
N-VA kiest voor  
verdere uitrol OCT's

De dictatoriale  
trekken van N-VA
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Lier - Koningshooikt
De grote graaipartijen durven al eens 
stellen dat een stem voor Vlaams Belang 
een verloren stem is. Dat Vlaams Belang 
toch nooit in een meerderheid zal zitten.

In Lier bewijst Vlaams Belang het 
tegendeel. Verder in dit blad vindt U een 
lijst van de vele verliezingsbeloftes van  de 
N-VA die werden verbroken. Het falen 
van de grootste meerderheidspartij staat 
in schril contrast met wat het Vlaams 
Belang vanuit de oppositie kon bereiken. 

Voorstellen waarmee Vlaams Belang 
steeds alleen stond, werden misprezen of 
weggelachen door de meerderheid. Bij 
gebrek aan eigen goede ideeën voeren 
de meerderheidspartijen één na één de 
voorstellen uit van Vlaams Belang.

Geen enkele andere oppositiepartij in 
Lier weegt zo zwaar door op het beleid 
als Vlaams Belang. De reden hiervoor is 
eenvoudig. Vlaams Belang blijft trouw 
aan de gedane verkiezingsbeloftes.

Wij houden woord!

Voor Vlaams Belang zijn niet de postjes 
belangrijker dan het programma, maar 
het programma belangrijker dan de 
postjes. Niet vanuit de lederen zetels 
in de Dungelhoeff, maar vanop de 
barricades tussen en voor de mensen 
verdedigen wij de belangen van Lier- 
en Hooiktenaars.

Maak samen met ons het verschil. Word   
lid en klim mee op de Lierse barricades.

Bart Verhoeven
Voorzitter VB Lier - Koningshooikt

WIJ HOUDEN WOORD



Het stadsbestuur blijft het aantal 
ondergrondse afvalcontainers 
(OCT's) verder uitbreiden. 

Een opmerkelijke en onbegrijpelijke 
beleidskeuze van N-VA en Open VLD. 
De OCT's staan al jarenlang garant 
voor aanhoudende miserie,  tonnen 
sluikstort, en eindeloze technische 
problemen. 

In de gemeenteraad van december 
2016 werd immers al eens duidelijk 
gesteld dat afvalbeheerder IVAREM 
in gebreke blijft. Van de stoere taal die 
burgemeester Boogaerts (N-VA) toen 
sprak, blijft echter alweer niets meer 
over.

Voor N-VA was in december het 
geduld zogenaamd op, en alle opties 
bleven open en bespreekbaar. En 
hoewel er sedertdien niets veranderde, 
steekt diezelfde partij amper enkele 
maanden later de loftrompetten over 
IVAREM en verklaarde de schepen 
het OCT-netwerk verder te zullen 
uitrollen.

Totaal in tegenstrijd met de eigen 
beloften van 2012 (Laatste kans voor 
Diftar) en december 2016 (Ons geduld 
is op) blijft N-VA  resoluut de kaart 
van DI(E)FTAR trekken.

Op de vraag van Vlaams Belang om 
zonder uitstel werk te maken van een 
plan B weigert het stadsbestuur in te 
gaan. Het OCT-netwerk wordt zelfs 
verder uitgebreid.

Lierenaars en Hooiktenaars verdienen 
echter duidelijke en klare taal als het 
gaat om de standpunten van de Lierse 
partijen, ook in deze materie.

Vandaag krijgen de inwoners die 
klare taal enkel en alleen van Vlaams 
Belang!

BELOFTES IN VUILBAK 
AFVAL ERNAAST



't Is altijd andermans fout

De dictatoriale trekken van N-VA
 In het najaar van 2015 hield het 
Vlaams Belang Lier-Koningshooikt 
twee uitdeelacties. De eerste actie in 
de Antwerpsestraat was een onderdeel 
van onze positieve campagne tegen de 
massale leegstand van handelspanden. 
Het Vlaams Belang kreeg hiervoor echter 
een verbod van burgemeester Frank 
Bogaerts (N-VA).

Ook voor de tweede uitdeelactie op de 
Grote Markt - om het gevoerde nationale 
asielbeleid aan te klagen - kreeg onze 
afdeling geen toelating.

In haar tussenkomsten in de gemeenteraad  
stelde onze fractie duidelijk dat een 
verbod op zo’n uitdeelacties in strijd is 
met het recht op vrije meningsuiting, en 
dat artikel 251 van het politiereglement, 
waarbij een voorafgaandelijke toelating 
wordt vereist van de burgemeester, 
bovendien totaal ongrondwettelijk is.

Onze fractie voegde er de waarschuwing 
aan toe dat eventuele boetes voor de 
acties zouden worden aangevochten voor 
de Rechtbank.

GAS-BOETES

Toch ontving onze afdelingsvoorzitter 
in april 2016 twee GAS-boetes. Het 
ego van burgemeester Frank Bogaerts 
bleek oneindig veel groter dan het 
gezond verstand. Hij verkoos ervoor 
de Lierenaars en Hooiktenaars op 
onnodige gerechts- en advocatenkosten 
te jagen.

Als antwoord op het verweer van Vlaams 
Belang, verklaarde de GAS-ambtenaar 
zich onbevoegd om te oordelen over de 
grondwettelijkheid van artikel 251 van 
het politiereglement, maar toch bleven 
de twee boetes behouden.

Daarop tekende voorzitter Bart 
Verhoeven hoger beroep aan.

RECHTBANK VERNIETIGT
GAS-BOETES

In twee vonnissen van 31 maart 2017 
werden beide GAS-boetes vernietigd.  
Over de grondwettelijkheid is de 
Rechtbank in haar vonnis zeer duidelijk:

“De Rechtbank oordeelt dat er geen 
enkele reden aangetoond of zelfs maar 
enigszins waarschijnlijk gemaakt wordt 
die aanleiding kon zijn om het recht 
op vrije meningsuiting, zoals voorzien 
in art. 19 van de Grondwet en art. 10 
E.V.R.M. te beperken.”

Ook wat artikel 251 van het 
politiereglement betreft, zegt de 
Rechtbank in haar vonnis onomwonden 
dat het uitdelen van politieke pamfletten 
aan een voorafgaande toelating 
onderwerpen een vorm is van door de 
Grondwet verboden censuur is.

In de gemeenteraad van april diende 
de Vlaams Belang-fractie dan ook het 
voorstel in om het bewuste artikel 251 
aan te passen conform de grondwet.

CASSATIE

Burgemeester Boogaerts (N-VA) liet zich 
echter opnieuw van zijn kleinste kant 
zien. Hij weigerde zich neer te leggen bij 
het vonnis en verklaarde zo mogelijk in 
Cassatie te gaan tegen het Vlaams Belang. 

Een intriest schouwspel. De burgemeester 
misbruikte hier zijn functie en voerde 
duidelijk een persoonlijke strijd tegen het 
Vlaams Belang. Persoonlijk, maar wel op 
kosten van U en van alle inwoners van 
Lier en Koningshooikt.

Een zeer duur cassatieberoep starten 
met Liers belastinggeld om een 
politieke tegenstander het zwijgen op 
te leggen zou immers ongehoord zijn!

Een strijd tegen politieke opposanten 
wordt gevoerd door het eigen programma 
uit te voeren of erover in debat te gaan, 
maar niet door een spreekverbod op te 
leggen, door rechtszaken  te starten om 
de vrije meningsuiting te beknotten of 
door enige censuur toe te passen.

Na een negatief advies van de 
raadsman en juridische dienst van de 
stad Lier kon burgemeester Boogaerts 
dan uiteindelijk toch niet anders 
dan te berusten in het vonnis van de 
rechtbank.

Een overwinning voor Vlaams Belang 
én de democratie!

Sinds vorig jaar werken de 
parkeerbegeleidingsborden niet naar 
behoren. Wie Lier wil bezoeken, 
krijgt geen correcte informatie over 
de mogelijkheden tot parkeren in het 
centrum. De borden vanuit de richting 
Berlaar, Duffel en ook het bord aan de 
Pallietertunnel zijn defect.

In de gemeenteraad van maart vroeg 
Vlaams Belang gemeenteraadslid Ella 
Cornelis aan het schepencollege hoe 
zoiets mogelijk is en welke maatregelen 
het schepencollege nam of zou nemen 
om ervoor te zorgen dat de bezoekers 
van Lier opnieuw de nuttige en 
juiste aanduidingen krijgen over de 
parkeermogelijkheden in het centrum.

Schepen Wollants (N-VA) reageerde 
zoals dit schepencollege dat reeds héél 
deze legislatuur doet, door de schuld op 
anderen te schuiven.

Voor Vlaams Belang kan het niet dat 
een stadsbestuur bij ieder probleem 

zijn verantwoordelijkheid tracht te 
ontlopen door de schuld te leggen bij 
Wegen en Verkeer, bij Parkeerbeheer, 
bij Ivarem en de aannemers… maar 
nooit bij zichzelf.
Voor de Lierenaars en Hooiktenaars is 
er immers maar één verantwoordelijke, 
en dat is het verkozen stadsbestuur.
Als opdrachten worden uitbesteed aan 
derde partijen (bv.Wegen en Verkeer, 
Parkeerbeheer, Ivarem,…)  is het de 
taak van het stadsbestuur om ervoor 
te zorgen dat deze partijen doen wat ze 
moeten doen. 

Ondanks  onze tussenkomst hierover 
in de gemeenteraad van maart, waren 
de borden half mei alvast nog steeds 
defect.



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 

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!

België 
Belastingkampioen 
Van alle ontwikkelde landen 
heeft België de hoogste belas-
tingdruk. Dat blijkt uit een nieuw 
rapport van de Organisatie 
voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling (OESO). 
Een alleenstaande zonder kin-
deren die in dit land 100 euro 
verdient, ziet daar meer dan 
54 euro van wegvloeien 
naar de schatkist. Dat is 
een pak meer dan het 
OESO-gemiddelde van 
36 euro. Kortom: ook 
onder de regering-
Michel blijft België 
de kampioen van 
de uitgeperste 
citroenen.

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben 
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid. 
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man 
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van 
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete 
oplossingen aan en formuleert een helder 
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar 
de politieke strijd van de komende twintig 
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.

Dit boek zet aan tot actie. 
Neem de toekomst in eigen handen!


