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Zemst

Het is bijna zover! In oktober van dit jaar 
gaan we weer met z’n allen naar de stembus 
voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat mij deze legislatuur als 
gemeenteraadslid is opgevallen is 
dat de inwoners van onze gemeente 
weinig inspraak hadden en dat er maar 
zelden naar hun eisen en klachten werd 
geluisterd.

Daarom gaat onze fractie, zoals u 
reeds eerder hebt kunnen lezen in een 
campagnefolder naar de verkiezingen 
met als slagzin” DE Zemstse Volkspartij”. 
Wij vinden dat niet alleen het college van 
burgemeester en schepenen belangrijke 
beslissingen kan nemen maar dat 
ook het volk zijn zegje mag doen. 
Onze inwoners hebben het recht als 
belastingbetaler te weten wat er met hun 
geld gebeurt. Daarom moeten zij in onze 
gemeente over verschillende projecten 
medezeggingschap krijgen. 

Jullie mogen voorstellen en ideeën altijd 
naar mij persoonlijk doorsturen, dat mag 
politiek getint zijn maar dat hoeft niet. 

Onze fractie zal naar de toekomst toe 
daar rekening mee houden en er proberen 
voor te zorgen dat elke Zemstenaar krijgt 
waar hij recht op heeft. 

Aarzel niet om deel uit te maken van 
onze volksbeweging.

Patrick Van Den Bosch 
Afdelingsvoorzitter

anfieldboy@live.be - 0496 624 254

Voorwoord



Onze gemeente moet democratischer worden...

Burgerparticipatie!
De huidige gemeentelijke gezagdragers 
beschikken over veel macht, zij 
kunnen zonder inspraak van de 
burgers ingrijpende beslissingen 
nemen, grote en dure projecten 
opstellen en opstarten, ingrijpende 
meerjaarplanningen maken, enz… 

Op deze manier kunnen de toekomstige 
generaties voor vele jaren zwaar belast 
worden en uit ervaring weten wij dat 
bij tegenkanting van de bevolking 
studieburelen worden ingehuurd 
om de mensen de mond te snoeren. 
Indien de Zemstse kiezer ons het 

vertrouwen schenkt zal bij ingrijpende 
projecten of meer jaarplanningen 
de oppositie partijen aangevuld met 
burgercomités betrokken worden  
bij de besluitvorming en dit met 
beslissingsrecht. 

De burgercomités zullen samengesteld 
worden met geïnteresseerde 
Zemstenaars uit alle lagen van de 
bevolking. Het hoeven niet altijd 
dezelfde mensen te zijn die zetelen 
in de comités om de democratie te 
waarborgen.

Dé Zemstse Volkspartij  
Vlaams Belang Zemst

De Zemstse Volkspartij is een 
burgerbeweging die zonder politieke 
inmenging de belangen van de Zemstse 
bevolking maximaal zal behartigen en een 
einde wil maken aan voorbijgestreefde 
politieke cultuur. Dit burgerinitiatief zal 
de gezagdragers verplichten om terug 
rekening te houden met de verlangens en 
de noden van de modale burgers.

Waarom De Zemstse Volkspartij?

Uit losse gesprekken met vele Zemstenaars 
blijkt dat mensen misnoegd zijn over de 
huidige manier van werken in de politiek. 
Zij nemen het niet langer dat een klein 
select groepje van bewindvoerders zes 

jaar lang haar wil opdringt aan een ganse 
bevolking. De bevolking begint ook te 
beseffen dat verkiezingsbeloften gedaan 
door deurlopers en politieke mooipraters 
worden gehouden  tot dat zij aan de 
macht zijn om deze dan snel te vergeten.

Het gemeentebestuur is een 
immobiliënkantoor geworden. 
Het groen in onze dorpskernen 
zal vervangen worden door beton. 
Bouwen en verkavelen, dat zijn 
de lievelingswoorden van de 
meerderheidspartijen geworden. 
Natuurlijk is Zemst nog landelijk  
maar als we aan dit tempo verder 
gaan zal er binnen enkele jaren in de 
dorpskernen geen lapje groen meer 
over zijn. Door de vele verkavelingen 
komen er steeds meer inwoners bij 
en zullen onze dorpskernen snel een 
betonnen stad worden.

Verkavelingen



Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel,  

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

... bouwovertreding
Na het verkrijgen van een bouwvergunning en het starten van de werken stelt 
men een bouwovertreding vast in een verkaveling te Zemst. Geen probleem voor 
het gemeentebestuur, je mag gewoon verder werken en de overtreding wordt 
geregulariseerd. Ik zou zeggen, laat jullie maar eens goed gaan, het mag van het 
gemeentebestuur. Vriendjespolitiek!

Inbrakenplaag
De laatste maanden is er een record aantal inbraken gepleegd in onze gemeente.  De 
BIN’s (Buurt Informatie Netwerken) zijn nodig en hebben prachtig werk geleverd 
maar toch hebben zij ook niet alles kunnen voorkomen. Daarom  vraagt onze fractie 
om meer blauw op straat en dat kan alleen maar als er voldoende operationele 
interventieploegen beschikbaar zijn.  Er moet dan ook werk gemaakt worden van een 
inhaaloperatie voor het structurele tekort aan lokale politiemensen.

De Melkerij
Om de Melkerij economisch rendabel 
te houden moeten volgens de 
meerderheidspartijen de toegangsprijzen 
verhogen. De gemeente gaat 
ondersteuning geven in de vorm van een 
prijssubsidie: jaarlijks 193.000 euro. 

Dit is een aanslag op de Zemstse 
belastingbetaler die mee moet betalen 
aan een cultuurgebouw van meer dan 
vijf miljoen euro! Onze Vlaams Belang-
fractie blijft consequent zeggen dat dit 
een onverantwoord duur prestigeproject 
is van het gemeentebestuur. Op verschillende plaatsen is het voor 

rolstoelgebruikers, voetgangers en 
andere zwakke weggebruikers moeilijk 
om zich normaal te verplaatsen. Ofwel 
is het voetpad in een slechte staat door 
wortels van bomen (Molenheide, 
Hofstade) of er staat een volledige 
boom op het voetpad (Aarschotsebaan, 
Elewijt). Het wordt hoog tijd dat er 
voor deze mensen oplossingen komen 
door het voetpad  opnieuw volledig 
her aan te leggen en een boom te 
vervangen.

Veilig?

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



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

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

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


