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Kwart gezinnen spreekt thuis geen
van beide landstalen
Minder dan 1 op 10 jonge gezinnen
die afgelopen jaar een kind kregen in
de zes faciliteitengemeenten spreekt
thuis nog Nederlands. Dat blijkt uit
cijfers van het Vlaams agentschap Kind
en Gezin. Volgens het Vlaams Belang
tonen de cijfers de totale afwezigheid
aan van een doordacht Vlaams beleid.
Minister Weyts, die als minister bevoegd
is voor de Vlaamse Rand, draagt een
verpletterende verantwoordelijkheid.
Uit de nieuwe cijfers blijkt immers dat
de zes faciliteitengemeenten de afgelopen
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jaren een stevige gedaantewisseling hebben
ondergaan. Waar bij de eerste tellingen
in 2004 nog 1 op 5 jonge gezinnen nog
Nederlandstalig was, steeg dat afgelopen
jaar tot 92 procent. In Drogenbos gaat de
ontnederlandsing het snelst. Amper 1,4
procent spreekt er nog Nederlands.
Niet-Europese talen in opmars
Naast de Franstalige opmars valt ook de
stijging op van gezinnen die thuis geen
van beide landstalen preken. Meer dan
een kwart (27%) van de jonge gezinnen
spreekt thuis geen van beide landstalen.
Vlaams woonbeleid
Het tij kan alleen worden gekeerd door
het voeren van een kordaat woonbeleid dat
Vlamingen ondersteunt om hier te blijven
wonen. De Vlaamse regering, met minister
Weyts op kop, moet hiertoe de middelen
van Vlabinvest (het agentschap dat
betaalbare woningen voorziet voor mensen
uit de streek) opschroeven. Terwijl de 39
gemeenten van de Vlaamse Rand jaarlijks
duizenden nieuwkomers slikt, werden op
een jaar amper 118 woongelegenheden
gecreëerd door Vlabinvest. Dat zijn

gemiddeld drie woongelegenheden per
gemeente. Niet meer dan een druppel op
een oververhitte plaat dus.
Daadkracht gevraagd
Er ontbreekt duidelijk een gebrek aan
visie en moed. Het gevolg is dat de
faciliteitengemeenten in snel tempo
verbrusselen en ontnederlansen. Indien er
niet dringend werk wordt gemaakt van een
massief Vlaams woonbeleid
zullen
de
zes
Vlaamse
randgemeenten 'waar
Vlamingen thuis zijn'
binnenkort in de
verleden tijd moeten
worden geschreven.
Klaas Slootmans
Lijsttrekker
provincieraadsverkiezingen

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

engagement
Vlaams belang zoekt m/v met
In de zes
Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang in je gemeente? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen.
Door hieronder je gegevens in te vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeenten
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

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: ..........................................................................................................................................................................................................

via Vlaams Belang, Madouplein 8/6, 1210 Brussel of vlaamsbrabant@vlaamsbelang.org
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.

Zomerbarbecue
& Paella
ME T LIVE-OP TREDEN
VAN T JONG VOLLEK

Zaterdag 18 augustus van 16u tot 22u
Zaal Centrum, Menisberg 7
1654 Huizingen-Beersel
Meer info en kaarten in voorverkoop:
0479 76 37 51
Vlaams Belang legt krijtlijnen vast voor
lokaal programma

Vijf
inbraken
per week
Op een jaar tijd werd de politiezone
Rode geconfronteerd met 263
woninginbraken of meer dan 5 per
week. Ten opzichte van 2010 is dat
een stijging van 20 procent. Dat
blijkt uit cijfers van de Federale
Politie.
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.
Woninginbraken Rode-Linkebeek-Drogenbos
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Straffeloosheid aanpakken

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.

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.

Half miljoen vreemdelingen sinds aantreden
regering-Michel
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Topbestemming

Bron: Statbel
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De belastingdruk op arbeid is nergens zo hoog als in België.
Dat blijkt uit een nieuw rapport van de OESO. Ons land staat
al jaren bovenaan de lijst en ook onder de regering die de communautaire eisen in de koelkast stopte, blijven we met stip op
de eerste plaats ‘prijken’. Enkel in een onafhankelijk Vlaanderen waar we baas zijn over onze eigen centen kunnen de
belastingen drastisch dalen.

Totale belastingdruk op arbeid
Inkomensbelasting plus sociale bijdragen werknemer en werkgever

BIJNA HELFT LEEFLONEN
NAAR NIET-BELGEN
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BELASTINGDRUK NERGENS HOGER
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Maar ook op het vlak van
gezinshereniging, 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.

26.192

Al evenzeer in totale tegenspraak met
de stoere woorden van Theo Francken
is er van een kordaat terugkeerbeleid
geen sprake. Van de 45.000

134000 -

uitwijzingsbevelen werden er amper
een goeie 8.000 uitgevoerd. Minder
dan 1 op 5 dus.

Immigratie boekt recordhoogte

25.767

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.
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Aantal niet-Europese vreemdelingen dat leefloon ontvangt.
Bron: POD Maatschappelijke integratie
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In totaal werd er in 2017 voor 940 miljoen euro
aan leeflonen uitbetaald. Niet minder dan 409
miljoen of 43,5 procent daarvan ging naar nietBelgen. Vooral het aantal niet-Europese buitenlanders die beroep doen op een leefloon valt op.
Op vijf jaar tijd is er sprake van een stijging van
niet minder dan 88 procent.

35.055

42,7%
42,2%
29,7%

Bron: OESO

30.788
105.165 ‘NIEUWE BELGEN’
Alle hoeraberichten over de afschaffing van de beruchte ‘Snel Belg’wet ten spijt blijft de Belgenfabriek onverminderd verder draaien. Sinds het aantreden van de regering-Michel kregen 105.165
vreemdelingen de Belgische nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers die
het Vlaams Belang opvroeg bij minister Geens.

Gemiddeld
aantal nieuwe
Belgen per jaar
onder PSregering

Gemiddeld
aantal nieuwe
Belgen per jaar
onder N-VAregering

VLAANDEREN
WEER VAN ONS
Wij willen de
macht opnieuw bij
het volk leggen

De ijzeren wet dat het gevoerde
beleid slechts een flauw afkooksel 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 belastingdruk van de OESO. In plaats van
een streng immigratiebeleid werden 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 verleden is allerminst sprake.
Baas in eigen land
Met onze campagne ‘Vlaanderen
weer van ons’ zeggen we de politieke 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.

VLAAMS BELANG
LANCEERT
IMMIGRATIE-APP
Als we sommigen mogen geloven, is de immigratiecrisis
voorbij en wordt er onder
deze regering een kordaat immigratiebeleid gevoerd. Niets
is echter minder waar. Stoere
woorden dienen enkel om een
gebrek aan daden te camoufleren. Van een trendbreuk is allerminst sprake. De immigratiekranen staan nog altijd wagenwijd
open en België blijft wat het
was: een topbestemming voor
immigratie vanuit alle windstreken. Met onze immigratie-app
confronteren we het ‘fakenews’
van deze regering met de objectieve, onweerlegbare en verifieerbare cijfers.

Met het Vlaams Belang maken
we Vlaanderen weer van ons!

Tom Van Grieken
Voorzitter

LEES 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

www.immigratie.app

