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Beersel

Hoewel er momenteel 940 Belgen op 
de wachtlijst staan voor een sociale 
woning in onze regio worden er 241 
bewoond door niet-Belgen. Dat blijkt 
uit cijfers van Woonpunt Zennevallei 
die het Vlaams Belang opvroeg.

Marokkanen vertegenwoordigen de grootste 
groep. Ook bij de recentste toewijzingen 
valt op dat 1 op 7 sociale woningen in de 
Zennevallei nog steeds wordt toegewezen 
aan mensen die niet over onze nationaliteit 
beschikken. 

Op de wachtlijst zien we die verhouding 
zelfs nog fors toenemen: 1 op 3 kandidaat-
huurders is geen Belg. Voor een goed begrip: 
mensen met de dubbele nationaliteit zijn 
hier niet in opgenomen. Een Marokkaan 
die ook Belgische identiteitspapieren heeft, 
wordt dus geregistreerd als een Belg. Het 
werkelijke aantal mensen van niet-Belgische 

Beersel: 1 op 3 kandidaat-huurders  
sociale woning is niet-Belg

Vlaams belang zoekt m/v met engagement
Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang in Beersel? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen en 
bouw mee aan de enige partij die wil dat Beersel ook Beersel blijft. Door hieronder je gegevens in te vullen, kan je misschien 
binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O Een verkiezingsbord plaatsen in mijn tuin
O Een raamaffiche voor mijn venster
O Kandidaat zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Beersel

O Meehelpen bij uitdeelacties 
O Lid worden van het Vlaams Belang

Naam: ............................................................................................................................................................................... O Man O 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.

via Vlaams Belang, Madouplein 8/6, 1210 Brussel of klaas.slootmans@vlaamsbelang.org of 0479 76 37 51

In Beersel

afkomst ligt met andere woorden nog een 
pak hoger.

Dit is nog maar het begin 

Gevreesd wordt dat dit nog maar het begin 
is, aangezien de tienduizenden asielzoekers 
die de afgelopen twee jaar massaal een 
asielstatuut kregen toegekend nu massaal 
kandideren op de sociale woningmarkt. 
Het feit dat onze gemeente een van de 
grootste asielcentra van het land telt, zal 
dat neveneffect nog versterken.   

Ons voorstel 

Wetende dat de wachttijd voor een 
doorsnee Vlaming zo’n drie jaar telt, zijn 
de cijfers frappant. Het Vlaams Belang 
diende daarom - naar Deens voorbeeld 
- een voorstel van decreet in dat stelt dat 
een immigrant zich pas kandidaat kan 
stellen voor een sociale woning wanneer 
hij ten minste zeven van de acht voorbije 
jaren legaal in het land verbleef en ten 
minste gedurende drie jaar een inkomen 
uit arbeid verwierf en dus sociale 
zekerheidsbijdragen betaalde. Kortom: 
een kordaat maar 
rechtvaardig sociaal 
huisvestingsbeleid. Ook 
in Beersel! 

Klaas Slootmans
Lijsttrekker Beersel 

en provincie

Top 3 toewijzingen aan niet EU- 
vreemdelingen (2016)
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 Afghanistan Marokko Irak

Bron: Wonen Vlaanderen



Mobiele camera's tegen 
overlast
Een oude Vlaams Belang-eis wordt 
realiteit. Onze gemeente kocht samen met 
Halle en Sint-Pieters-Leeuw zeven mobiele 
camera's in de strijd tegen sluikstorters 
en andere overlastfenomenen. Zo'n 
kleine mobiele camera is zo klein dat je 
die overal ongemerkt kan plaatsen, zoals 
op een verkeersbord, in een boom, op 
straatmeubilair en dergelijke. Ondanks de 
beperkte omvang zijn de beelden bijzonder 
scherp en dus zeker te gebruiken om daders 
te identificeren. 

Toen het Vlaams Belang het voorstel destijds 
indiende, stemden de meerderheidspartijen 
het weg, vandaag wordt het realiteit. Op 
dezelfde nagel blijven kloppen, loont dus 
wel degelijk. Wat er ook van zij, dit is 

een positieve beleidsdaad die onze steun 
verdient. Als het goed is zeggen we het ook!

Nadine Motten
Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Met 716 inbraken op een jaar of 
twee woninginbraken per dag scoort 
onze politiezone verbazend slecht. 
Het aantal inbraken ligt bij ons drie 
keer zo hoog als in de naastgelegen 
zone Pajottenland (264). Ten 
opzichte van 2000 stellen we een 
stijging vast van zo maar eventjes 35 
procent. 

Naast de nabijheid van het 
multiculturele Brussel ligt het kalf 
gebonden bij de totale straffeloosheid. 
Nog steeds kunnen daders (niet 
de slachtoffers!) kiezen voor een 
Franstalige procedure in Brussel. En 
laat hun specialiteit net zijn om daders 
ongemoeid vrij te laten of in het beste 
geval een uiterst milde straf op te 
leggen, die uiteindelijk toch niet dient 
te worden uitgezeten. 

Straffeloosheid aanpakken

Het Vlaams Belang wil dat ons 
gemeentebestuur bij de hogere 
overheden aandringt om daders 
te laten straffen door een Vlaamse 
rechtbank in Halle-Vilvoorde. Indien 
we samen met de andere gemeenten in 
Halle-Vilvoorde de handen in elkaar 
slaan, vergoten we de kans dat de 
Wetstraat ter zake wakker schiet.         

William Vandermercken
Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

Twee woninginbraken 
per dag

Half miljoen vreemdelingen 
sinds aantreden regering-Michel 
486.964 of twee keer de totale 
bevolkingsomvang van een 
grootstad als Gent. Dat is het 
aantal vreemdelingen dat sinds het 
aantreden van deze regering naar 
ons land kwam. Gemiddeld kwamen 
er jaarlijks 134.000 immigranten 
bij. Dat is nóg meer dan onder 
Di Rupo toen elk jaar 125.000 
binnenkwamen. 

Al evenzeer in totale tegenspraak met 
de stoere woorden van Theo Francken 
is er van een kordaat terugkeerbeleid 
geen sprake. Van de 45.000 
uitwijzingsbevelen werden er amper 
een goeie 8.000 uitgevoerd. Minder 
dan 1 op 5 dus. 

Di Rupo Michel
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Immigratie boekt recordhoogte
Bron: Statbel

Topbestemming 

Maar ook op het vlak van 
gezinshereniging (+33.000), de 
subsidiëring van moskeeën  (6,3 miljoen 
euro) als het aantal vreemdelingen 
dat een paspoort in de schoot kreeg 
geworpen (+105.000) bewijzen de 
staalharde cijfers dat België ook onder 
deze regering blijft wat het was: een 
topbestemming voor immigranten uit 
alle windstreken. 



Vlaams Belang legt krijtlijnen vast voor lokaal programma 

Jonge Alsembergenaar versterkt 
Beerselse Vlaams Belang-lijst 
Gregory Vermoesen is net 
afgestudeerd als Master in de 
politieke wetenschappen aan de Vrije 
Universiteit Brussel. Volgend jaar trekt 
hij tijdelijk naar Zwitserland om zijn 
studies te verlengen. De beloftevolle 
Alsembergenaar kandideert op 14 
oktober op de Vlaams Belang-lijst in 
Beersel. We trokken naar Alsemberg 
voor een gesprek. 

Waarom engageer je je eigenlijk voor 
de politiek? Is dat niet iets voor oude 
saaie mensen?

De voornaamste 
reden waarom ik me 
voor politiek begon 
te interesseren, was 
omdat ik het grondig oneens ben met 
de manier waarop het systeem vandaag 
functioneert. Ik ben dan ook een grote 
voorstander van directe democratie waar 
het volk de beslissingen neemt en niet 
de elite. Wie anders dan het volk, heeft 
het recht om te beslissen wat er met hen 
gebeurt?

Je bent het ook niet altijd eens met de 
academici begrijp ik?

Tijdens mijn studies aan de universiteit 
zag ik hoe professoren ons constant 
trachtten te beïnvloeden: populisme is 
gevaarlijk, klinkt het steeds. Ik hoorde 
anderen verkondigen dat mensen niet 
weten waarvoor ze stemmen en dat we 

beter een regering van technocraten 
zouden hebben. Ik viel bijna van mijn 
stoel: denken ze echt dat een 50 jaar oude 
huisvader die heel zijn leven gewerkt 
heeft minder goed weet waarvoor hij 
stemt dan een 20 jarige student die nog 
bij mama woont?

Kan je in één zin zeggen waar je voor 
staat? 

Ik geloof in traditionele waarden zoals 
familie, een goede opvoeding en een 
hechte samenleving. Deze waarden 
worden vandaag al te vaak verwaarloosd 

en dat vind ik jammer. Ik vind het dan 
ook belangrijk om die te beschermen.

Je schreef je thesis over de mensenrechten 
in de islam en je kwam tot onthutsende 
conclusies. Kan je de belangrijkste in 
twee zinnen samenvatten?

Toen Saoedi-Arabië hun zetel in de 
Mensenrechtenraad van de Verenigde 
Naties kreeg, vond ik dat ik deze 
hypocrisie moest blootleggen. Alle 
landen met een moslimmeerderheid 
tekenden de Cairo Verklaring van de 
mensenrechten in de Islam. Toen ik 
dat verdrag analyseerde merkte ik dat 
ze stelselmatig cruciale woorden zoals 
‘vrouw’ of ‘religie’ weglieten. Vele artikels 

beloven veel moois, bijvoorbeeld "elke 
persoon heeft het recht op leven en het 
is verboden om een menselijk leven 
weg te nemen… behalve als de Sharia 
dat voorschrijft". Er staat geschreven 
dat elk artikel ondergeschikt is aan de 
Sharia. En als men in de Koran gaat 
kijken wat dat concreet betekent zien we 
dat de mensenrechten er systematisch 
geschonden worden. Van religie 
veranderen is bijvoorbeeld al genoeg om 
ter dood veroordeeld te worden. Dat is 
trouwens de Sharia die de partij Islam 
ook in België in de praktijk wil brengen.
 
Iets heel anders. Als je voor een dag 
burgemeester zou zijn van Beersel, wat 
zou je dan willen verwezenlijken?

Ik zou meteen werk maken van het 
Winderickxplein, wat voor een sfeerloze 
bedoening is dat geworden? Dat plein 
staat daar leeg met in 
de zomer een paar 
gekleurde fonteintjes. 
Ik zou er leuke terrasjes 
installeren waar de 
mensen kunnen 
samenkomen en een 
goeie Beerselse 
Geuze drinken. 
Dat is hoe 
een gezellige 
g e m e e n t e 
moet zijn.

Op 27 mei verzamelde het Vlaams Belang in Huizingen om te 
brainstormen over het lokale en het provinciale programma. 
In de loop van de zomermaanden verneemt u er meer van. 

"Ik zou meteen werk willen maken 
van het Winderickxplein"



Als we sommigen mogen ge-
loven, is de immigratiecrisis 
voorbij en wordt er onder 
deze regering een kordaat im-
migratiebeleid gevoerd. Niets 
is echter minder waar. Stoere 
woorden dienen enkel om een 
gebrek aan daden te camoufle-
ren. Van een trendbreuk is aller-
minst sprake. De immigratiekra-
nen staan nog altijd wagenwijd 
open en België blijft wat het 
was: een topbestemming voor 
immigratie vanuit alle windstre-
ken. Met onze immigratie-app 
confronteren we het ‘fakenews’ 
van deze regering met de ob-
jectieve, onweerlegbare en ve-
rifieerbare cijfers. 

VLAAMS BELANG 
LANCEERT  
IMMIGRATIE-APP

www.immigratie.appLEES ONZE VOORSTELLEN!
Geïnteresseerd in de voorstellen  

van het Vlaams Belang?

Bestel ons verkiezingsprogramma
via info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09 of download via 

www.vlaamsbelang.org/programma

VLAANDEREN
WEER VAN ONS

De ijzeren wet dat het gevoerde 
beleid slechts een flauw afkook-
sel is van de verkiezingsbeloftes 
lijkt vandaag de nieuwe lijfspreuk 
van deze regering. In plaats van 
de beloofde verlaging van de 
btw op elektriciteit werd ons een 
forse verhoging voorgeschoteld. 
In plaats van lagere belastingen 
kregen we de hoogste belasting-
druk van de OESO. In plaats van 
een streng immigratiebeleid wer-
den we geconfronteerd met een instroom van meer dan 400.000 vreemdelingen. 
In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. En in 
plaats van menswaardige pensioenen splitste men ons een forse verhoging van 
de pensioenleeftijd in de maag. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze 
regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verle-
den is allerminst sprake.
 
Baas in eigen land

 
Met onze campagne ‘Vlaanderen 
weer van ons’ zeggen we de po-
litieke klasse de wacht aan. Wij 
willen de macht opnieuw bij het 
volk leggen. Een volk dat baas 
is over zijn eigen centen, zijn 
eigen grenzen en zijn eigen 
toekomst. 

Met het Vlaams Belang maken 
we Vlaanderen weer van ons!

Wij willen de  
macht opnieuw bij  

het volk leggen

Tom Van Grieken
Voorzitter


