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Ouderenzorg versus 
migrantenzorg blz. 2

Wouter de Bouwer 
blz. 3

Dagelijks worden we  belogen en 
bedrogen door talrijke beloftes van de  
traditionele partijen. Inclusief N-VA, die 
de 'kracht van VERANDERING' omzet 
naar de 'kracht van VERARMING'. 
Onze mensen moet meer en meer 
vechten om het hoofd boven water te 
houden omdat alles veel te duur wordt. 
De grenzen worden, mede door deze 
partij, open gezet voor gelukzoekers en 
men volgt slaafs de Europese weg naar 
de ondergang. Wij moeten met zijn allen 
langer  gaan werken  om de kostprijs van 
die massa-immigratie te betalen. 

Intussen staat ons sociaal stelstel op 
springen. CD&V (jarenlang aan de 
macht, samen met SP.a en Open 

VLD)  heeft het geld langs ramen 
en deuren naar buiten gesmeten, 
de pensioenkassen leeggeplunderd, 
overheidsgebouwen verkocht, ... Het 
kon niet op. Diezelfde CD&V pleit nu 
voor een eerlijke belastingregel en wil dat 
de hoge vermogens aangepakt worden. 
Intussen vullen zij hun zakken met 
allerlei mandaten en vergoedingen. Alle 
traditionele partijen graaien gretig mee.  
En dan vindt Kris Peeters dat de Vlaming 
boven zijn stand leeft... Misschien 
moesten ze deze heren eens een leefloon 
van 800 euro geven. Benieuwd wat dat 
zou geven? 

Het Vlaams Belang wil hier paal en perk 
aan stellen en weigert de rekeningen door 

te schuiven naar de volgende generaties. 
Open uw ogen en strijd samen met ons 
voor de toekomst van onze kinderen. 
  

Ivo Verherstraeten
Afdelingsvoorzitter

BESTE INWONER VAN LEOPOLDSBURG-HEPPEN,

Onder de sloophamer  
blz. 3

Leopoldsburg-Heppen



Ouderenzorg ... versus 
migrantenhulp
In ons OCMW worden stelselmatig 
alle voorzieningen voor de oudere 
inwoners afgebouwd of duurder 
gemaakt. Het woonzorgcentrum en 
de service-flats worden opgenomen 
in een intercommunale waardoor ze 
flink duurder worden. De prijzen van 
de maaltijden in het dienstencentrum 
worden 1 euro duurder. De thuiszorg 
van de gemeente wordt afgeschaft 
en overgegeven aan een andere 
instantie. Het dienstencentrum wordt 
afgebouwd... 

Intussen gaan meer dan 80% van 
de sociale tussenkomsten (leefloon, 
installatiepremie, 

huursubsidie, huurwaarborg, 
kinderarmoede tussenkomsten...) naar 
immigranten.

Deze situatie is ronduit schandalig daar 
onze ouderen het huidig sociaal systeem 
hebben opgebouwd met belastingen en 
sociale bijdragen. Bijna al het geld gaat 
nu naar migranten die hiervoor geen 
bijdrage hebben geleverd. 

Aangezien er zeer snel massa's 
migranten bijkomen wordt hun sociale 
tussenkomst door het OCMW steeds 
duurder. De ouderlingenzorgafbouw 
zal snel niet meer volstaan en de 

gemeente zal nieuwe bronnen 
moeten aanboren zoals 
belastingverhogingen allerhande.. 
tot ons sociaal systeem in 
mekaar zal  storten (persioenen, 
werkloosheidsvergoedingen, 
gehandicaptenzorg, ziekte-
verzekering).
 
Het Vlaams Belang vraagt 
als enige partij een halt aan 
de massale inwijking in onze 
gemeente! 

DE NIEUWE GEMEENTETOREN ...  

EEN SUPERPRESTIGEPROJECT!
Ons prachtig historisch gemeentehuis 
(gebouwd in 1856) werd nog 
geen twintig jaar geleden volledig 
gerenoveerd. Iedereen genoot er van 
een zeer goede service in een moderne 
omgeving. De feestzaal werd niet 
gebruikt doch het gebouw zelf was 
kerngezond. 

De fusie met het OCMW was voor 
burgemeester Beke het signaal om een 
nieuw superprestigeproject op te zetten. 
In plaats van het historische gemeentehuis 
op te waarderen en de feestzaal op te 
richten voor de andere diensten koos hij 
voor een glazen gemeentetoren. 

Het bestaande gemeentehuis wordt 
binnenin volledig ontmanteld en doet 
dienst als een reusachtige lege inkomhal. 
Overal waar historische gebouwen 
gerenoveerd worden geeft men toch 
tenminste een bestemming. Wij zouden er 

de toerischtische dienst in onder brengen! 
De financiering van het prestigeproject 
is ook zeer risicovol. Meer dan de helft 
van het bedrag van de nieuwbouw 
moet opgebracht worden door de 
verkoop van het OCMW-gebouw, de 
brandweerkazerne, het sociaal huis en 
het oude rusthuis. Na de flop van de 
investeerders in het LEOPOLDSPARK 
zou dit wel een niet vanzelfsprekende 
verkoop worden met een financiële kater 
van meer dan 1,5 miljoen euro. 

De burger van Leopoldsburg is slecht 
gediend als het belastinggeld gedurende 
jaren naar dit superproject gaat. 
Dringende behoeften van de gemeente 
zoals vernieuwen van de Kanaalstraat en 
dringende wegherstellingen zullen lange 
tijd moeten wachten. Intussen bespaart 
de gemeente ook op sociale voorzieningen 
van de bejaarden. Goed bezig, voorzitter-
burgemeester Beke!

Op dit ogenblik onderhandelt de 
gemeente en het OCMW over de 
opname van het rusthuis en de 
serviceflats van Leopoldsburg en 
Heppen in de intercommunale 
VITAS. De onderhandelingen 
gebeuren met dure ondersteuning 
(tienduizenden euro's) van het 
studiebureau PROBIS. 

Het gemeentebestuur - onder impuls 
van burgemeester Wouter Beke - wil 
af van haar verantwoordelijkheid 
en de kosten voor het beheer van 
rusthuis en service-flats. Deze in een 
intercommunale stoppen, brengt 
natuurlijk weer politieke postjes met 
zich mee, die vergoed worden met 
zitpenningen. Het afschaffen van de 
OCMW-raad heeft alzo geen zin daar 
de financiële winst verdwijnt met deze 
zitpenningen! 

De hele operatie betekent voor 
onze ouderen dat een verblijf in het 
Woonzorgcentrum zeker enkele euro's 
per dag duurder wordt. De prijs 
van de service-flats gaat zeker flink 
omhoog, daar volgens de studie van 
PROBIS de huidige dagprijs in de 
intercommunale veel hoger ligt. 

Onze burgemeester wil kost wat kost 
besparen op alle voorzieningen van 
onze oudere inwoners. Dit moet hij 
vooral doen om zijn prestigeproject 
'de nieuwe gemeentetoren' te kunnen 
financieren. 

Hopelijk wordt hij bij de volgende 
verkiezingen afgestraft voor dit 
misprijzen voor de ouderen onder ons. 

Fred Van Dromme
OCMW-raadslid

UITVERKOOP WOON-
ZORGCENTRUM EN 
SERVICEFLATS



"Wouter de Bouwer"

MILITAIR PATRIMONIUM (GEDEELTELIJK) 
ONDER DE SLOOPHAMER. 
Al sinds enige tijd vangen we uit diverse 
hoeken op dat het leger bepaalde 
gronden en gebouwen wil afstoten, 
eventueel verkopen.

Over welke gronden en gebouwen het 
exact gaat, hebben we tot op heden, 
ondanks meerdere vragen, nog steeds 
geen uitsluitsel. Waar is de trots van 
Leopoldsburg gebleven, een der eerste 
gemeente van het land dat ontstond uit 
een militair kamp? Tot onze grote spijt 
moeten we als Kampenaars vaststellen 
dat ons huidig gemeentebestuur blijkbaar 
met  zeer grote afkeer reageert op alles 
wat oudheid of geschiedenis ademt! 

Dat er delen geheel of gedeeltelijk 
onder de sloophamer zullen vallen, 
staat inmiddels al vast. Wat niet totaal 
vernietigd wordt, wordt gedeeltelijk 
vernield door er prestigieuze futuristische 
hightechtoestanden te plaatsen onder de 
noemer 'toerisme' (zie foto). 

Inzetten op toerisme is op zich een 
goed initiatief in een gemeente waar er 
slechts een zeer miniem aanbod is aan 
werkgelegenheid, maar waarom moet 
het een saaie futuristische bedoening 
worden? Kan men ons mooi militair 
patrimonium, de trots van een militaire 
gemeente niet gebruiken om bijvoorbeeld 
gasten in onder te brengen? In een 

tijdperk dat kinderen meer en meer met 
computers en smartphones bezig zijn, 
kan men misschien de aangrenzende 
bossen gebruiken om er kinderen echte 
avonturen te laten beleven? 

Bovendien zal dit hightech-gebeuren 
gigantische kapitalen vergen. Een 
gemeentebestuur wordt toch geacht 
als een goed huisvader zijn gemeente 
te besturen wat ook inhoudt dat de 
financiën beheersbaar moeten blijven. 

Is het niet belangrijker een mooie 
leefbare gemeente te hebben dan één die 
enkel, in de ogen van 'Brussel', zoveel 
mogelijk prestige uitstraalt, maar waar de 
bevolking  vaak in armoede leeft door een 
gemeentebestuur dat boven zijn stand 
leeft? 

Mariëlla Schoemans
Bestuurslid

Eind 2011 ondertekende toenmalig 
burgemeester Erwin Van Pee 
voor de gemeente Leopoldsburg 
de "convenant of mayors", een 
klimaatovereenkomst waarin men 
zich engageerde om tegen 2020 een 
minimale daling van 20% CO²-
uitstoot te realiseren.

Bij de nul-meting kwam onze 
gemeente eruit met schitterende 
resultaten. Onder Wouter Beke ging 
onze gemeente - door systematisch alle 
groen weg te betonneren - maar liefst 
23% (!) achteruit! (cijfers van VITO) 
En men is nog maar net begonnen 
met zijn obsessieve bouwplannen... 
Denk maar aan het 'aquarium' achter 
ons mooie gemeentehuis, de nieuwe 

gevangenis,... Dan is er de uitbreiding 
van het kleinstedelijk gebied, met 
grootse appartementsblokken van vijf 
bouwlagen, een prestigieuze galerij onder 
de spoorweg door, het dichtbouwen van 
'watergevoelig' (lees: moerassig) gebied 
aan de Craenenhoefweg enz... enz... 
Ter info: de broodnodige sociale 

woningen zitten in het reserve-
woonuitbreidingsgebied, en hebben 
absoluut geen prioriteit! 

Dan is er ook nog het overroepen 
Leopoldspark (zie foto), waar slechts 
één ruimte is ingevuld. De rest is 
"schone schijn", en moet alleen maar 
de indruk geven van bezetting. Loop je 
door het binnengebied, zie je enkel lege 
ruimten.

Voor het Vlaams Belang is zulk 
bouwbeleid onaanvaardbaar en moet 
er eerst aan leegstandsbeheer gedaan 
worden vooraleer er nieuwe projecten 
worden ontwikkeld. Wij pleiten voor 
een groen en leefbaar Leopoldsburg! 

Werkt u mee? 
Best inwoner van Leopoldsburg-
Heppen,

Het Vlaams Belang-bestuur doet 
een oproep naar vrouwelijke en 
mannelijke kandidaten die bereid zijn 
om mee te werken met onze afdeling. 
Dit met het vooruitzicht op de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen 
in 2018. 

Het Vlaams Belang zal meer dan 
ooit nodig zijn om op te komen voor 
de toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen. 

Personen die interesse hebben om met 
ons mee te werken, laat het weten via: 

Afdelingsvoorzitter
Ivo Verherstraeten
ivo.verherstraeten2@gmail.com
011/40 16 94

Afdelingssecretaris
Luc Coninx
lucconinx@skynet.be
011/34 65 82



Een nieuwe studie toont aan dat er 
op economisch vlak een enorme 
kloof blijft gapen tussen Vlaande-
ren en Wallonië. Terwijl Vlaande-
ren er de afgelopen 33 jaar in 
slaagde de werkloosheid te halve-
ren (van 10,7 naar 5,2 procent), 
bleef Wallonië met 12 procent ter 
plaatse trappelen. 

Slecht nieuws dus voor de Waalse 
politieke klasse die om de haver-
klap beweert dat het Waalse her-
stel zich heeft ingezet en Wallonië 
Vlaanderen langzaam maar zeker 
inhaalt. Maar ook slecht  nieuws 
voor Vlaanderen, want de factuur 
voor de Waalse economische ma-
laise wordt voor een groot deel 
door de Vlaamse belastingbetaler 
betaald. 

De Vlaamse geldstroom naar Wal-
lonië is ondertussen opgelopen tot 
12 miljard euro. Over deze als 
‘solidariteit’ verkochte  miljarden-
diefstal blijft het bij de Vlaamse 
partijen – de N-VA incluis – echter 
oorverdovend  stil. Begrijpe wie 
kan. 

Erkende asielzoekers hebben recht 
op een ‘equivalent leefloon’. Uit 
cijfers die het Vlaams Belang aan 
het licht bracht, blijkt dat deze fi-
nanciële steun de Belgische schat-
kist in 2015 liefst 102 miljoen euro 
kostte.  Dat is vijf keer meer dan 
de 22 miljoen euro die de rege-
ring eerder vooropstelde. Tellen we 
daar ook de kostprijs voor de tij-
delijk ‘subsidiair beschermden’ bij, 
loopt dat bedrag zelfs op tot 137 
miljoen euro.

OCMW van de wereld

Daar zal het overigens niet bij blij-
ven. Het grote aantal van de asiel-

zoekers die eind 2015 aankwa-
men en nu pas erkend zijn, is in 
dit cijfer immers nog niet meegere-
kend. Bovendien blijkt het slechts in 
een minderheid van de gevallen te 
gaan om vluchtelingen uit Syrië. De 
cijfers tonen aan  dat 75 procent 
van de leeflonen gaat naar mensen 
uit Djibouti, Eritrea, Togo, Guinee, 
Congo, Bangladesh, enz… Samen-
gevat: uit alle windstreken. 

Het zijn cijfers en feiten die beklij-
ven, zeker wanneer men weet dat 
ondertussen één op zeven landge-
noten de eindjes niet meer aan me-
kaar kan knopen.

SMS  “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

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

facebook.com/tomvangrieken 

twitter.com/tomvangrieken 

Kostprijs asielleefloon  
per nationaliteit 2015

Guinee:  
€ 12 miljoen 

Eritrea:  
€ 2,5 miljoen 

Senegal:  
€1,5 miljoen 

Kameroen:  
€ 1,6 miljoen 

Djibouti:  
€ 753 duizend 

Leefloon asielzoekers:  
vijf keer meer dan verwacht!

Vlaanderen rendeert, 
Wallonië verteert

België 
Belastingkampioen 
Van alle OESO-landen heeft 
België nog steeds de op twee 
na hoogste fiscale druk (geme-
ten op basis van de verhouding 
van de belastingen tot het bbp). 
Dat blijkt uit een recent rapport. 
Wie in ons land 100 euro 
verdient, ziet daarvan 45 
euro terugvloeien naar de 
staat in de vorm van tak-
sen, belastingen en ande-
re heffingen. Dat is een 
pak hoger dan het 
OESO-gemiddelde 
van 34 euro. 


