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Editie gemeente Beersel

Onze vijf deelgemeenten vervreemden in ijltempo. Meer dan 1 op 4 
inwoners in Beersel is intussen van vreemde origine.

Het aantal Vlamingen slinkt dan ook fors. Ruim 2 op 3 jonge gezinnen 
in Beersel is anderstalig. In de gemeenteschool van Lot is het aantal 
leerlingen dat voor islamles kiest op 8 jaar tijd zelfs verdrievoudigd.

Een kordaat Vlaams beleid dringt zich meer dan ooit op. De tijd van 
de zachte heelmeesters en de stinkende wonden moet nu definitief 
achter ons liggen. 

Indien u wenst dat Beersel ook Beersel blijft, een Vlaamse, sociale 
en landelijke gemeente, stem dan op 14 oktober voor het Vlaams 
Belang!

Klaas Slootmans
Lijsttrekker gemeente en provincie
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D 1 Klaas SLOOTMANS 

 35 jaar, Beersel, woordvoerder VB

2 Hilde MOMBAERTS 
 57 jaar, Zemst, bediende

3 Jan LAEREMANS 
 56 jaar, Grimbergen, leerkracht

4 Daniël FONTEYNE 
 53 jaar, Galmaarden, leerkracht

5 Isabelle PIERREUX 
 52 jaar, Gooik, bediende

6 Werner OST 
 50 jaar, Londerzeel, technicus

7 Frieda DE KERF 
 73 jaar, Halle, zaakvoerster

8 Marjet PAUWELS 
 73 jaar, Machelen, gep. leerkracht

9 Claudia DE LAET 
 40 jaar, Vilvoorde, bediende

10 Roger VANDENDRIESSCHE 
 68 jaar, Ternat, gepensioneerde

11 Kris PEETERS  
 55 jaar, Dilbeek, architect

12 Hilde LANCKMANS 
 63 jaar, St.-Pieters-Leeuw, bejaardenhelpster

13 Ben BESSEMANS 
 77 jaar, Liedekerke, gepensioneerde

14 Annie VAN HAUTHEM-DE VILLE 
 79 jaar, Lennik, gepensioneerde

15 Rika BOUDEREZ 
 58 jaar, Opwijk, verzorgende

16 Filip BEELEN 
 64 jaar, Kampenhout, bouwkundig ingenieur

17 Lucia VAN BADEN 
 78 jaar, Wemmel, gepensioneerde

18 Suzy JACOBS 
 63 jaar, Asse, boekhoudster

19 Filip DE MAN 
 63 jaar, Vilvoorde, hoofdredacteur

20 Philip CLAEYS 
 53 jaar, Overijse, directeur

Het tempo waarmee onze streek verstedelijkt, vervreemdt en ontnederlanst 
is ongezien in de geschiedenis. Ook na 14 jaar N-VA in de Vlaamse rege-
ring blijven de rode cijfers stijgen. Ruim de helft van de jonge gezinnen in 
de Vlaamse Rand spreekt geen Nederlands en 4 op 10 inwoners zijn van 
vreemde origine. Deze vervreemding en de hiermee gepaard gaande ver-
stedelijking zet de leefbaarheid in onze regio onder druk. De gevolgen op 
het vlak van woonprijzen, veiligheid, mobiliteit en onderwijs zijn stuitend.

Geen verlengstuk van Brussel! 

Om te voorkomen dat onze streek definitief een verlengstuk wordt van Brus-
sel moeten we kiezen voor kordate maatregelen. Het Vlaams Belang pleit 
onverkort voor een vestigingsstop voor niet-Europese migranten en een 
kordaat woonbeleid dat onze jonge gezinnen in staat stelt betaalbaar in 
de eigen streek te blijven wonen. Kortom: onze mensen op de eerste plaats 
zetten, dat is onze ambitie! 

Klaas Slootmans
Lijsttrekker provincie 
Vlaams-Brabant

1. SOCIALE HUISVESTING: ONZE MENSEN EERST
1 op 3 sociale woningen wordt toegewezen aan immigranten. Deze 
waanzin moet stoppen. Onze mensen moeten absolute voorrang krijgen!

2. STOP POLITIEKE GRAAICULTUUR
Het politieke gegraai bij de intercommunales moet een halt worden toegeroepen. 
Dit systeem moet totaal op de schop. Politici die zich verrijken op kap van de 
belastingbetaler zijn hun mandaat onwaardig.   

3. VLAAMSE KARAKTER BENADRUKKEN
Het Vlaams karakter van onze streek staat onder immense druk. Er is dan ook 
dringend nood aan een fors actieplan dat jonge Vlaamse gezinnen in staat stelt 
om betaalbaar in de eigen gemeente te blijven wonen. 

4. DIERVRIENDELIJKE PROVINCIE
Het merendeel van de klachten over dierenmishandeling wordt geseponeerd. Het 
Vlaams Belang wil een strengere aanpak van dierenmishandeling en dierenver-
waarlozing.

5. CRIMINALITEIT: HARDE AANPAK
Het Vlaams Belang wil dat er opgetreden wordt tegen elke daad die de 
onveiligheid verhoogt. Consequent en altijd.

Wij willen ervoor zorgen dat het Vlaanderen dat wij door-
geven aan onze (klein)kinderen nog steeds óns Vlaande-
ren is, met een duidelijke en onbetwistbare leidcultuur. 
Onze tradities, onze gebruiken, onze mensen.

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

ONZE SPEERPUNTEN

VLAAMS-BRABANT WEER VAN ONS!



De sluiting van het Winderickx-
plein, het opleggen van de pest-
belasting op de economische 
bedrijvigheid, de toelating voor 
een grote moskee in Lot,… 

Stuk voor stuk ingrijpende beslis-
singen die het gemeentebestuur 
nam zonder inspraak van de 
Beerselaar. 

De tijd van de vrijblijvende in-
formatieavonden moet definitief 
achter ons liggen. Bij belangrijke 
beslissingen moet de mening van 
de Beerselaars gevraagd én ge-
volgd worden. 

Een volksraadpleging is hierbij 
de meest rechtstreekse vorm van 
democratie. Het Vlaams Belang 
vindt dan ook dat het raadple-
gen van de inwoners  bindend 
moet zijn.

Daarom moet in het decreet Lo-
kaal Bestuur worden ingeschre-
ven dat een gemeentelijke volks-
raadpleging  beslissend is.

Hoewel er momenteel 940 Bel-
gen op de wachtlijst staan voor 
een sociale woning in onze re-
gio worden er 241 bewoond 
door niet-Belgen. Bijna 1 op 3 
dus. Het Vlaams Belang eist een 
absolute voorrangsregeling voor 
mensen die over onze nationa-
liteit beschikken. Daarenboven 
dient de kennis van het Neder-

lands als criterium te worden ge-
handhaafd.

Het is pas door het spreken van 
een gemeenschappelijke taal dat 
we een gezond sociaal weefsel 
krijgen in de sociale woonbuur-
ten. Dit zal de leefbaarheid in 
de hand werken en de vervreem-
ding tegengaan.

De tarieven van de rusthuizen 
in onze gemeente swingen de 
pan uit. Een verblijf in De Ceder 
loopt op tot zo’n 1.700 euro per 
maand. Geen wonder dat 3 op 
4 rusthuisbewoners aangeeft de 
rusthuisfactuur niet meer te kun-
nen betalen. 

Vaak moeten de kinderen 
bijspringen om de factuur te kun-
nen betalen. Voor een gemeente 
die zichzelf het etiket ‘sociaal’ 
toebedeeld, is dit onterend. 

In het licht van de oplopende im-
migratiefactuur - goed voor 987 

euro per Vlaming per jaar - is het 
onrechtvaardig dat mensen die 
heel hun leven hebben gewerkt 
en bijgedragen, in de herfst van 
hun leven bedankt worden met 
een gepeperde rekening. Dit 
terwijl nieuwkomers zonder ooit 
iets te hebben bijgedragen ga-
lant langs de kassa passeren.  

Een maximumfactuur in onze 
rusthuizen dringt zich meer dan 
ooit op. De rusthuisfactuur mag 
hierbij nooit meer bedragen dan 
het wettelijk pensioen.  Punt.

Dierenmishandeling en dieren-
verwaarlozing wordt amper be-
straft. Er is nood aan een beter 
toezicht.

Daarom dient er een lokale 
dienst Dierenwelzijn te worden 
opgericht. Bovendien dient in 
onze politiezone minstens een 
inspecteur te worden opgeleid 
tot een deskundige inzake die-
renwelzijn zodat effectief pro-
cessen-verbaal worden opge-
steld die leiden tot gerechtelijke 
vervolging of een gemeentelijke 
administratieve sanctie (GAS).

Afvalrecuperatie behoort tot de 
meest winstgevende sectoren 
van onze tijd. 75% van het huis-
houdelijk afval belandt in mate-
riaalrecuperatie of hergebruik. 

Beerselaars die hun gescheiden 
afval naar het containerpark 
brengen,  bieden dus eigenlijk 
een grondstof aan. Het is te gek 
voor woorden dat daar nog 
eens extra dient voor te worden 
betaald.

Wie goed sorteert, mag daar 
dan ook voor beloond worden. 

Het Vlaams Belang wil daarom 
dat inwoners die hun geschei-
den afval naar het container-
park brengen en dus eigenlijk 
een grondstof aanbieden, niet 
nog eens extra moeten betalen. 

Wie aan het milieu denkt door 
een bezoek aan het container-
park, moet dat dan ook gratis 
kunnen doen.

1 Klaas Slootmans, nationaal woordvoerder Vlaams Belang 

2 Nadine Motten, bediende

3 Rudy Portaels, bediende

4 Gregory Vermoesen, master Politieke Wetenschappen

5 William Vandermercken, student

6 Miranda Vandenbrande, zorgkundige

7 Willy Dekens, brandweerman

8 Jean Petroons, gepensioneerd mechanieker

9 Huguette Portaels, vrijwilligster in diverse verenigingen

10 Josiane Vermote, gepensioneerd

11 Liliane Verheyen, gewezen luchtvaartbediende

12 Louisette Boon, gepensioneerd

13 Myriam Dierick, andersvalide

14 Jan Van Cutsem, leerkracht op rust

15 Jef ‘Europ’ Gryspeirt, voormalig zaakvoerder Europ-Alsemberg

MEER INSPRAAK VOOR DE 

BEERSELAARS
EEN MAXIMUMFACTUUR

SOCIALE HUISVESTING: 
ONZE MENSEN EERST

DIERVRIENDELIJK 

BEERSEL

GRATIS NAAR HET
CONTAINERPARK

VOOR ONZE RUSTHUIZEN

UW KANDIDATEN
VOOR DE GEMEENTERAAD


