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We zijn er!
Vlaams Belang
krijgt eindelijk
vaste voet in
Gooik.
Niet
omdat er geen
leden
waren,
niet omdat onze
thema’s niet aan
bod kwamen, niet
omdat er geen
potentieel
zat
integendeel.

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

In deze mooie Pajotse gemeente met een
rijke Vlaams-Nationalistische traditie

hoort het Vlaams Belang thuis. Want
ook hier loert de verBrusseling van
achter het hoekje en zijn begrippen zoals
veiligheid en Vlaams karakter niet altijd
een evidentie.
En dat we het menen met onze goede
bedoelingen tonen we door alvast twee
activiteiten aan te kondigen.
Op woensdag 3 mei is er een dubbele
boekvoorstelling van Barbara en Fré
Pas en op 20 mei nodigen we u graag
uit op ons Spaghetti-festijn. Van beide
activiteiten, meer info hieronder.

Mocht u trouwens zin hebben om onze
werking te vervoegen, op de voorgrond
of eerder achter de schermen? Aarzel niet
om de contactbon binnenin te gebruiken.
Wij nemen zo spoedig mogelijk, zo u
wenst, discreet contact met u op.
Hopelijk tot dan.
Isabelle Pierreux
gemeenteraadslid

Geen verhoging van de waterfactuur!
Chris Janssens vroeg in het Vlaams
Parlement aan minister Schauvliege
om de zoveelste verhoging van de
waterfactuur tegen te houden.

Energie en water blijven maar duurder
worden. Een gemiddeld gezin betaalt nu
al 30 procent méér voor zijn water dan
5 jaar geleden en dat is vooral een gevolg
van het regeringsbeleid. De regeringBourgeois besliste bijvoorbeeld om
jaarlijks 43 miljoen euro te besparen op
waterzuivering. Deze kost werd via de
waterfactuur onder het motto ‘de vervuiler
betaalt’ doorgerekend aan de gebruiker.
De federale regering van haar kant besliste
om een vennootschapsbelasting voor
intercommunales in te voeren. Ook dit
werd doorgerekend aan de consument.
TIENTALLEN EURO’S
Uit
tariefplannen
die
de
drinkwatermaatschappijen bij de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) indienden,
blijkt dat de factuur vanaf januari opnieuw
fors dreigt te stijgen. Er is sprake van
meerdere tientallen euro’s extra op jaarbasis.
Volgens de watermaatschappijen - waarvan
de raden van bestuur overigens bestaan uit

lokale politici van beleidspartijen - zou de
tariefstijging een gevolg zijn van het feit
dat de Vlaming zuiniger omspringt met
water waardoor de watermaatschappijen
minder inkomsten hebben.
Voor het Vlaams Belang moet het maar
eens gedaan zijn met de aanhoudende
verhogingen van de waterfactuur. Vlaams
Belang-fractievoorzitter Chris Janssens
vroeg bevoegd minister Schauvliege
(CD&V) in het Vlaams Parlement
daarom om de saneringsbijdrage deze
legislatuur niet meer te verhogen en
nieuwe prijsstijgingen voor water tegen
te houden. De minister maakte zich er
echter gemakkelijk vanaf en stelde dat
de tariefplannen goedgekeurd werden
door “de gemeentelijke vennoten” en dat
ze verder “worden beoordeeld door een
onafhankelijke waterregulator”, met name
de VMM.
NEGATIEF EFFECT
Chris Janssens vond dat de minister
haar handen wat al te gemakkelijk in
onschuld waste. Hij wees haar op het feit
dat de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten al gewaarschuwd had voor een
verhoging van de waterfactuur ten gevolge

van zogenaamde besparingen van de
regering en extra belastingen. De Vlaams
Belang-fractievoorzitter herinnerde de
minister bovendien aan eerdere verklaringen
in het Vlaams Parlement in 2015 toen ze
- naar aanleiding van de invoering van een
nieuwe waterprijsberekening - had gezegd:
“Wanneer
drinkwatermaatschappijen
hun tarieven willen aanpassen, hebben
wij de sleutel in handen om te zeggen of
dat al dan niet goed is.” Een goed jaar
later schuift ze de verantwoordelijkheid
om de prijsstijging te beoordelen wel
schaamteloos af op de waterregulator.
BASISRECHT
Het Vlaams Belang blijft in ieder geval
pleiten voor betaalbaar water. Water is
immers een basisrecht, geen luxeproduct.
Het Vlaams Belang is van mening dat
de kosten verbonden aan de sanering en
distributie van het drinkwater in eerste
instantie moeten betaald worden uit de
algemene middelen - zoals vroeger het
geval was - en niet via de waterfactuur
moeten doorgerekend worden aan de
Vlaamse consument die al meer dan
voldoende belastingen betaalt.

Mandaten van onze Gooikse bestuurders
Naar aanleiding van de Publifinaffaire werd door Vlaams Belang reeds
in november, ruimschoots voor alle
andere oppositiepartijen, onderstaande
vraag overgemaakt aan het Gooikse
gemeentebestuur.
Steden en gemeenten hebben een
omvangrijk takenpakket. Binnen dat
pakket zijn er taken die zij moeten
opnemen, taken die zij willen opnemen
en taken die ze toebedeeld krijgen. Steden
en gemeenten kiezen ervoor een aantal van
die taken gemeenschappelijk uit te voeren.
Ook onze gemeente doet dat. In een aantal
gevallen gebeurt dat uit noodzaak, omdat
Gooik de taak alleen niet aankan: ze is te
complex of te omvangrijk. Soms gebeurt
dat omdat de taak dan efficiënter zou
uitgevoerd worden.
Gooik is intussen lid van verscheidene
samenwerkingsverbanden en vaardigt
daar mandatarissen in af. Het gevolg
hiervan is dat rond de gemeentelijke
kernadministratie een kluwen van

autonome entiteiten is ontstaan. Om een
kijk te krijgen op die afvaardiging, hadden
wij graag een overzicht van:

•

•

Alle
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en eventueel
daarvan afgeleide organisaties (met
en zonder rechtspersoonlijkheid)
waarvan Gooik lid is.
De mandaten die de schepenen,
de raadsleden en de burgemeester
in intercommunales en eventueel
daarvan
afgeleide
organisaties
bekleden.

Hierbij had ik zeker graag vernomen of
er mogelijk ook vertegenwoordigende
mandaten zijn (en welke) in eventuele
‘dochterverenigingen’
van
de
intercommunales die een statuut dragen
dat buiten de strikte toepassing van
de decreetgever valt. Ik bedoel dus die
structuren met een rechtspersoonlijkheid
als bijvoorbeeld NV of CVBA, … en
die dus niet onder de regels van de

intercommunales vallen, maar er wel uit
voortgevloeid zijn.
Gelet op de sfeer die recent is ontstaan
omtrent de ondoorzichtigheid van deze
structuren en vooral dan de verloning
die eraan gekoppeld is, had ik ook graag
een overzicht van de verloning die aan de
genoemde mandaten verbonden is: voor
elk mandaat de aard van de vergoeding en
het bruto jaarbedrag.
Deze schriftelijke vraag heeft tot doel
transparantie te creëren in een constructie
die ook voor Gooik door de jaren heen
bijzonder ingewikkeld is geworden en
waarop de raadsleden, laat staan de
inwoners, nog weinig zicht hebben.
Het resultaat is dat we te weten zijn
gekomen dat er 20 bezoldigde en 73
onbezoldigde mandaten zijn in Gooik.
Niet wereldschokkend, maar we zijn
alleszins blij met deze transparante
informatie.

Over het dorp...
Er is een discussie losgebarsten over
de herinrichting van het dorpsplein
Gooik centrum. Zo wil de gemeente
het
aantal
parkeerplaatsen
beperken en verplaatsen naar een
nieuw te creëren zone.
Enkele
handelaars
hebben
hiertegen hun protest al laten
horen. Meer zelfs, ze halen aan
dat er op enkele jaren tijd steeds
meer zaken verhuisden naar
de Edingsesteenweg en dat het
dorp aan het doodbloeden is.
Bovendien zou er een kiosk komen,
deze moet echter ingepast zijn in
de omgeving.
De
bevoegde
schepen
laat
echter optekenen dat men ervoor
zou opteren om parkeren met
beperkte tijdsduur toe te laten en
dat er betreffende de kiosk nog
geen concrete plannen zijn. Zou

een mobiele kiosk geen optie
zijn? Alleszins zal er in augustus
mogelijkheid zijn tot overleg met
alle betrokken partijen.
Wij vinden het jammer dat er op
voorhand geen overleg is geweest
met de handelaars en de bewoners,
aangezien deze discussie zo kon
vermeden worden. Wij zijn ervan
overtuigd dat met wat goede wil
van beide kanten er tot een mooi
resultaat kan gekomen worden,
waar elke Gooikenaar fier op
kan zijn. Wij zullen alleszins de
suggestie overmaken om vanuit
economisch perspectief een stand
van zaken op te maken en een
beleid op maat te voorzien om
opnieuw handel aan te trekken.
Onze gemeente verdient geen
geruzie maar een gezonde
vooruitgang.

Inbraakgolf in
Pajottenland
Een landelijke gemeente met
bovendien een verbindingsfactor
tussen Vlaanderen en Brussel
is een gemakkelijke prooi voor
criminelen. Wij legden ons oor
te luisteren en het was opvallend
hoeveel mensen er al slachtoffer
werden van inbraak of poging
tot inbraak. Of mensen die in hun
familie- of vriendenkring jammer
genoeg met dit fenomeen al
kennis maakten.
We kunnen alvast volgende tips
meegeven: beveilig uw eigendom
zo goed als mogelijk. Indien het
kan met een inbraakalarm en
of -camera’s. Wees waakzaam
en bemerk alle ongepaste
gedragingen van voorbijgangers.
Indien
deze
verdacht
zijn
contacteer je de politie. Doe
sowieso steeds aangifte! Deel
deze informatie met uw buren:
ook zij kunnen mee een oogje in
het zeil houden.
Vanzelfsprekend hopen we dat u
nooit hiermee geconfronteerd zult
worden!

VB Lokaal blad

Ja, ik wil
een gratis infopakket
een gratis brochure met
Sociaal Economisch
Programma
een jaarabonnement op
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van het
Vlaams Belang (€ 12,50)
een lidmaatschap als
student/scholier (€ 6,50)
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Vlaanderen rendeert,
Wallonië verteert
Een nieuwe studie toont aan dat er
op economisch vlak een enorme
kloof blijft gapen tussen Vlaanderen en Wallonië. Terwijl Vlaanderen er de afgelopen 33 jaar in
slaagde de werkloosheid te halveren (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 haverklap beweert dat het Waalse herstel zich heeft ingezet en Wallonië
Vlaanderen langzaam maar zeker
inhaalt. Maar ook slecht nieuws
voor Vlaanderen, want de factuur
voor de Waalse economische malaise wordt voor een groot deel
door de Vlaamse belastingbetaler
betaald.

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

België
Belastingkampioen
Van alle OESO-landen heeft
België nog steeds de op twee
na hoogste fiscale druk (gemeten 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 taksen, belastingen en andere heffingen. Dat is een
pak hoger dan het
OESO-gemiddelde
van 34 euro.

facebook.com/tomvangrieken
twitter.com/tomvangrieken

Leefloon asielzoekers:

vijf keer meer dan verwacht!
Kostprijs asielleefloon
per nationaliteit 2015
Guinee:
€ 12 miljoen
Eritrea:
€ 2,5 miljoen
Senegal:
€1,5 miljoen
Kameroen:
€ 1,6 miljoen
Djibouti:
€ 753 duizend

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

OCMW van de wereld
Daar zal het overigens niet bij blijven. Het grote aantal van de asiel-

zoekers die eind 2015 aankwamen en nu pas erkend zijn, is in
dit cijfer immers nog niet meegerekend. 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… Samengevat: uit alle windstreken.
Het zijn cijfers en feiten die beklijven, zeker wanneer men weet dat
ondertussen één op zeven landgenoten de eindjes niet meer aan mekaar kan knopen.

naar
SMS “INFO + naam en adres”
n een
3111 en ontvang drie maande
tick
proefpakket en een gratis USB-s
van het Vlaams Belang.

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

twitter.com/vlbelang

