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Stijging gemeentelijke belastingen

Parking
Groenendaal

Overijsenaar Philip Claeys trekt Kamerlijst Vlaams Belang
Overijsenaar Philip Claeys zal bij de verkiezingen van 25 mei de
Kamerlijst van het Vlaams Belang in Vlaams-Brabant trekken, zo
besliste de partijraad van het Vlaams Belang op 14 december. Joris Van Hauthem wordt lijsttrekker voor het Vlaams Parlement.

immigratiebeleid van de EU.

Philip Claeys (48) is sinds 2003 Europees parlementslid. In het
Europees Parlement is hij vooral actief rond het asiel- en immigratiebeleid en het uitbreidingsbeleid van de EU. Zo verzet
hij zich tegen de mogelijke EU-toetreding van Turkije, Albanië
en Bosnië. Hij schreef meerdere boeken over Turkije en over het

Philip Claeys is ondervoorzitter van de Europese Alliantie voor
de Vrijheid (EAV). Als kandidaat voor de Kamer zal zijn campagne in de eerste plaats gericht zijn op het vrijwaren van het
Vlaamse karakter en de leefbaarheid van Vlaams-Brabant.

Onder impuls van Claeys is het Vlaams Belang zich steeds meer
gaan bevestigen als de enige eurokritische partij in Vlaanderen.
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Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Vlaams Belang wil orde op zaken

Hoe de EU uw geld verkwist
Het blijft maar de verkeerde kant uitgaan met de Europese Unie. Zo maakte
de Europese Rekenkamer bekend dat
in 2012 maar liefst 4,8% van het totale
EU-budget verkeerd besteed werd. Zeg
maar: verkwanseld werd. Het gaat om
een bedrag van meer dan 6,5 miljard
euro.
In werkelijkheid is de omvang van de
nutteloze uitgaven en andere verspillingen veel hoger dan die 6,5 miljard euro.
Zo berekende de Vlaams Belang-delegatie in het Europees Parlement dat er,
alleen nog maar op de interne werking
van de Europese instellingen, jaarlijks
meer dan 2 miljard euro kan bespaard
worden. Zonder dat de modale burger
daar ook maar iets van voelt.

Enkele voorbeelden:
• De maandelijkse verhuis van
het Europees Parlement tussen Brussel en Straatsburg kost
jaarlijks 180 miljoen euro.
• Het Europees Parlement organiseert elk jaar zowaar een filmprijs, die 600.000 euro kost.
• Er bestaat zelfs een eigen tvkanaal van het Europees Par-

lement, Europarl TV, dat per
jaar 8 miljoen euro kost en waar
praktisch niemand naar kijkt.
• Het Parlement huurde en
kocht onlangs twee nieuwe gebouwen voor een waarde van
meer dan 200 miljoen euro,
om medewerkers te huisvesten die eigenlijk niet nodig zijn.
• De Europese Raad bouwt aan een
protserig gebouw in de Wetstraat
in de vorm van een ei (het ‘ei van
Van Rompuy’) dat oorspronkelijk begroot werd op 204 miljoen
euro, maar dat minstens 327 miljoen euro zal kosten.
De lijst is nog veel langer, denk aan nutteloze instellingen als het Comité van de
Regio’s en het Sociaal en Economisch
Comité, nutteloze geldverslindende
propagandacampagnes,
overbodige
kantoren in alle Europese hoofdsteden,
enzovoort.

Bodemloze put
Los van de talrijke verspillingen is er het
probleem van de euro. Dat is het enige
geld in de wereld dat geld kost. De Euro
is een bodemloze put voor de noorde-

Parking Groenendaal
De jongste jaren is het aantal mensen die met de trein naar
Brussel gaan via het station van Groenendaal, fors toegenomen.
Daardoor is het niet altijd gemakkelijk om een parkeerplaats te
vinden, temeer omdat een groot deel van de parking zich in
een erbarmelijke staat bevindt. Er zijn grote en diepe putten
(dus grote en diepe plassen wanneer het regent), alsook andere
oneffenheden zoals stukken metaal die in de grond steken. Meer
dan een jaar lang waren er grote bergen sluikafval waar niemand
nog naar omkeek, maar die wel meerdere parkeerplaatsen in
beslag namen. Pas nadat volksvertegenwoordiger Filip De Man
(Vlaams Belang) daar een parlementaire vraag over stelde, werd
de rommel opgeruimd.
Er is nog veel werk aan de winkel. Misschien zijn de werkzaamheden aan het gewestelijk expresnet (GEN) een gelegenheid om
wat problemen op te lossen. Hier en daar een laagje asfalt zou
al een begin zijn. Er moet ook dringend iets gedaan worden aan
het feit dat een groot deel van de parking geen enkele verlichting
heeft. Dit is gewoon een kwestie van elementaire veiligheid. Of
betalen we nog niet genoeg belastingen?

lijke landen, en een economische gevangenis voor de zuidelijke landen. De
geldstroom tussen noord en zuid is te
vergelijken met die tussen Vlaanderen
en Wallonië. De hele Europese Unie
evolueert trouwens meer en meer naar
Belgische toestanden. De Vlamingen
horen bij de grootste nettobetalers van
de hele EU.
Om de eurocrisis aan te pakken, liet het
Internationaal Muntfonds (IMF) in oktober een proefballonnetje op: laten we
gewoon 10% van alle spaargelden in de
eurozone in beslag nemen. Buiten het
Vlaams Belang was er geen enkele partij
in Vlaanderen die daartegen reageerde.
Zelfs uw spaargeld, waar u trouwens al
belastingen op hebt betaald, is niet meer
veilig…
Zoals de EU nu werkt, is ze een bedreiging voor onze welvaart. Het Vlaams
Belang wil een ander en beter Europa,
dat gebaseerd is op een gemeenschappelijke markt, en op vrijwillige samenwerking tussen onafhankelijke staten. Ook
Vlaanderen hoort daarin thuis.

Philip Claeys,
Europees parlementslid

VLAAMS BELANG ACTIEF BIJ U IN DE BUURT

NIEUWS UIT HOEILAART
‘BRUSSELSE’ TOESTANDEN IN HOEILAART

Stijging gemeentelijke
belastingen
De Hoeilanders kijken aan tegen een
forse verhoging van de gemeentelijke
belastingen. Zo zal de aanvullende personenbelasting stijgen van 6 naar 6,8%.
De opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen van 950 naar 1100. Dat
zijn telkens stijgingen van ongeveer 15%.
Maar daar blijft het niet bij, want ook
de prijs van de vuilniszakken (restafval)
stijgt van 1,5 naar 2 euro, een stijging van
maar liefst 33%.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2012 beloofde de VLD van
burgemeester Tim Vandenput nochtans
dat de lokale belastingen niet zouden

verhoogd worden… Kiezersbedrog heet
zoiets. Maar niet alleen de VLD heeft
boter op het hoofd: ook de N-VA en de
CD&V zijn medeverantwoordelijk voor
de stijging van de prijs van de vuilniszakken en van het gebruik van het containerpark. Deze partijen zitten in Overijse
en Tervuren in het gemeentebestuur, en
keurden dus de prijsverhogingen bij de
intercommunale Interrand goed. Het hypocriete protest van de CD&V in Hoeilaart, waar deze partij in de oppositie zit,
verandert daar niets aan.

VEEL GEDOE AAN HET CONTAINERPARK
De Mariënparking (de parking tussen
het Nerocafé en de Delhaize) wordt al
geruime tijd geconfronteerd met overlast, zoals lawaai en vandalisme. Het
voetbalpleintje op die parking trekt namelijk zogenaamde hangjongeren aan.
Het gaat veelal om allochtonen. Sommigen wonen in Hoeilaart, maar de
meesten lijken af te zakken uit Brussel.
Er worden ook drugs verhandeld.

Niet alleen de restafvalzakken worden fors duurder, ook voor een bezoek aan het
containerpark zal men veel meer moeten betalen. Een oude sofa binnenbrengen,
bijvoorbeeld, kan tot 20 euro kosten. Het wordt allemaal ook ingewikkelder. Vanaf
3 februari zal men enkel op vertoon van een identiteitskaart binnen kunnen. Daarna moet men aan een aanmeldpaal zeggen wat voor afval men kwijt wil. Men wil
blijkbaar het gebruik van het containerpark op allerlei manieren ontmoedigen. Het
nettoresultaat zou wel eens kunnen zijn dat het sluikstorten in Hoeilaart een acuut
probleem wordt.

Vooral tijdens de zomermaanden hangt
er een sfeertje dat men in Molenbeek of
Anderlecht kent, maar dat we niet willen in onze Druivengemeente.
Tijdens een informatievergadering in
december lieten de buurtbewoners hun
ongenoegen blijken, maar het gemeentebestuur is ondanks alle klachten nog
altijd niet geneigd om concrete maatregelen te treffen.
Het Vlaams Belang wil dat het voetbalveldje gewoon verdwijnt. Dan hebben
de hangjongeren geen reden meer om
naar Hoeilaart te komen. Bovendien
komt er dan ruimte vrij voor meer parkeerplaatsen. Deze extra parkeerplaatsen
zullen nuttig zijn wanneer de appartementen van ‘den Travoo’ zullen klaar
zijn. Zo slaat men twee vliegen in één
klap.

Het sportveld zou beter
verdwijnen om plaats te
maken voor parking.

