
Beste inwoners van Leopoldsburg-Heppen,
De verkiezingen zijn in aantocht met de 
daarbij horende verkiezingsbeloften. Ver-
kiezingsbeloften die na de verkiezingen al 
snel worden gebroken. Politici van de tra-
ditionele partijen maken dan direct een 
bocht van 180 graden.

Onze huidige politici zijn de voeling met 
de burger kwijt: ze beloven veel maar 
er komt zeer weinig van in huis. Onze 
samenleving wordt bedreigd door de 
massa-immigratie van mensen die vaak 
lak hebben aan onze wetten, waarden en 
normen. 

Op sommige speelplaatsen is door  
massale immigratie Nederlands zelfs niet 
langer de voertaal. We worden vreemden 

in ons eigen land. Onze eigen mensen 
staan eeuwenlang op een wachtlijst voor 
een sociale woning, terwijl nieuwkomers 
er bijna ogenblikkelijk kunnen intrek-
ken, zonder ooit een cent te hebben 
bijgedragen aan onze maatschappij.  De 
deuren blijven wagenwijd open staan 
voor allerhande nieuwkomers en onze le-
venswijze zal er in de toekomst drastisch 
onder lijden. Kortom: de massale immi-
gratie zet onze samenleving onder druk 
en dan vooral onze sociale zekerheid.

Het wordt hoog tijd dat we het roer om-
gooien, vooral in het belang van de vol-
gende generatie. 

Yvo Verherstraeten
Afdelingsvoorzitter
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Besparingsbeleid op kap 
van onze senioren
In Leopoldsburg wordt het leven van 
onze senioren een pak duurder. Het hui-
dige schepencollege, onder leiding van 
burgemeester Wouter Beke, nam name-
lijk de volgende beslissingen:

1. Het woonzorgcentrum en de senioren-
flats zullen in 2019 worden overgedragen 
aan een intercommunale. Deze instel-
ling die uit verschillende zorgcentra be-
staat wordt bestuurd door een politieke 
raad van bestuur die is samengesteld uit 
leden van de meerderheidspartijen. Een 
controle door de oppositie wordt op die 
manier vermeden. De overgang gaat ook 
gepaard met een prijsverhoging voor ons 
zorgcentrum. Men spreekt van enkele 
euro’s per dag. Dat is op jaarbasis een pak 
geld.

2. Het  “ouderenzorgcentrum” van onze 
gemeente is opgedoekt en wordt overge-
nomen door een katholieke zorgvoorzie-
ning.

3. Het dienstencentrum waar de senioren 
een pintje kunnen drinken en een mid-
dagmaal nuttigen wordt verplaatst naar 
het St.-Michielsinstituut. Dit betekent 
dat de senioren uit de serviceflats een ver-
dere verplaatsing moeten doen. De maal-
tijdservice vanuit het tegenoverliggende 
rusthuis komt ook in het gedrang.

-de officiële reden voor deze verhuis: er 
kunnen momenteel geen frieten gebak-
ken worden. (!)

-echte reden: de gemeente kan moeilijk 
het oude rusthuis verkopen zonder af-
bouw van het dienstencentrum.

4. Het doorvoeren van een automatische 
indexering van de prijzen van het woon-
zorgcentrum, dagopvang, serviceflats... 
In plaats van de jaarlijkse echte prijsver-
hogingen te berekenen past men de au-
tomatische indexering toe hetgeen leidde 
tot de huidige hoge en onbetaalbare 
prijzen van deze instellingen. Inderdaad, 
de pensioenen worden niet ieder jaar ge-
indexeerd.   Als ze geïndexeerd worden, 
wordt bijna de helft van deze indexering 
wegbelast!

5. Talloze kleine ingrepen zoals een prijs-
verhoging van het busvervoer voor seni-
oren, opslag van de prijs van dagopvang, 
opslag van de maaltijden in dienstencen-
trum... enz.

Het zware besparingsbeleid wat betreft 
senioren kan volgens ons niet door de 
beugel! 

Fred Van Dromme
OCMW-raadslid

Allereerst richt ik graag een woordje 
van dank aan alle mensen die ons af-
gelopen jaar hebben gesteund, door 
weer en wind de baan op gingen, onze 
berichten deelden, present waren op 
onze activiteiten, onze boodschap ver-
kondigden bij vrienden en familie… 
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe-
veel jullie inzet betekent en hoezeer 
ze ons telkens opnieuw vernieuwde 
kracht en energie
geeft.

En die zullen we in 2018 meer dan 
ooit nodig hebben, met de verkiezin-
gen in het vooruitzicht. Maar met de 
kracht van onze overtuiging, het gelijk 
aan onze kant en de beste en strijd-
vaardigste militanten hebben we alvast 
een stapje voor.

Ik maak hierbij dan ook meteen van 
de gelegenheid gebruik om u op te 
roepen uw recht als burger ten volle 
te benutten door u kandidaat te stel-
len voor het Vlaams Belang in uw ge-
meente of stad. Interesse? 

Mail dan naar
ivo.verherstraeten2@gmail.com
of lucconinx@skynet.be 
om je kandidatuur in te dienen.

Of bel
011/401694 (Ivo)
011/346582 (Luc)
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De "superburgemeester" en zijn
verwezenlijkingen

Als een goede huisvader... 
Is dat niet de manier waarop een burge-
meester zijn gemeente hoort te besturen? 
In dat geval is onze burgemeester jammer 
genoeg gebuisd. Geld dat je niet hebt, 
kan je niet uitgegeven, dus moeten er pri-
oriteiten gesteld worden. En men stelt in 
Leopoldsburg de verkeerde…

Karrevrachten financiën worden ver-
kwanseld aan het dichtbetonneren van 
de gemeente, terwijl Leopoldsburg hoog 
scoort op de armoedelijst binnen de nati-
onale statistieken! 

Een paar rekeningen: een nog recent en 
functioneel gebouw moest afgebroken 
worden om te vervangen door een le-
lijk aquarium, kostenplaatje: ongeveer 8 
miljoen. Reigersvliet, met zijn door de 
bevolking niet gewenste gevangenis, viel 
door een blunder €4 miljoen duurder 
uit. Kwartier IJzer, dat futuristisch wan-
gedrocht, zit (gelukkig) in de diepvries 
omdat er zelfs geen geldschieters meer 
konden gevonden worden.

In plaats van steeds meer leegstand bij te 
bouwen, zou men beter eerst de bestaan-
de leegstand aanpakken. Uit leegstand 
volgt immers verval en verval leidt onver-
mijdelijk tot kapitaalverlies! Ons prach-
tig patrimonium laten verkommeren is 
doodzonde.

Intussen wordt er ook bespaard, maar 
vooral op het genot en welzijn van de 
Kampenaar: de mooie bloemenkorven 
die in de zomer de straten sierden: weg-
bezuinigd.  Kerstverlichting: bekrom-
pen tot een paar zielige “crèmeteuten” 
aan lantaarnpalen. Voorziening dat de 
minder(niet)-mobiele mens OOK tot 
aan het voorlopig gemeentehuis geraakt: 
onbestaande wegens “te duur”. 

Om toch af te sluiten met een positieve 
noot: na tientallen jaren is er voor de 
brandweer eindelijk concreet uitzicht op 
een nieuwe kazerne en kunnen ze einde-
lijk de veel te kleine en onveilige accom-
modatie vaarwel zeggen.

Mariella Schoemans
Bestuurslid 

In 2012 kreeg onze gemeente een ech-
te superburgemeester. Wouter Beke 
was ook voorzitter van CD&V en zou 
in die hoedanigheid superverwezen-
lijkingen voor Leopoldsburg kunnen 
doen.   Bij deze een niet exhaustief 
overzicht van zijn echte “verwezenlij-
kingen”:

1. Een mislukt rondpunt aan de Qua-
tre-Bras waardoor alle bewoners van 
het Geleeg komende van Lommel ver-
plicht terug door het centrum moeten 
rijden of een verboden en gevaarlijk 
keermaneuver moeten doen op de 
Antwerpse steenweg.

2. Een nieuwe gemeentetoren van 8 
miljoen euro die niemand in de ge-
meente nodig had. Louter een duur 

prestigeproject dus… Toevallig ook vlak 
voor de verkiezingen zodat hij veel aan-
dacht in de pers en media zal krijgen.

3. Het duurde niet minder dan 7 jaar 
voor het inbreidingsproject Leopolds-
park werd verwezenlijkt. Toen was het 
te laat. De investeringen zijn gebeurd in 
het nieuwe winkelcentrum van Berin-
gen-Mijn en onze winkels staan tot op 
heden leeg.

4. Het bouwen van een gevangenis in 
onze gemeente. Waar iedere normale 
gemeente de komst van een gevangenis 
bestrijdt, haalde Beke ze bij ons binnen. 

5. Het zwaar verkeer uit ons centrum 
halen is nog een verkiezingsbelofte van 
Wouter Beke. Het omgekeerde werd 

waar: het zwaar vrachtverkeer door 
onze gemeente is inmiddels verdub-
beld wegens de tol op de autobaan. 

6. Onze wegen en voetpaden liggen 
er schandalig bij. Er gebeurt nergens 
fatsoenlijk onderhoud. De fietssug-
gestiestroken en de belijningen zijn 
verdwenen.

Besluit: Onze “superburgemeester” 
heeft maar een zeer mager palmares 
voor verwezenlijkingen in onze ge-
meente. 

Fred Van Dromme
OCMW-raadslid



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

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

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 
gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


