
www.vrouwentegenislamisering.be
Lees pag. 5

Vandalisme en 
criminaliteit in 
Diest  

Aanpak 
armoede-
probleem  

Lees pag. 3 Lees pag. 7

Lees pag. 4

Lees pag. 8

Als enige echte volkspartij 
zal het Vlaams Belang bij de 
komende verkiezingen volop de 
kaart trekken voor een leefbaar 
en veilig Diest. We willen komaf 
maken met de prestigeprojecten, 
overdreven uitgaven en nutteloze 
kosten. We willen een Vlaamse 
stad op mensenmaat.

Andy Bonnyns,  Lijsttrekker Diest  
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We weten het allemaal, doch het blijft een taboe. De gevangenisbevolking ver-
vreemdt verder. Meer dan de helft is van vreemde origine en bovendien is één 
op drie gevangenen illegaal. Een overheidsonderzoek naar afkomst en crimi-
neel gedrag dringt zich dan ook hoe langer hoe meer op. Zo is in Nederland de 
etnische registratie reeds geruime tijd ingeburgerd. Op een vraag van Vlaams 
Belang-Kamerlid Peter Logghe antwoordde minister Turtelboom dat zoiets bij 
ons niet aan de orde is, gezien “het om een gevoelig thema gaat dat bepaalde 
vooroordelen wel eens zou kunnen bevestigen”.

Kortom, we weten het wel maar we zwijgen erover. U kan erop rekenen dat het 
Vlaams Belang dat alvast niét zal doen.
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Woordje van de voorzitter
Beste inwoner,
U leest het misschien niet altijd in de kranten maar u mag ervan overtuigd zijn 
dat wij nog steeds, met volle moed, de belangen verdedigen van alle Diestena-
ren. 

De afgelopen jaren hebben wij op allerlei manieren verschillende problemen 
aangekaart die zich voordoen in onze stad en haar deelgemeenten. Het Vlaams 
Belang levert niet alleen goed werk in de gemeenteraad. Zo organiseren wij ook 
regelmatig straat- en marktacties om bepaalde problemen extra in de schijnwer-
pers te plaatsen. Een mooi voorbeeld is onze protestactie voor de gemeenteraad 
van januari naar aanleiding van het buitensporig groeiende criminaliteitspro-
bleem. Met een groot spandoek en pamfletten protesteerden wij tegen het veel 
te laks beleid van ons stadsbestuur.

Wie denkt dat het Vlaams Belang zich enkel bezighoudt met criminaliteit en 
vreemdelingen vergist zich. De afgelopen jaren hebben wij het armoedepro-
bleem meermaals op de agenda geplaatst. Hebben wij als enige partij, ons met 
hand en tand verzet tegen het opdoeken van het 1ste bataljon parachutisten, 
protesteerden wij tegen het nieuw ingevoerde mobiliteitsplan en tegen de plan-
nen om de Demer opnieuw open te leggen. Wij hebben maatregelen gevraagd 
om het verkrottingsprobleem tegen te gaan, voorstellen gedaan om de Diestse 
kermis te doen heropleven. En zo kunnen we nog wel even doorgaan…

Met enige trots kan ik u zeggen dat het Vlaams Belang 
in Diest de voorbije jaren hard heeft gewerkt. Niet alleen 
voor maar ook achter de schermen. Daar werd er stilletjes 
gewerkt aan de verdere uitbouw van onze lokale afdeling. 
Een nieuwe bestuursploeg staat klaar om de gemeenteraads-
verkiezingen van oktober 2012 voor te bereiden. Met veel 
moed en vol enthousiasme gaan wij er tegenaan want ook in 
Diest is er nood aan een sterk Vlaams Belang!

Andy Bonnyns
Voorzitter



Auto-, fietsen- en winkeldiefstallen, het vernielen 
van stadsmeubilair of het bekrassen van wagens, 
inbraken in woningen, overlast door graffitispuiters 

en drugsdealers… Bijna dagelijks lezen we in kranten dat 
handelaars en inwoners van Diest en de vroeger zo rustige 
deelgemeenten het slachtoffer worden van vandalisme en 
criminaliteit.

Op maandag 16 januari jl. werd de cri-
minele waanzin ten top gedreven toen 
een 15 jarige jongen op klaarlichte dag 
het slachtoffer werd van een brutale 
overval door 2 onbekenden… en dat 
voor slechts 8 euro. Samen met het 
overgrote deel der Diestenaren is het 
Vlaams Belang van oordeel dat de maat 
nu vol was. Genoeg is genoeg! Op de 
gemeenteraad van 30 januari jl. inter-
pelleerde Bieke Ceuppens het Diestse 
stadsbestuur over de onhoudbare situ-
atie.

Extra veiligheidsmaatregelen zijn een 
absolute noodzaak. Er was hoop: enkele 
dagen voordien had het stadsbestuur 
immers een nultolerantie afgekondigd 
tegen graffiti spuiters. In de pers leek 
het wel een echte oorlogsverklaring.

De ontgoocheling in het CD&V-N-
VA-SP.a stadsbestuur is groot
Vooreerst blijkt de nultolerantie voor 
graffiti-spuiters in praktijk slechts een 
“minnelijke schikking” in te houden. 
Geen strafmaatregelen dus. Vragen 
over nieuwe initiatieven vanwege dit 

stadsbestuur om het criminaliteitspro-
bleem harder en efficiënter aan te pak-
ken bleven onbeantwoord. Sterker nog: 
burgemeester Laurys vindt dat er nu al 
een nultolerantie is t.o.v. criminaliteit! 
Er komt geen verhoogd politietoezicht, 
er worden geen bijkomende camera’s 
ingezet. Hiervoor zou er geen geld zijn. 
Miljoenen euro’s Diests belastinggeld 
stroomt dankzij CD&V-NVA en SP.a 
binnenkort van de Citadel- ruïne  via de 
open-Demer naar de zee.  Verder dient 
de Diestenaar, volgens het college,  im-
mers zijn mond te houden en stoppen 
met zijn gezeur over armoede, crimina-
liteit, gebrekkige huisvesting of de sinds 
4 juli 2011 ontstane verkeersellende in 
de stad!

Burgemeester Laurys ontkent toe-
name criminaliteit in Diest
Vlaams Belang confronteerde de bur-
gemeester met de inbraakcijfers van 
de Algemene nationale gegevensbank 
van de federale politie. Hieruit blijkt 
een zeer verschillende evolutie binnen 
de politiezone Demerdal: tussen 2005 
en 2010 daalde het aantal inbraken in 
Scherpenheuvel-Zichem met meer dan 

10 % ; in Diest steeg het aantal inbraken 
in woningen met bijna 50 % !

Burgemeester Laurys ontkende deze 
evolutie door te suggereren (zonder de 
cijfers te geven) dat 2011 terug een ver-
betering gaf voor Diest. Besluit: voor 
het stadsbestuur zijn de criminaliteits-
problemen in Diest opgelost. Hoe naïef 
kan men zijn. 

Stadsbestuur slaapt rustig verder, 
burger ligt wél wakker
Wij keken even de krantenartikels na 
tijdens de veertien dagen die hierop 
volgden. Tijdens deze veertien dagen 
haalden maar liefst 18 diefstallen in 
Diest de krant. Tegen dit tempo wordt  
gemiddeld zowat ieder Diests gezin be-
stolen tijdens de bestuursperiode van 
één stadsbestuur!

Beste mensen, het Vlaams Belang ligt 
wel wakker van deze onduldbare situ-
atie. Samen met u eisen wij een door-
tastende harde aanpak van criminelen, 
meer politie in Diest, meer en goedge-
plaatste camera’s in de straten, meer 
preventie en snellere hulp voor slachtof-
fers van criminaliteit. 
Diest heeft geen nood aan een open-De-
mer, maar wel aan een grote gesloten-
Gevangenis om de boeven en criminelen 
van de straat te halen. 
Het Vlaams Belang is hierin ondubbel-
zinnig uw stem.

Bieke Ceuppens
Fractieleider gemeenteraad

Diest in de greep van vandalisme en criminaliteit

Vlaams Belang afdeling Diest stelt nieuwe 
bestuursploeg voor!

Voorzitter: Andy Bonnyns
Ondervoorzitter: Jozef Claes
Secretaris: David Beeris
Penningmeester: Jan Nys
Politiek secretaris: Willy Smout
Ledenverantwoordelijke: Henri Hart (niet op foto)
Fractieleider gemeenteraad: Bieke Ceuppens
Gemeenteraadslid: Willy Knockaert
Bestuurslid: Veronique Verheyden



SP.a-voorzitter Bruno Tobback wil op de 
achterzijde van het aanslagbiljet voor de 
belastingen foto’s plaatsen van de bestuur-
ders van de Belgische banken. “Dan weten 
de mensen waarom ze zoveel belastingen 
moeten betalen.” Dat klinkt leuk, maar 
klopt niet helemaal. De hoge 
belastingdruk is niet alleen 
de schuld van de bankiers, 
maar vooral van de traditio-
nele partijen. 

500.000 euro 
per jaar 
Maar het wilde idee van 
Tobback opent wel heel wat 
mogelijkheden. Misschien 
moet er ook een foto bij 
van de socialistische spoor-
bazen? Die verdienen elk 
zo’n 500.000 euro per jaar 
en de spoorwegen draaien 
nog altijd vierkant. Ook al 
krijgt de NMBS jaarlijks 

3 miljard euro belastinggeld. En kan er 
op de elektriciteitsfactuur een foto van 
Freya Van den Bossche? Liefst in een rood 
kleedje. Dan weten de mensen wie ervoor 
zorgde dat elektriciteit hier een luxepro-
duct is geworden…

 SP.a-ers op belastingbrief?!

 Belastingverhogingen:
 Vlamingen betalen de rekening

Terwijl 1 op 6 landgenoten het met minder dan 870 euro 
moet stellen, slaat de regering-Di Rupo de mensen 
om de oren met nieuwe belastingen. Opvallend is dat 

vooral de Vlamingen daar de dupe van zijn. 

U had er misschien nog niet bij 
stilgestaan, maar de kans is groot 
dat u momenteel voor de staat aan 
het werken bent. Als gevolg van de 
torenhoge lasten op arbeid wer-
ken we met z’n allen de eerste 
zeven maanden van het jaar voor 
de Belgische staat. De regering-
Di Rupo laat het alvast niet 
aan haar hart komen en 
snijdt nóg dieper in 
het Vlaamse vel. Zo 
komen er een 
ve r m i n d e -
ring van de 
aftrek van 
pensioen- en 
woonsparen , 
een BTW-verhoging 
op betaaltelevi-

sie, extra accijnzen op tabak en alcohol 
en een daling van de aftrek op 

kinderopvang. 

Uit cijfers van de Fe-
derale Overheid blijkt 
dat vooral de Vlamin-
gen het gelag zullen 

moeten betalen. Meer dan 
twee derde van de bespa-

r ingsmaatregelen 
zijn voor Vlaande-
ren, terwijl Brussel 
en Wallonië steeds 

meer geld krijgen.

Wie zei er ook weer dat 
er geen nieuwe belastin-

gen zouden komen?

 Een beter 
Vlaanderen 
voor een 
lagere prijs

Meer mensen 
langer aan 
het werk om 

de duurzaamheid van 
onze sociaal model te 
garanderen. Dat is de 
uitdaging die ons de 
komende jaren te wachten 
staat.

Daarom stelde het Vlaams Belang 
een vernieuwd sociaal-economisch 
programma voor. De sociaal-econo-
mische kloof tussen Vlaanderen en 
Wallonië is zo groot geworden dat 
een federaal beleid gedoemd is om te 
falen. Ondanks de op til staande ‘his-
torische staatshervorming’ ontbreekt 
het de gewesten aan elke vorm van 
bevoegdheid om een eigen beleid te 
voeren, gericht op de eigen noden en 
troeven. Het mag dus niet verwonde-
ren dat België en dus ook Vlaanderen 
in nagenoeg alle socio-economische 
internationale rangschikkingen ach-
teruit boert. De veel te hoge loonkost 
jaagt onze bedrijven richting Oost-
Europese lageloonlanden met een 
stijgende werkloosheid tot gevolg. 
Door zijn hoge productiviteit en 
werkzaamheidsgraad heeft Vlaan-
deren nochtans de troeven in han-
den om opnieuw tot de economische 
wereldtop te behoren en de beste ga-
rantie om de welvaart en het welzijn 
voor alle Vlamingen te garanderen. 
Enkel een drastische ommezwaai en 
dus de overdracht van alle relevante 
bevoegdheden kan hiervoor zorgen. 
Maar zoals u weet stuit dit telkens op 
een Franstalig njet. Vlaamse onaf-
hankelijkheid is dan ook niet langer 
een te nemen politieke optie, het is 
een economische noodzaak.

SMS “sociaal” + 
naam en adres 
naar 3111 en u 
ontvangt het 
programma 
GRATIS.
(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)



De nieuwe Salduz-wet, die bepaalt dat de politie al 
een advocaat moet oproepen bij het eerste verhoor 
van een verdachte, werkt de straffeloosheid nóg 

meer in de hand. Het Vlaams Belang gaat in het verweer.  

Zeggen dat dit land een uiterst laks 
veiligheids- en Justitiebeleid kent, is 
een open deur intrappen. Ook in het 
regeerakkoord van Di Rupo I blijft 
de straffeloosheid behouden. Effec-
tieve straffen zijn eerder uitzonde-
ring dan regel en gevangenisstraffen 
tot drie jaar worden in de praktijk 
niet uitgezeten. Ook is er nog steeds 
geen daadwerkelijk jeugdsanc-
tierecht en blijft ook het vrij-
latingsbeleid, waarbij de 
wet-Lejeune bepaalt 
dat veroordeelden 
na één derde van 
hun straf kunnen 
worden vrijgela-
ten, ultralaks. 

Afscheidnemend 
magistraat Freddy 
Troch trad ons alvast 
bij door te verklaren dat 
hij zich grote zorgen maakte over de 
positie van de slachtoffers en de bur-
gerlijke partijen. “Door deze wet drei-
gen zij nog meer te verzwakken tegen-
over de verdediging”(De Standaard, 
03.05.2011). Het Vlaams Belang was 
trouwens de énige partij die de bui al 
zag hangen en tegen de wet stemde in 
het parlement.

In Brussel mag alles
De invoering van de Salduz-wet werd 
al snel gevolgd door een omzendbrief 
van het Brussels parket, waarin een 
lijst wordt opgesteld van misdrijven 

waarvoor verdachten niet 
langer verhoord moeten 

worden. Diefstallen 
met inbraak, au-

todiefstallen, be-
dreigingen, ge-
weld tegen po-

litie, drugs-
b e z i t … 
Het hoort 
a l l e m a a l 
thuis in het 
lijstje van 

zogenaamde 
‘kleine’ mis-

drijven die niet 
meer leiden tot een 

onmiddellijk verhoor. Verdachten 
mogen na identificatie doodleuk naar 
huis. Of zoals gerechtsjournalist José 
Masschelin het verwoordt: “Je moet 
in Brussel al haast een moord of een 
aanslag plegen om nog van je vrij-
heid beroofd te worden” (Het Laatste 
Nieuws, 04.01.12). Zo hoort u het ook 
eens van een ander.

SMS “Anke” + naam 
en adres naar 3111 
en u ontvangt 
het boek “HoeR 
nocH SlAvIn”.

Prijs: 15 euro
(+ verzendingkosten 
3,05 euro)

(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)

VrijheiD of 
islam?
DurVen kiezen
Hoofddoeken en kledijvoorschrif-
ten, juridische discriminatie en 
maatschappelijke marginalisering... 
De islam vernedert en onderdrukt 
vrouwen.

Het boek ‘Hoer noch sla-
vin - vrouwen en islam’ 
is een aanklacht tegen 
de vrouwonvriende-
lijke islam. Vrouwen 

zijn overigens het 
eerste en belang-
rijkste slachtoffer 
van de toenemen-
de islamisering.

‘Vrouwen tegen 
i s lamiser ing’ 
wil een dam 
opwerpen te-
gen de radicale 

islam. Als Vlaam-
se vrouwen moeten 
we durven kiezen: 
"Vrijheid of islam!".

www.vrouwentegenislamisering.be

 Salduz-wet: 
Criminelen 
in de watten 
gelegd

Onze voorstellen voor een veilig Vlaanderen

•	 Nultolerantie,	ook	voor	“kleine”	criminaliteit.

•	 Extra	ondersteuning	en	mankracht	voor	politie	en	magistratuur.

•	 Afschaffing	Wet-Lejeune:	effectieve	uitvoering	van	opgelegde	straffen.

•	 Invoering	van	snelrecht	en	een	kordaat	jeugdsanctierecht,	naar	het	
voorbeeld van onze buurlanden.

•	 Een	kordate	uitwijzingspolitiek	voor	criminele	vreemdelingen.

Het is hoog tijd voor een harde aanpak van de criminaliteit. Niet de brave burger 
of de agenten, maar de criminelen moeten opnieuw schrik hebben. Het terugdrin-
gen van de criminaliteit moet één van de topprioriteiten van de regering zijn. Het 
Vlaams Belang eist:

Bestel
het boek via sMs

Vrijheid of islam?

Durven kiezen !



 Vlaams Belang Diest in actie!

 Vlaams Belang vraagt elektronische 
betaling in toeristische dienst

Onlangs interpelleerde Vlaams 
Belang het schepencollege over 
de betaalmogelijkheden in onze 

toeristische dienst. In 2009 verhuisde het 
toeristisch centrum naar de gebouwen van 
het voormalig Sint-Elisabethgasthuis in de 
Koning Albertstraat. En het mag gezegd 
worden, we mogen best trots zijn op ons 
mooi ingericht toeristisch centrum met het 
bijhorende winkeltje!

Enig minpunt is dat de bezoekers hun aankopen niet elektro-
nisch kunnen betalen. U kan er enkel terecht met contant geld. 
Om alles vlot en praktisch te laten verlopen zou het handiger zijn 
dat de klanten hun aankopen elektronisch kunnen afrekenen. 

Dit is veel veiliger en gemakkelijker zowel voor de klant als voor 
de medewerkers. Daarom stelde Vlaams Belang voor om bank-
contactapparaat aan te schaffen.

De schepen meldde ons dat deze vraag terecht was en zal alle 
mogelijkheden laten onderzoeken. Hij voegde er wel aan toe dat 
dit nog even zal duren omdat het heel wat kosten met zich mee-
brengt (o.a. de huur van het toestel, de abonnements- en installa-
tiekosten, …). Tevens zal ook onderzocht worden of het mogelijk 
is om een installatiepakket aan te kopen die het elektronisch be-
talen mogelijk maakt in alle diensten van onze stad.

Vlaams Belang is tevreden dat het stadsbestuur ingaat op ons 
voorstel. Hopelijk zal dit niet te lang aanslepen. Tot grote erger-
nis ondervinden wij meermaals dat er voor bepaalde (kleine) za-
ken weinig of geen geld ter beschikking is. In tegenstelling tot 
sommige grootschalige projecten waarbij men het geld langs ra-
men en deuren buiten gooit.

In december kreeg Vlaams Belang het bezoek van de 
Kerstman! Samen met hem deelden wij honderden zakjes 
snoep uit de op de wekelijkse markt!

Vlaams Belang begon het nieuwe jaar met een protestactie 
naar aanleiding van het steeds groter wordende criminali-
teitsprobleem in onze stad! Harde aanpak van criminali-
teit? Graag NU!!!

Begin februari organiseerde de afdeling Diest een gezellig 

en geslaagd ontbijtgesprek waarbij wij het bezoek kregen 

van onze 3 Vlaams Belang parlementsleden Hagen Goy-

vaerts, Wim Van Dijck en Felix Strackx.

In november 2011 organiseerde Vlaams Belang naar aan-

leiding van onze jaarlijkse campagne “Armoede bestaat 

ook bij ons!” een soepbedeling op de wekelijkse markt in 

Diest.



Vlaams Belang blijft armoedeprobleem in de 
schijnwerpers plaatsen!

De afgelopen jaren kaartten Vlaams Belang en de 
Vlaams Belang Jongeren het armoedeprobleem 
aan in onze stad. Dit deden wij telkens via onze 

campagne “Armoede bestaat ook bij ons!” Dat wij extra 
inspanningen vragen aan ons stadsbestuur blijkt helemaal 
geen overbodige luxe te zijn. In de media duiken er de laatste 
tijd heel wat alarmerende feiten op.

Zo zouden 18,5% van de kinderen onder 
de 16 jaar tot een gezin behoren dat in ar-
moede leeft. Dat is bijna 1 op 5. Onnodig te 
vertellen dat deze kinderen minder toegang 
hebben tot materiële zaken zoals nieuwe 
kleren of speelgoed! Armoede vormt ook 
een hinderpaal in het sociale leven van deze 
kinderen. Meer dan een kwart kan niet deel-
nemen aan activiteiten van een sportclub of 
een jeugdbeweging. Zo heeft 1 gezin op de 

10 zelfs geen geld om een verjaardag te vie-
ren…

Ander schokkend nieuws kwam er vanuit 
de VLK. Zo riep de Vlaamse Liga Tegen 
Kanker een tijdje geleden de politiek op 
om kankerpatiënten en andere chronische 
zieken beter te beschermen tegen armoede. 
De combinatie van een uitkering onder de 
armoedegrens en de dure medische behan-

deling (die vaak niet wordt terugbetaald) is 
wurgend!

De uitdagingen voor onze politici zijn dus 
niet te onderschatten. Toch zijn er zowel op 
nationaal als op gemeentelijk niveau meer-
dere mogelijkheden om het armoedepro-
bleem te bestrijden. Ook hier in Diest. On-
danks het feit dat de voedselbank voorlopig 
gered is, is dit slechts een begin… Onze stad 
staat nog voor belangrijke uitdagingen in de 
toekomst!!!

Het Vlaams Belang en de Vlaams Belang 
Jongeren zullen het probleem in de schijn-
werpers blijven plaatsen en zelf voorstellen 
indienen om het armoedeprobleem terug 
te dringen. Ook al beseft het niet iedereen: 
“Armoede bestaat ook bij ons!”

Eetdag VB Diest
Zaterdag 21 april 2012

Zaal Scafnis, St. Hubertusplein 
3290 Schaffen (Diest)
Info en reservaties: Andy Bonnyns 0472/51 76 52

of andy.bonnyns@hotmail.com

Wordt het graffitiprobleem eindelijk aangepakt?

De afgelopen jaren kaartte Vlaams Belang meermaals 
het graffitiprobleem aan in onze stad. Beschermde 
monumenten, woningen en bruggen werden hier 

meermaals het slachtoffer van. 

Deze problematiek kende een driest hoog-
tepunt toen onbekenden de stadspoorten, 
woningen en wagens onder handen namen. 
Slogans als “Diestanbul” lieten weinig aan 
de verbeelding over…

Vlaams Belang wees het stadsbestuur meer-
dere keren op zijn verantwoordelijkheid. 
Wij stelden o.a. voor om alle graffiti zo snel 

mogelijk te laten verwijderen en om op ge-
viseerde gebouwen een anti-graffitilaag aan 
te brengen. De pakkans kan men verhogen 
door gebruik te maken van de aangekochte 
mobiele camera’s. Wij zijn ook van mening 
dat een sensibiliseringscampagne in samen-
werking met de scholen kan helpen. 

Ondanks dat het stadsbestuur maar lauw 

reageerde op onze voorstellen heeft men er 
toch enkelen hiervan stilletjes uitgevoerd! 
Met als resultaat dat men een minderjarige 
graffitispuiter op heterdaad kon betrappen. 
De opruimkosten worden integraal doorge-
rekend aan de dader. 

In de kranten vernamen we dat het Diestse 
stadsbestuur een nultolerantie zal hanteren. 
Iets waarvan het Vlaams Belang al langer 
vragende partij is. Wat die nultolerantie in-
houdt, is voor ons op dit moment nog on-
duidelijk want een “minnelijke schikking” is 
dan onvoldoende. Strafmaatregelen dringen 
zich op. Zeker als het stadsbestuur de daad 
bij het woord wil voegen…

Wenst u op de hoogte te blijven van onze lokale werking? Bezoek dan onze webstek www.vlaamsbe-
langdiest.be. Daar vindt u alle foto’s, persmededelingen en initiatieven uit de gemeenteraad terug. Hebt 
u verder nog vragen, voorstellen, wenst u mee te werken of wil u lid worden van het Vlaams Belang? 
Heeft U interesse om in 2012 op een Vlaams Belang-lijst te staan? Neem dan contact op met Andy 
Bonnyns (andy.bonnyns@hotmail.com of 0472/51 76 52) of Henri Hart (0494/70 39 78).



 Opnieuw asielrecord

Het Vlaams Belang heeft er meermaals voor 
gewaarschuwd dat door de lakse asiel- en 
immigratiepolitiek als vanzelf nieuwe asielzoekers 

worden aangezogen. Vorig jaar werden liefst 25.479 
asielaanvragen ingediend. Dat is het hoogste aantal in 
meer dan tien jaar en bijna vijf keer meer dan het Europese 
gemiddelde.

Voor een goed begrip vermelden we dat 
achter één asieldossier meerdere personen 
schuilgaan, waardoor het aantal aanvragen 
door de asielinstanties traditioneel met 
een derde wordt vermeerderd. Concreet 
betekent dit dat vorig jaar - alleen al via 
de asielpoort - zo’n 34.000 vreemdelingen 
het land binnen wandelden. Dat is een stad 
als Ieper erbij in nauwelijks één jaar tijd.

Vlaams Belang 
eist kordaat 
uitwijzingsbeleid
Ondanks het feit dat de asielstroom almaar 
verder blijft aanzwellen en dit land een 
topbestemming voor asielzoekers blijft, 
worden geen extra middelen voorzien 
voor het terugkeerbeleid, wel integendeel. 
Hoe de nieuwe regering met een dergelijke 
politiek de asielstroom eindelijk denkt in 
te dammen, blijft een raadsel. Een conse-
quent uitwijzingsbeleid blijft immers het 
sluitstuk van elke geloofwaardige asielpo-
litiek. Wanneer uitgeprocedeerden en ille-
galen niet daadwerkelijk uit het Beloofde 
Land worden gezet, is om het even welke 
asielwet tot mislukken gedoemd.

Immigratie:
Land van melk en honing

In het licht van 
het migratiedebat 
dat zich aandient 
stelt het Vlaams 
Belang een gloed-
nieuwe en sterk 

onderbouwde immigratiebrochure 
voor. Onder de titel ‘Land van melk 
en honing’ gaan Bruno Valkeniers en 
Filip De Man dieper in op de talrijke 
immigratiemisbruiken en formuleren 
ze concrete voorstellen om de immi-
gratiestroom in te dijken.

 2006 2007  2008 2009 2010 2011

Asielaanvragen
per jaar

Energie dreigt onbetaalbaar te worden in dit land. 
Door de hoge taksen op energie (21% BTW én 
allerlei heffingen) kan de staat rekenen op snel 

stijgende belastinginkomsten.

Meer dan 100.000 Vlaamse gezinnen 
slagen er niet langer in om hun factuur 
van gas en elektriciteit te betalen. Elek-
triciteit werd vorig jaar zomaar eventjes 
33 procent duurder. We betalen nu al 20 
procent meer dan in Nederland, 45 pro-
cent meer dan in Groot-Brittannië en 56 
procent meer dan in Frankrijk. Niet al-
leen de producenten strijken al te grote 
winsten op, maar ook de verdelers. De 
gemeenten zijn hier aandeelhouders.  
Via hun politiek gekleurde mannetjes 
in de raden van bestuur proberen 
ze zo veel mogelijk centen af te 
romen. CD&V, Open VLD 
en SP.a melken op die 
manier de kleine man.

Energie is basisbehoefte
Het waanzinnige subsidiebeleid 

drijft de elektriciteitsfactuur nog 
verder de hoogte in. En straks 
komt daar nog de rekening van de 
windmolens bij. Met dank aan mi-
nister Freya Van den Bossche (SP.a). 
Het standpunt van het Vlaams Be-
lang is duidelijk: de heffingen op 
energie moeten naar omlaag en de 

BTW moet van 21 naar 6 procent. 
Energie is geen luxe maar een 

basisbehoefte en moet dus 
betaalbaar blijven. Voor 

iedereen!

 Vlaams Belang eist 
betaalbare energie!

SMS “Immigratie” 
+ naam en adres 
naar 3111 en u 
ontvangt deze 
brochure GRATIS.

(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)

Bestel
via sMs

Lancering ‘Vlaams 
Belang-journaal’
U zal het ook al gemerkt hebben. Het 
Vlaams Belang komt in de media am-
per nog aan bod. In kranten of op ra-
dio en televisie worden we angstvallig 
verzwegen. Een recente studie van de 
Universiteit Antwerpen toonde dit nog 
maar eens aan. Gezien het niet in onze 
aard ligt om bij de pakken te blijven 
zitten, lanceren we een eigen journaal 
dat de stem van de Vlaamse onderbuik 
wél doet weerklinken.

Breek zelf de mediaboycot 

van het Vlaams Belang

en bekijk het Vlaams Belang-journaal 

op www.vlaamsbelang.org/inbeeld


