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1.012 sociale woningen bewoond
door niet-Belgen
1 op 7 sociale woningen in onze regio wordt bewoond door mensen die niet
beschikken over de Belgische nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams
Belang opvroeg bij minister Homans. Voor een goed begrip: 'nieuwe Belgen'
zijn hier niet in opgenomen. Het werkelijke aantal mensen van niet-Belgische
afkomst ligt dus nog een pak hoger.
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Top 3 toewijzingen aan niet EUvreemdelingen (bron: Wonen Vlaanderen)

Van de zowat 7.500 sociale woningen die in Halle-Vilvoorde - dus ook in Liedekerke door de verschillende huisvestingsmaatschappijen worden verhuurd, worden er 1.012
bewoond door mensen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken. 1 op 7 dus.
Op de wachtlijst zien we die verhouding fors toenemen: meer dan 1 op 3 kandidaathuurders in Halle-Vilvoorde is geen Belg.

"

Meer dan 1 op 3 kandidaat-huurders
in Halle-Vilvoorde is geen Belg."

Wetende dat er momenteel 3.989 landgenoten in onze regio op de wachtlijst staan,
stuiten de cijfers tegen de borst. Marokkanen vertegenwoordigen overigens de
grootste groep bij de vreemde huurderspopulatie, leren we uit cijfers van het Vlaamse
Agentschap voor Sociaal Wonen.
Onrechtvaardig
We vrezen bovendien dat dit nog maar het begin is, aangezien de tienduizenden
asielzoekers die de afgelopen twee jaar een asielstatuut kregen toegekend nu
massaal kandideren op de sociale woningmarkt. Door het asielstatuut hebben zij
dezelfde rechten als een Belg. Het Vlaams Belang ontwaart daarbij een manifeste
onrechtvaardigheid. Of kunnen de dames en heren van de meerderheidspartijen
verantwoorden waarom iemand, die al jarenlang heeft bijgedragen, gelijkgesteld
wordt aan een net aangekomen Afghaan? De vraag stellen is ze beantwoorden.

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

Ons voorstel
Het Vlaams Belang dient 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 daarvan een
inkomen uit arbeid verwierf. Kortom: een kordaat
maar rechtvaardig immigratiebeleid. Ook in
Liedekerke!

Klaas Slootmans
Lijsttrekker provincieraad

Bedankt Vanessa
Na 12 jaar in de gemeenteraad geeft
Vanessa De Bolle de fakkel door
Vanessa stond bekend om haar
uitgesproken Vlaams profiel. Vooral in
lokale dossiers die handelden over jeugd,
sport, cultuur en vrije tijd beet zij zich
stevig vast. Ze werd een alom gerespecteerd
raadslid, zowel bij meerderheid als bij de
overige oppositieleden.

Wist je dat?
Belastingen op arbeid hoogste van
eurozone

Vanessa kan de lokale politiek dan ook
verlaten met een opgeheven hoofd. Haar
aangekondigde afscheid betreuren, maar
begrijpen wij. Onze wegen scheiden
in alle vriendschap. Wij verliezen een
ervaren, trouwe en rechtlijnige politica.
Wij wensen haar dan ook heel veel geluk
in alles wat ze onderneemt.

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 immigratieapp confronteren we het ‘fakenews’ van deze regering met de
objectieve, onweerlegbare en verifieerbare cijfers.

België blijft kampioen in het belasten
van arbeid leren we uit nieuwe cijfers
van Eurostat. Een werknemer in dit
land kost bijna 40 euro per uur als
gevolg van de hoge belastingsgraad.
Dat is een pak meer dan het Europees
gemiddelde van 26,8 euro, én goed
voor de eerste plaats in de eurozone.
De vele verkiezingsbeloften over een
daling van de lasten op arbeid bleken
woorden in wind. U hoort ze binnen
enkele maanden dus beslist opnieuw.
Asielzoeker kost jaarlijks tot 27.000
euro

www.immigratie.app

Dat kunnen we althans concluderen
uit een recente studie van het Rekenhof
over de opvangkost van asielzoekers.
De kost per dag hangt sterk af van de
partner die asielzoekers opvangt. Zo
zijn er naast publieke actoren als Fedasil
ook private opvangcentra die tegen
commerciële tarieven opvang bieden.
Zo kostte de opvang bij ‘vzw Synergie’
per dag 74 euro. Dat is 2.255 euro per
maand of 27.068 euro per jaar.

engagement
Vlaams belang zoekt m/v met
IN LIEDEKERKE
Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang in Liedekerke? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Liedekerke ook Liedekerke 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 Meehelpen bij uitdeelacties
O Een verkiezingsbord plaatsen in mijn tuin
O Lid worden van het Vlaams Belang
O Een raamaffiche voor mijn venster
O Kandidaat zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Liedekerke

Naam: ............................................................................................................................................................................... O Man O Vrouw
Straat: .................................................................................................................................................................... Nr.: ..............................
Postcode: .................................Gemeente: ...............................................................................................................................................
Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:...............................................
E-post: ..........................................................................................................................................................................................................

via Vlaams Belang, Madouplein 8/6, 1210 Brussel of eddy.longeval@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.

Klaas Slootmans trekt provincielijst
de eigen gemeente te blijven wonen.”

Beerselaar Klaas Slootmans trekt op 14
oktober de Vlaams-Brabantse Vlaams
Belang-lijst
in
Halle-Vilvoorde.
Dat bekrachtigde het nationaal
partijbestuur.
Met Slootmans als aanvoerder geeft
huidig fractievoorzitter Jan Laeremans
de fakkel als trekker door aan de
jongere generatie. Laeremans loodste
het toenmalige Vlaams Blok in 1991
de provincieraad in, waar hij uitblonk
als welbespraakt dossiervreter en
gerespecteerd en gedreven oppositielid.
Jan Laeremans: “Ook in de provincieraad
hebben we jarenlang de rol van ijsbreker
vervuld: wij waren de eersten om veiligheid
in de recreatiedomeinen te eisen, overbodige
taken af te stoten, voorrang te geven in onze
woonreglementen aan inwoners met een
band met de streek…Telkens zijn de andere

Klokkenluider

partijen ons schoorvoetend gevolgd. Maar
na 27 jaar is het wel eens tijd om de jongere
generatie een kans te geven, zonder zelf af
te haken, want ik sta op de derde plaats .”
Nieuwe fakkels, zelfde vuur
Met Slootmans kiest het Vlaams
Belang voor een nieuw gezicht in de
provincieraad, al is hij al enkele jaren
nationaal woordvoerder van de partij en
zetelde hij eerder in de gemeenteraad van
Beersel. Volgens de nieuwe lijsttrekker
zijn de uitdagingen van onze provincie
alvast enorm. “In geen enkel andere
provincie zet de ontnederlandsing en
internationalisering zich zo fors door als
hier. Minder dan de helft van de jonge
gezinnen in Halle-Vilvoorde spreekt
thuis nog Nederlands”, aldus Slootmans.
“Na de instroom van Franstaligen krijgt
de Rand nu af te rekenen met een forse
instroom van niet-Europese migranten. In
mijn eigen gemeente Beersel spreekt 1 op
5 gezinnen geen van beide landstalen.”
Volgens Slootmans zijn de gevolgen uiterst
nefast. “De toevloed zorgt voor piekende
vastgoedprijzen, waardoor onze jonge
gezinnen vaak niet meer in staat zijn om in

Maar ook op het vlak van onderwijs
ziet Slootmans enorme uitdagingen
die de nodige politieke moed vereisen.
“Door de bovengemiddelde instroom van
anderstaligen kampen we met een dalend
onderwijsniveau en rode alarmsignalen
van leerkrachten en experts.” Ook hier
is een belangrijke taak weggelegd
voor de provincie Vlaams-Brabant als
klokkenluider naar de hogere overheden.
BIO Klaas Slootmans
Woont in Beersel
2008: Master politieke
wetenscheppen (VUB)
2009 - 2011: parlementair
medewerker Brussels Hoofdstedelijk
Parlement
2011 - heden: nationaal
perswoordvoerder Vlaams Belang

Zogezegd...
“Onlangs liet De Wever verstaan dat
de échte maatregel, het rekeningrijden,
later volgt. Zonder dat daar in
campagnes veel stof rond gemaakt
wordt. Zoals met de verhoging van de
wettelijke pensioenleeftijd.”
Carl Devos, politicoloog UGent, De
Morgen, 3 april 2018
“Meer diversiteit op school heeft
doorgaans een negatief effect.”
De Amerikaanse onderwijsexpert
Michael Merry in Knack, 4 april
2018

“Ondanks de hoeraberichten van de
regering zijn in België nog steeds veel
minder mensen aan de slag dan in onze
buurlanden.”
Stijn Bart, professor arbeidseconomie
UGent, Knack, 4 april 2018
"Er zijn almaar meer leerlingen die
weigeren mee te zingen of te turnen
omdat dat haram is. Ze zeggen ook dat
wie salami eet naar de hel gaat".
De directeur van het GO! in Brussel
schetst in De Standaard een somber
beeld van de zo verheerlijkte smeltkroes,
11 april 2018

“In het Britse Telford is net het zoveelste
schandaal aan het licht gekomen van
verkrachting van honderden blanke
meisjes. Zoals elders kon dat geweld
ongestraft woekeren. Want het werd en
wordt in overgrote mate gepleegd door
mannen uit Pakistaanse wijken, en dat
aanpakken zou op 'islamofobie' lijken,
nietwaar.”
Mia Doornaert, columniste, De
Standaard, 15 maart 2018

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 Surf naar

vlaamsbelang.org/lidworden
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org
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