 
opgeheven moet worden. Het zegt u wel-
licht niets, maar dat specifieke artikel 8 
was in 1977 een van de grote verwor-
venheden voor onze streek omdat het ons 
beschermde tegen ongebreidelde hoog-
bouw, verBrusseling en verstedelijking. 
Er werd toen wettelijk vastgelegd dat in 
Beersel het aantal bouwlagen beperkt is 

tot 2, tenzij anders bepaald door een uit-
voeringsplan. Maar die garantie wil men 
ons nu dus ontnemen. 

LANDELIJK KARAKTER ONDER DRUK  

Het Vlaams Belang agendeerde het dos-
sier op de Beerselse gemeenteraad en 
waarschuwde voor de verregaande ge-
volgen. Voor appartementsblokken zo-
als in Vilvoorde en Zellik bedanken wij 
immers vriendelijk. Zij zijn wellicht goed 
voor de portefeuille van projectontwik-
kelaars, maar slecht voor het Vlaamse, 
dorpse en landelijke karakter van onze 
gemeente.

Wil jij ons ook steunen in onze strijd voor 
een landelijk Beersel, kom dan zeker een 
bezoekje brengen op ons eetfestijn op 11 
en 12 maart in Dworp, waarvan je hier-
onder alle praktische info over terugvindt. 

Klaas Slootmans
Gemeenteraadslid

Vlaams Parlementslid

RODE LOPER VOOR HOOGBOUW IN BEERSEL? 

Ontsierende appartementsblokken als deze in Zellik wil 
het Vlaams Belang absoluut niet in Beersel

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 

2020STESTE STOOFVLEES EN VOLAUVENTFESTIJN  STOOFVLEES EN VOLAUVENTFESTIJN 
Zaterdag 11 maart vanaf 17uZaterdag 11 maart vanaf 17u
Zondag 12 maart van 12u tot 16u Zondag 12 maart van 12u tot 16u 
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 
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De afgelopen vijf jaar ontving de ge-
meente Beersel 34 schadevorderin-
gen van bestuurders als gevolg van 
de staat van het wegdek. Dat blijkt 
uit cijfers die het Vlaams Belang op-
vroeg bij het gemeentebestuur.

Putten in de rijbaan, verzak-
te rioolputten, uitstekende 
boordstenen. Het zijn maar 
enkele van de oorzaken van 
beschadigingen aan voer-
tuigen die verband houden 
met de staat van het weg-
dek. Wie dergelijke schade 
lijdt, kan daarvoor de weg-

beheerder aansprakelijk stel-
len. Vaak is dat de gemeente. 
De gemeente Beersel ontving 
zo tussen 2017 en 2021, 34 
schadeclaims, waarvan er 20 
gegrond werden verklaard. In 

totaal werd hierbij 4.230 
euro terugbetaald door de 

verzekering. 

Willy Dekens
Bestuurslid 

Met het aantreden van N-VA in het Beer-
sels gemeentebestuur werd met grote 
trom aangekondigd dat de belasting op 
economische bedrijvigheid zou worden 
afgeschaft. Intussen is de hervorming ach-
ter de rug, maar draait ze voor zo’n 300 
ondernemers uit op een fikse verhoging. 

Ondernemingen die over minder dan 
100m² bedrijfsruimte beschikken, zijn 
sinds 2020 vrijgesteld van de belas-
ting. Maar als compensatie verhoogde 
de meerderheid (Lijst burgemeester, 
N-VA, VLD) de belasting voor de be-
drijven die wat meer ruimte nodig 
hebben (101m² tot 15.000m²) met zo 
maar eventjes 50 procent. Kortom: wat 
men met de ene hand gaf, nam men 
met de andere ruimschoots terug.

In Beersel gaat het om meer dan 300 
zelfstandigen. Zij zagen een bijzonder 

gepeperde rekening in de bus vallen 
van soms wel duizenden euro’s. 

ALS DE VOS DE PASSIE PREEKT

Het Vlaams Belang waarschuwde op 
de gemeenteraad dat deze zogenaam-
de ‘ondernemingsvriendelijke’ be-
lastingverlaging in de praktijk een 
stevige belastingverhoging zou 
betekenen voor honderden on-
dernemers. Maar dat viel in do-
vemansoren.

De gemeentelijke jaarrekening 
bewijst nu ons gelijk. Waar de 
belasting in het oude systeem 
minder dan 1,3 miljoen euro in 
het gemeentelijk laatje bracht, 
steeg dat na de ‘belastingverla-
ging’ tot meer dan 1,5 miljoen 
euro. Kortom: de zogenaamde 

belastingverlaging is in de praktijk een 
stevige belastingverhoging. 

Men weze alvast gewaarschuwd 
wanneer de dames en heren van de 
meerderheid (Lijst burgemeester, N-VA, 
VLD) bij de volgende gemeenteraads-

verkiezingen de passie voor het 
lokaal ondernemerschap komen 
preken.

Miranda 
Vandenbrande

Bestuurslid 

'VERLAGING' ONDERNEMERSBELASTING DRAAIT UIT OP FIKSE VERHOGING

BEERSEL: DEMIR WIL LANDBOUWGROND 
ONTEIGENEN VOOR BEBOSSING

34 SCHADEGEVALLEN DOOR 
SLECHTE WEGEN IN BEERSEL

Klaas Slootmans
Voorzitter afdeling Zoniën 

klaas.slootmans@vlaamsbelang.org 
02/552 48 63

Ralf Van den Haute 
Voorzitter Rode- Linkebeek-Drogenbos 
ralf.vandenhaute@vlaamsbelang.org  

0475 69 58 66

Eddy Longeval 
Provinciaal secretaris

eddy.longeval@vlaamsbelang.org 
02/219 60 09

Bouw mee aan een betere toekomst. Sa-
men zorgen we ervoor dat onze mensen 
eindelijk op de eerste plaats worden gezet!

mijn.vlaamsbelang.org/word-lid/
of bel naar 02/219 60 09



Onder impuls van minister Demir (N-
VA) koopt het Agentschap Natuur en 
Bos ook in onze gemeente landbouw-
gronden op om ze te bebossen. Land-
bouwers die tegenpruttelen, worden 
onteigend.  

Onder meer voor de realisatie van 
een nationaal park ‘Brabantse Wou-
den’ begon Natuur en Bos drie jaar 
geleden met een agressief aankoop-
beleid. Met fikse sommen belasting-
geld werd getracht landbouwers en 
verpachters te overtuigen hun gron-
den te verkopen. Op die manier 
werden al honderden hectare grond 
opgekocht, waarvan de helft land-
bouwgrond is. 

ONTEIGENING 

Landbouwers die grond pachten (hu-
ren) van een verpachter (eigenaar) 
worden zo slinks bij de bok gezet, 
aangezien de verpachter en niet de 
pachter wordt aangezocht om te ver-
kopen. Niet minder dan 40 procent 
van de gronden die door Natuur en 
Bos werden opgekocht, zijn immers 
pachtgronden. Voor pachtende land-
bouwers je reinste broodroof. Maar 
ook boeren die eigenaar zijn en wei-
geren te verkopen, betalen het gelag. 
Zo antwoordde minister Demir (N-
VA) op een vraag van Vlaams Parle-
mentslid Klaas Slootmans dat er zal 
worden onteigend indien men niet 
vrijwillig wil verkopen. 

DRUPPEL TE VEEL

Voor heel wat landbouwers in onze 
regio is dit na het stikstofakkoord de 
druppel die de emmer doet overlo-
pen. Opnieuw zijn zij de dupe van 
een wereldvreemd beleid dat boven 
hun hoofden wordt bedisseld. Met 
haar roekeloze aanpak en haar on-
besuisde regelgeving zet minister 
Demir duizenden jobs op het spel, 
bedreigt zij onze levende landbouw-

cultuur en vernietigt zij de concurren-
tiekracht en de rendabiliteit van onze 
moegetergde boeren. 

Wij beschikken over de beste werk-
tuigen, de beste technieken, de beste 
landbouwgrond en de beste landbou-
wers, maar kampen helaas met het 
slechtst denkbare landbouwbeleid.      

SLAG OM LANDELIJK 
VLAANDEREN

Demirs gerichte offensief tegen onze 
boeren botst dan ook op hevige te-
genstand. Elk landbouwbedrijf dat 
sluit, is immers een stukje erfgoed 
dat verdwijnt. Het is een aanval op 
ons oer-Vlaams DNA dat bemeste 
akkers en weidse landerijen ademt. 
Bovendien getuigt het van weinig 
strategisch vernuft wanneer – nadat 
hetzelfde gebeurde met onze ener-
giebevoorrading – je jezelf afhanke-
lijk maakt van het buitenland voor het 

meest elementaire basisgoed dat een 
mens behoeft: voedsel.  

Zonder aan borstklopperij te doen, 
zet het Vlaams Belang zich in woord 
én daad aan de kant van de landbou-
wer. De moeder aller verkiezingen in 
2024 gaat ook om die strijd. Noem 
het gerust de slag voor het behoud 
van ons landelijke Vlaanderen.   

Rudy Demol
Landbouwer Alsemberg 

BEERSEL: DEMIR WIL LANDBOUWGROND 
ONTEIGENEN VOOR BEBOSSING




