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1000 X DANK U WEL!

VLAAMS BELANG

Het bestuur van Vlaams Belang Beersel nodigt u uit op haar 

17DE STOOFVLEESFESTIJN 
Zaterdag 23 februari 2019 
van 12u tot 22u
Zaal Ons Huis, Vroenenbosstraat 4, 1653 Dworp-Beersel
Info: 0479 76 37 51

Op het menu
Handgemaakte kaaskroketten 
Verse soep
Stoofvlees op Vlaamse wijze
Steak tartaar
Rijstpap op grootmoeders wijze 

Zo’n 1000 Beerselaars schonken ons 
bij de laatste stembusslag hun vertrou-
wen. Ondanks de stevige achteruit-
gang van het aantal Nederlandstaligen 
in onze gemeente maakte het Vlaams 
Belang een flinke sprong voorwaarts.

1 op 4 van vreemde origine 

En dat is meer dan ooit nodig. Beersel 
staat immers onder een immense druk. 
Onze vijf deelgemeenten ondergaan 
een enorme gedaanteverandering. 
Meer dan 1 op 4 inwoners in Beersel is 
intussen van vreemde origine en de cij-
fers blijven stijgen. Uit een onderzoek 
van VUB-professor Hertogen bleek dat 
het aantal inwoners met een islamiti-
sche geloofsovertuiging de afgelopen 
6 jaar met zo maar eventjes 45 pro-
cent is gestegen in Beersel.  

Vastgoedprijzen swingen de pan uit  

Zelfs de grootste optimist kan niet lan-
ger om de vaststelling heen dat de ge-

volgen nefast zijn. Denken we maar 
aan het tanend onderwijsniveau, de 
ontwrichting van het Vlaams karakter 
en het slinkend verenigingsleven. 

Maar ook op het vlak van vastgoed-
prijzen is er een negatieve weerslag. 
Voor een gemiddelde woning in Beer-
sel betaal je intussen zo’n slordige 
325.000 euro. Een stijging van bijna 
15 procent ten opzichte van 2013, 
toen een woningaankoop in Beersel 
‘slechts’ 280.000 euro bedroeg. Het 
gevolg is een massale uitstroom van 
jonge Vlaamse gezinnen en een impo-
sante instroom van anderstaligen.  

Kortom: een kordaat Vlaams en as-
sertief woonbeleid dringt zich op. De 
Vlaams Belang-fractie belooft alvast 
elke gelegenheid te baat te nemen 
om het Beersels gemeentebestuur 
hiertoe tot actie aan te manen. 

Klaas Slootmans 
Gemeenteraadslid Beersel 
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STAAT VOOR U KLAAR
ONZE PLOEG

KLAAS SLOOTMANS
Gemeenteraadslid
klaasslootmans@gmail.com

0479/76.37.51

NADINE MOTTEN
Bestuurslid
nadine_motten@hotmail.com

MIRANDA VANDENBRANDE
Bestuurslid

0495/76.77.91 

vdbr_miranda@hotmail.be

JEAN PETROONS
Bestuurslid

0497/61.14.79 

HUGUETTE PORTAELS
Bestuurslid
huguette.portaels@telenet.be

0486/11.47.79

WILLY DEKENS
Bestuurslid
williydekens0@gmail.com

RUDY PORTAELS
Bestuurslid
aseurex@gmail.com

WILLIAM VANDERMERCKEN
Secretaris

vandermerckenwilliam.facebook@gmail.com 

GREGORY VERMOESEN
Bestuurslid

gregory@vermoesen.net

JOSIANE VERMOTE
Bestuurslid

0497/61.14.79



Zo hoort u het ook 
eens van een ander

 
"Een groot deel van de huidige 
migratiestromen wordt veroorzaakt 
door de corruptie, het wanbeleid, de 
tirannie, de onverschilligheid voor de 
eigen bevolking van Afrikaanse en 
andere regimes."

Expert internationale betrekkingen, 
Mia Doornaert, De Standaard, 

november 2018 

“Het succes van het Vlaams Belang is 
een gamechanger.” 

Politicoloog Bart Maddens, Trends 
oktober 2018

“Wij hebben altijd te vroeg gelijk.”

Filip Dewinter over de uit de hand 
gelopen immigratiecrisis, Knack, 

november 2018 

“Als het woord bananenrepubliek ooit 
correct is gebruikt voor ons land, dan 
nu wel.”

Politiek journalist Luc Van der Kelen, 
Het Laatste Nieuws, december 2018 

“Er gaapt een grote kloof tussen de 
politici die zichzelf belangrijk vinden en 
de gewone man die zich verlaten voelt 
en een geel hesje aantrekt.”

Regisseur Luckas Vander Talen, De 
Tijd, december 2018 

“Dat een Bulgaar hier na één dag 
werken een uitkering zou krijgen die 
hoger ligt dan een toploon in Bulgarije: 
te gek voor woorden. Toch heeft het 
Europees Parlement dat goedgekeurd.”

Editorialist Jan Segers, in Het Laatste 
Nieuws, december 2018 

Ook de begroting telde opnieuw 
heel wat islamnieuws. Zo stijgen 
de uitgaven voor islamitische 
erediensten met maar liefst 42 
procent op amper een jaar tijd. 
Waar er in 2018 4,5 miljoen 
euro richting islamzuil werd 
versast, stijgt dat dit jaar tot meer 
dan 7 miljoen euro. Een stijging 

van bijna 50 procent. Maar er 
zijn meer begrotingsweetjes. Zo 
bedragen de uitgaven voor de 
opvang van asielzoekers 266 
miljoen euro en kost de dienst 
Vreemdelingenzaken u dit jaar 
een slordige 150 miljoen euro. 
U merkt het, uw belastinggeld 
wordt goed besteed.  

Supermarkten en voedingsbedrijven 
richten zich meer en meer op de 
moslims onder hun cliënteel. De 
assortimenten halalproducten 
groeien zienderogen. In de 
winkelrekken vind je niet 
alleen halalvlees, maar ook 
halalbabyvoeding en bereide 
halalmaaltijden. Geen toeval dat de 
net overleden multimiljardair Albert 
Frère enkele maanden voor zijn 
overlijden zijn commercieel oog 
liet vallen op Isla Délice, de Franse 
marktleider in halalproducten. 

Toblerone 

Ook de fabrikant van het Zwitserse 
Toblerone ging afgelopen 

maand overstag door alle niet-
halalproducten uit de lekkernij 
te elimineren. Hoewel ze reeds 
in april het recept aanpasten, 
raakte het nieuws nu pas bekend. 
De fabrikant vreesde immers een 
boycot, gezien het toenemende 
moslimextremisme. 

Om zich te rechtvaardigen, stelde 
de woordvoerder van het bedrijf 
dat dit niets te maken heeft met 
islamisering, maar “dat de redenen 
puur economisch van aard zijn”. 
“De halal-voedingsindustrie is 
honderden miljarden euro’s 
waard”, klonk het onhandig. Dat 
zal wel. Of hoe het grootkapitaal 
en de massa-immigratie elkaars 
beste bondgenoten blijken.   

Begrotingsweetjes

Halalreep



U tankt vooral de 
schatkist vol
 
Nergens in Europa betaalt u meer voor een liter diesel dan 
in België. Andere traditioneel ‘dure diesel’-landen zoals Ita-
lië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk moeten 
ons land nu laten voorgaan. Grootste boosdoener 
is het zogenaamde ‘cliquetsysteem’ dat de 
overheid invoerde. Dat systeem zet de helft 
van een prijsdaling van diesel om in een 
accijnsverhoging. In de eerste helft van 
2018 kwam het systeem acht keer in 
actie met acht prijsverhogingen tot 
gevolg. De accijnzen op diesel en 
benzine brachten de Belgische 
staat vorig jaar niet minder dan 
5,5 miljard euro op. Een stijging 
van één miljard op amper vier jaar 
tijd. Of hoe uw vermaledijde die-
selwagen dienstdoet als een ware 
jackpot voor de schatkist. 

Neen tegen de  
kilometerheffing 
Als klap op de vuurpijl besliste Vlaams minister Ben Weyts 
om de autofactuur nóg verder de hoogte in te jagen, door 

de invoering van een kilometerheffing. Hierdoor zal auto-
rijden tot een vijfde duurder worden.

Het Vlaams Belang verzet zich tegen deze 
asociale maatregel. Een dergelijke be-

lasting bestaat nergens in Europa. Bo-
vendien is het absurd dat de structu-
rele verkeersopstopping - waarvoor 
deze regering verantwoordelijk is 
- misbruikt wordt om nóg dieper in 
de zakken van de mensen te zitten. 
Blijkbaar vergeten de regerings-
excellenties, met dienstwagen en 
chauffeur, dat de wagen voor veel 
mensen niet alleen vrijheid maar 
ook bittere noodzaak is.

Waar gaat uw belastinggeld 
naartoe in 2019? 

Voor wie wil weten waar zijn belastinggeld zoal naartoe gaat, is een duik in de Belgische begroting 
een absolute must. Het Vlaams Belang dook in het Belgische begrotingsontwerp van dit jaar en kwam 
opnieuw tot een aantal opmerkelijke conclusies:

UW AUTO: JACKPOT VAN DE OVERHEID

57%
Overheid 30%

producent

13%
leveranciers

Bron: Belgische Petroleumfederatie

Islamzuil: 7 miljoen euro
Zo stijgen de uitgaven voor islamitische erediensten met maar 
liefst 42 procent op amper een jaar tijd. Waar er in 2018 4,5 
miljoen euro richting islamzuil werd versast, stijgt dat dit jaar tot 
meer dan 7 miljoen euro. 

Asielopvang: 266 miljoen euro
Ook de uitgaven voor de opvang van asielzoekers blij-
ven pieken. De kostprijs voor de opvang van asielzoekers 
wordt dit jaar op 266 miljoen euro geraamd. 

Vreemdelingenzaken: 150 miljoen euro De Dienst Vreemdelingenzaken, dat is de dienst die onder meer in-staat voor de asielaanvragen, kost de belastingbetaler in 2019 een slordige 150 miljoen euro.  

Koningshuis: 37 miljoen euro 
De uitgaven voor het koninklijk circus staan in schril 
contrast met de wild om zich heen slaande armoede in 
steeds meer Vlaamse huiskamers. In 2019 ontvangen ko-
ning Filip en co 37 miljoen euro van uw belastinggeld. 

Senaat: 42 miljoen euro 
Hoewel geen zinnig mens er nog het nut van kan bewij-
zen, blijft de Belgische Senaat een gulzigaard als het op 
belastinggeld aankomt. De werking van deze totaal over-
bodige instelling kost u dit jaar 42 miljoen euro.  


