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juli-braai(BBQ)11
Zaterdag 8  juli '17

Jeugdcentrum Castelhof  
Molenstraat 102 

1700 Sint-Martens-Bodegem

Meer info:
Nils Van Roy

0496/78.83.77

van 12u00 tot 14u30 en van 17u00 tot 19u30

Vlaams Belang Dilbeek nodigt u uit op hun

ter ere van de Vlaamse Nationale Feestdag



De Ninoofsesteenweg in Dilbeek

Allochtoon geweld  
beloond door politie
Op zondag 21 mei kreeg een Turkse 
trouwstoet uit het Brusselse een escorte 
van de Dilbeekse politie. Nadat zich in 
Brussel met de trouwstoet incidenten 
hadden voorgedaan, werd de Dilbeekse 
politie op de hoogte gebracht.

Op zaterdag 20 mei waren vijf agenten 
van de Dilbeekse politie gewond geraakt 
toen ze een Marokkaanse trouwstoet, 
ook al uit het Brusselse, probeerden 
te stoppen. Het was daarom dat de 

Dilbeekse politie besloot om de Turkse 
trouwstoet te begeleiden. Met andere 
woorden: Allochtoon geweld loont, en 
dat met uw belastinggeld.

Volgens commissaris Mostinckx was 
de escorte de beste oplossing op dat 
moment. Misschien is het een betere 
oplossing om die mensen die lak 
hebben aan onze wetten en normen te 
escorteren tot aan onze landsgrenzen?

Bestuur gaat voor jonge 
lijsttrekker in 2018
Na het slechte resultaat van lijst 
Vernieuwing bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 2012 besliste het 
afdelingsbestuur om in 2018 terug onder 
eigen naam op te komen. 
Op de afdelingsvergadering van april 
schaarde het bestuur zich unaniem achter 
de kandidatuur van afdelingssecretaris 
Nils Van Roy als lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 
De kandidatuur werd begin mei aanvaard 
door het partijbestuur.
Nils is 30 jaar en applicatieontwikkelaar 
van beroep. Binnen de partij is hij buiten 
Dilbeek actief in het Halse regiobestuur 
en het provinciebestuur. Ook is hij actief 
in de raad van bestuur van de Vlaams 

Belang jongeren, en in die hoedanigheid 
zit hij ook in de partijraad.
Meer nieuws over de verder lijstvorming 
krijgt u in ons volgend lokaal blad.

Jurgen Ghoos
Afdelingsvoorzitter

Op dinsdag 23 mei werd op de 
gemeenteraad het budget voor 2017 
en een aangepast meerjarenplan goed-
gekeurd. 

Doordat de coalitie geen meerderheid 
meer had in de gemeenteraad na de 
overstap van Jos Crabbe, en Open VLD 
met steun van Union Francophones 
(UF) een belastingsverlaging door-
drukte, moest de coalitie op zoek naar 
nieuw geld. In afwachting werd er 
gewerkt met voorlopige twaalfden.

Op de gemeenteraad van mei stelde de 
coalitie enkele maatregelen voor om 
de kosten van de belastingverlaging 
te compenseren en een budget in 
evenwicht te hebben. Open VLD 
diende hierop een amendement in met 
eigen voorstellen, zoals het schrappen 
van de renovatiewerken aan het dak van 
jeugdcentrum Castelhof, het schrap-
pen van het fietspunt aan de Westrand, 
en de geplande brandweerkanzerne 
langs de Ninoofsesteenweg. Voor 
een gemeente met meer dan 40.000 
inwoners is brandveiligheid blijkbaar 
niet prioritair.

Open VLD haalde wederom zijn slag 
thuis en zag met steun van UF zijn 
amendement goedgekeurd. Vlak voor 
de stemming werd op verzoek van 
UF de zitting geschorst. Guy Pardon 
en Stefaan Platteau moesten blijkbaar 
nog overleggen. 

Wat is door Open VLD aan UF 
beloofd in ruil voor de steun tijdens 
de stemming? Voor de schoon ogen 
van Luc Deleu zal Guy Pardon het wel 
niet gedaan hebben.

Nils Van Roy
Afdelingssecretaris

Onderonsje 
VLD/UF



Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel,  

02 219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org

Pop-up Vlaams Huis: 
Politiek tussen pot en pint
Sinds dit voorjaar organiseert Vlaams 
Belang Dilbeek elke vierde vrijdag van de 
maand een pop-up Vlaams Huis in Kasteel 
La Motte. 

Wilt u uw hart luchten over de politieke 
situatie in Dilbeek? Hebt u een probleem 
waarmee we u kunnen helpen? Kom het 
ons vertellen bij een frisse pint of een 
Vlaams speciaalbier.

De afgelopen edities kenden een groeiend 
bezoekersaantal. Ook uit de naburige 
gemeenten waren er bezoekers, en sinds 
kort zijn er een aantal andere verenigingen 
die mee op de kar gesprongen zijn om 
nog meer Dilbekenaren te bereiken en er 

een echte thuis van te maken voor al wie 
het goed voor heeft met onze Vlaamse 
gemeente. 

Elke avond kiezen we een Vlaamse 
brouwerij uit, waarvan we vier 
speciaalbieren aanbieden. Op die manier 
willen we de bezoekers laten kennismaken 
met onze rijke biercultuur. Als goede 
nationalisten willen we immers geen 
multinationals verrijken.

Eind juni organiseren we, voorlopig, voor 
de laatste maal ons pop-up Vlaams Huis en 
evalueren we het concept. Als de mensen 
ons vragen om verder te doen, zullen we in 
september verder gaan met het initiatief.

Zin om langs te komen? Dat kan op 23 
juni.
Meer details vindt u op de uitnodiging 
onder dit artikel. 

Dieter Van Lierde
Penningmeester

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

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.

 een gratis infopakket
 gratis informatie over ons 
asiel- en migratiestandpunt
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB Lokaal blad



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 regering 
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 
blijven. Het grote aantal van de 

asielzoekers die eind 2015 aan-
kwamen en nu pas erkend zijn, is 
in dit cijfer immers nog niet meege-
rekend. 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!


