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Londerzeel

Op onze waterburcht hiernaast mogen 
we best trots zijn, maar op de financiële 
toestand van onze gemeente iets minder!
In 2013 vielen de lijken uit de kast: een 
geschatte put van ruim 2 600 euro per 
persoon, best veel voor 18 000 inwoners. 
Gedaan dus met het royale leventje, 
tijd voor zes magere jaren. Beknibbelen 
op personeel, gedaan met uitgebreide 
etentjes en recepties, geen Frans meer 
leren in het 3de leerjaar, ... 
De aanvullende personenbelasting steeg 
naar 7,9 %, terwijl het gemiddelde in 
Vlaanderen voor landelijke gemeenten 
op 7,3 ligt. 
 
Wat doe je dan, wanneer het zwembad 
- in 2009 nog voor 180 000 euro 
opgekalefaterd - onbetaalbaar dreigt te 
worden? En je bovenop nog graag een 
sporthal wil zetten (14 miljoen) naast 
een te vernieuwen schooltje (560 000)
en liefst ook nog een nieuw cultureel 
centrum met bibliotheek? Tja, dan moet 
je misschien moeilijke keuzes maken 
of ... de hand uitsteken naar de juiste 
minister in de Vlaamse regering.
Die heeft nu alvast aan de nieuwe 
burgemeester 750 000 euro beloofd 
voor de renovatie van het zwembad, 
"toevallig" juist op tijd bij haar 
aantreden. Wij wensen Nadia Sminate 
veel succes toe, maar zullen haar daden 
uiteraard zeer kritisch volgen. 

Herman Roeland
Afdelingsvoorzitter

DIEPE 
SCHULDEN
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Tom van Grieken, de jongste 
partijvoorzitter van het land, doet het 
bijzonder goed in de peilingen (12 %).
Hij leerde de stiel bij de jongerenafdeling 
van de partij, de Vlaams Belang 
Jongeren. 

Die komen op zaterdag 27 februari 
afgezakt naar Londerzeel, wat een 
mooie kans betekent om eens te 
komen luisteren naar onze politieke 
boodschap.  Wij zijn namelijk helemaal 
niet "extreem-rechts" zoals men ons 
in de media voorstelt, maar zeggen 

kordaat waar het op staat. Wij durven 
vooruit te kijken en waarschuwden 
terecht voor de dreigende gevolgen van 
de massa-immigratie. Verontrust die u 
ook zo?

Oud-voorzitter Reccino Van 
Lommel en de kersverse voorzitter 
Bart Claes staat u graag te woord 
bij een hapje en een tapje (Hoppas 
zijn Vlaamse streekbiertjes met 
streekgerechtjes) in de cafetaria van 
het gemeenschapscentrum. Mogen we 
wel vragen om vooraf in te schrijven? 
Kwestie van genoeg te voorzien!

Fusie Londerzeel-Kapelle?
De jaarwisseling gaf al meteen vonken 
tussen CD&V en N-VA over een 
mogelijke fusie met onze buurgemeenten
Wij weten natuurlijk wel dat de 
opgelegde gemeentelijke fusies in de 
jaren ’70 bij heel wat (oudere) mensen 
nog niet verteerd zijn, maar we moeten 
anderzijds toch ook durven inzien dat we 
naar een reorganisatie van het bestuurlijk 
landschap moeten. De huidige situatie 
met veel kleine gemeenten, weinig 
democratische intercommunales en 
amper gekende provincies is op termijn 
niet houdbaar. Waarom wil de CD&V 
daar toch aan vasthouden? Om de vele 
mandaten natuurlijk! 

Wij zien meer heil in grotere gemeenten, 
die een aantal taken afgeven die beter op 
regionale schaal worden aangepakt. Dat 
zou bijvoorbeeld een arrondissement 

Halle-Vilvoorde kunnen zijn, maar dan 
wel liefst met een echt democratische 
vertegenwoordiging – nu zitten daar 
alleen afgevaardigden van de gemeente 
in, bijna allemaal van de meerderheid. 
Op die manier kan men de provincies en 
de intercommunales afschaffen.

Maar voor het zover is, kan men inderdaad 
maar beter een volksraadpleging houden 
om te vernemen welke gemeenten best  
kunnen fusioneren. Misschien zijn 
Londerzeel en Kapelle samen wel sterker?

Werner Ost 

Van Keulen over Hamburg tot 
in Zweden, overal duiken nu de 
verhalen op van aanrandingen en 
verkrachtingen van westerse vrouwen 
door "asielzoekers" afkomstig uit 
moslimlanden. Keer op keer werden 
deze feiten  in de doofpot gestopt, 
want ze zouden wel eens in de kaart 
van "extreem-rechts" kunnen spelen. 
Of hoe de slachtoffers een tweede keer 
worden verkracht, maar nu door hun 
eigen journalisten en politici. Die zijn 
te laf en te lui om krachtig neen te 
zeggen tegen verdere massa-inwijking

Vorige zomer hebben wij opgeroepen 
om het voorbeeld van Australië te 
volgen en alle "bootvluchtelingen" 
meteen terug te sturen naar hun 
vertrekpunt, maar dat was zogezegd 
onmenselijk. Ook de grenzen sluiten 
zoals Hongarije dat deed, was 
onbespreekbaar. En opvang in  Mekka, 
waar 1 miljoen plaatsen zijn in tenten 
met airco, dat gunnen de Saoudische 
prinsen hun geloofsgenoten niet...

En kijk, wie is daar nu het slachtoffer 
van? De belastingbetaler natuurlijk 
(1 miljard in 2016!) maar nu ook 
heel duidelijk onze echtgenotes 
en onze dochters. Want als er op 
een miljoen "vluchtelingen" 1%  
verkrachters  zitten, dan betekent dat 
10 000 slachtoffers in West-Europa! 
Ja, achteraf komen de traditionele 
partijen + N-VA dan wel opdraven 
met iets strengere wetten of een cursus 
inburgering, maar dan is het kwaad al 
lang geschied.

Momenteel worden er in Londerzeel 
"maar" 16 à 20 asielzoekers verwacht. 
Weet u zeker dat daar geen jihadisten 
en verkrachters tussen zitten en dat 
ze meteen zullen terugkeren als het 
gevaar daar geweken is?
Wij willen dat spelletje Russische 
roulette NIET spelen!

MOETEN WIJ BINNEN
KORT VLUCHTEN?

Ontmoetingsavond
met Reccino Van Lommel en Bart Claes
namens Vlaams Belang Jongeren
Zaterdag 27 februari vanaf 19 uur tot 22 uur
Cafetaria Gemeenschapscentrum Londerzeel
Sint-Jozefstraat 44
Bij een hapje en een tapje

Hoppas & Streekbieren  
(ook wijn & frisdrank te verkrijgen)
Vlaamse variant van de Spaanse tapas (2€/hapje of 10€/6)

Inschrijven noodzakelijk voor 22 februari 
02/269 00 73 (Jan) of 0485 74 50 32 (Werner)



Zorg voor landelijk Londerzeel

Nieuws uit de provincieraad
FRANSTALIGEN WILLEN NIET MEE 
BETALEN VOOR VERONTREINIGING  
PROEFTUIN PAMEL

Bij de splitsing van de unitaire 
provincie bleven er nog twee Brusselse 
tuinbouwscholen actief op de terreinen van 
de  proeftuin in Pamel (Roosdaal) om zich 
daar in de fruitteelt te bekwamen. Enerzijds 
een Vlaamse afdeling, anderzijds haar 
Franstalige tegenhanger onder de vleugels 
van de COCOF.

Vijf jaar geleden werd er toevallig een 
zware grondvervuiling vastgesteld, waarvan 
de saneringskost wordt geraamd op zo’n 
350 000 €. De deputatie schreef in 2011 
al brieven naar de COCOF en de VGC, 
om een kostendeling voor te stellen. 
VGC beloofde solidair te zijn, maar de 
COCOF had daar helemaal geen zin in. De 
Franstaligen lieten droogjes weten dat de 
verdeelsleutel – die zij zelf in 1994 hadden 
ondertekend – niet redelijk was  en dat zij 
in 2016 de site zouden verlaten, waardoor 
zij niet zouden kunnen “profiteren” van een 
gesaneerd terrein. Nogal wiedes dat zij door 
de provincie dit jaar voor de rechtbank 
gedaagd werden. Benieuwd hoe dat afloopt!

WONINGINBRAKEN BLIJVEN 
STIJGEN

Uit de cijfers van de federale politie bleek  
dat vooral Halle-Vilvoorde in 2013 en 
2014 zwaar te kampen had met stijgende 
woninginbraken.

Ook Londerzeel ontsnapte er niet aan: 
69 aangiftes in 2013, 86 al in  2014 (ter 
vergelijking: 28 in 2010 en 48 in 2011).

De gouverneur gaf op vraag van het Vlaams 
Belang wat meer tekst en uitleg.
Zo betreurde hij o.a. dat er in Halle-
Vilvoorde na de splitsing van BHV nog 
steeds geen labo aanwezig is bij de federale 
gerechtelijke politie. Dat betekent  minder 
sporenopnames, dus minder opheldering 
van inbraken. Dank aan de federale 
regering!

Tweede frustratie van de gouverneur: De 
ANPR-camera’s die nu al aangebracht 
zijn langs de snelwegen, kunnen ook 
nummerplaten herkennen, maar helaas 
wordt die software niet ingezet bij het 
opsporen van inbrekers. Wellicht zijn ze 
door de Vlaamse regering enkel aangebracht 
om het rekeningrijden van vrachtwagens 
te bewaken. Waarom wil men daar geen 
twee vliegen in één klap slaan? Kracht van 
verandering? 

BEGROTING 2016: TOTAAL 
ONDOORZICHTIG

Wie het budget correct wil inschatten, moet 
tot de meerderheid behoren. Cijfers krijgen 
we amper nog, dus kun je als oppositielid 
nauwelijks iets controleren. Inkomsten 
worden onderschat en de uitgaven 
overschat, zodat de deputatie een serieus 
overschot krijgt in 2017. Vanaf dan mag 
ze immers geen eigen opcentiemen meer 

heffen en geeft de Vlaamse regering alleen 
nog maar een dotatie, maar hoe hoog? In de 
meerjarenplanning zien we helemaal geen 
personeelsafbouw, hoewel  cultuur, jeugd, 
welzijn in 2017 overgeheveld worden naar 
Vlaanderen.

GROENE DUURZAAMHEID: 
VOORAL “DUUR”

Op de voorstelling van de provinciale 
klimaatstudie (90 000 €) trok men  van 
leer tegen het smelten van het Noordpoolijs 
(over de aangroei aan de Zuidpool: ssst!), 
de stijging van de zeespiegel en de vreselijke 
opwarming van onze planeet. Als het hier 
wat warmer wordt hebben we nochtans een 
pak minder fossiele brandstoffen nodig!  
Nederland is bezig om duizenden huizen 
volledig te strippen en te veranderen in 
lage-energiewoningen voor een habbekrats 
van… 45.000 € per stuk. Wie heeft hier 
een ezeltje dat geld schijt?

ROOIE DADA’S

De SP.a zal dit jaar een campagne opzetten 
in de kleuter- en lagere school, om kinderen 
begrip te laten opbrengen voor klasgenootjes 
met twee vaders of twee moeders. Moeten 
wij zulke pietluttige en onnatuurlijke 
kwesties gaan betalen? Kunnen de juffen en 
de meesters die zeldzame gevallen zelf niet 
eventjes uitleggen zonder dat dit geld moet 
kosten?

Jan Laeremans 
Provincieraadslid

Met onze trage wegen gaat het … traag 
vooruit. Nu  hebben we 6 000 euro 
gekregen voor de planopmaak. Maar 
als je er intussen wil op wandelen, 
voorzie dan misschien toch maar 
handschoenen, rubberen laarzen en 
een bosmaaier!
In het noorden, grenzend aan Lippelo 
liggen prachtige bossen en weiden in de 
vallei van de Molenbeek.  Villabewoners 
willen daarvan  genieten, landbouwers 
scheppen er tewerkstelling. Wij moeten 
vooral oog hebben voor de natuur. 
Vaak overheersen grote partijen 
akkergewassen van éénzelfde soort, 
meestal mais en asperges. Daardoor 
verdwijnt de klassieke afbakening 
van de percelen met struiken, kleine 

bomen of grachten. Nochtans zorgden 
die voor een aaneensluiting van kleinere 
waardevolle natuureilanden voor kleine 
dieren. En misschien kan de provincie ook 
eens wat bredere oeverbegroeing voorzien 
langs de grote en kleine Molenbeek tegen 
het afkalven van de oevers?
Op termijn zouden wij willen pleiten 

voor een groot aaneengesloten landelijk 
waardevol agrarisch gebied, vanaf  het 
Lippelbos naar het Groenhof, Elsbos, 
Marselaer, en het Gravenkasteel te 
Lippelo.  Daar kan dan een toerisme-
infrastructuur  met wandelpaden, 
wegwijzers  en rustplaatsen worden 
uitgebouwd. Ook een geboortebos, 
speelbos en waterwinning  kunnen 
daarin een plaats vinden. 
Onlangs werd een Groene Long 
achteraan het gemeentehuis   
ingewandeld. Jaren geleden heeft 
Natuurpunt Londerzeel dat halve 
oerwoud eens vrijgemaakt voor een 
wandelpad. Eindelijk heeft men 
ingezien hoe mooi het kan worden!



Zeggen dat dit land zijn deuren moet openzetten voor 
iedereen die zich hier aandient, is gemakkelijk. Erbij 
vertellen wat de factuur voor zo’n beleid is, is wat an-
ders. Hoe men het ook draait of keert: aan een laks 
asielbeleid hangt wel degelijk een prijskaartje. 

De opvang van één asielzoeker kost 1.249 euro per maand 
– of 14.991 euro per jaar. Ter vergelijking: het gemiddeld 
pensioen voor mensen die heel hun leven hebben bijgedra-
gen aan de sociale zekerheid, bedraagt momenteel 1.212 
euro. Maar daar blijft het niet bij. Eens de asielaanvraag 
erkend, begint de factuur immers pas goed op te lopen. 
Erkende asielzoekers hebben immers dezelfde sociale rech-
ten (leefloon, kindergeld,…) als iemand die al jarenlang 
heeft bijgedragen aan het systeem. Ronduit problematisch 
wordt het op het vlak van de (sociale) huisvesting waar 
asielzoekers in concurrentie zullen treden met de autochto-
ne bevolking. Ook het onderwijs, dat nu reeds onder zware 
druk staat, zal geconfronteerd worden met extra proble-
men en bijkomende kosten. 

SMS “INFO + naam en adres” naar 3111 en 

ontvang drie maanden een proefpakket en 

een gratis USB-stick van het Vlaams Belang.

facebook.com/vangriekentom 

twitter.com/tomvangrieken 

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

GENOEG IS GENOEG

Sinds het aantreden van deze regering wordt de modale 
Vlaming geconfronteerd met bijkomende belastingen en 
soms pijnlijke besparingen. Voldoende middelen om reeds 
lang aanslepende problemen op te lossen of de wachtlijsten 
in te korten, zijn er niet. Als kers op de taart krijgt u weldra 
de bijkomende factuur gepresenteerd voor een immigratie-
politiek waarom u niet heeft gevraagd. Genoeg is genoeg!

Tom Van Grieken  
voorzitter@vlaamsbelang.org

Wie zal dat betalen?

Asielcrisis: wat volgt? 
De illegale immigratie naar Europa 
heeft het karakter van een volksver-
huizing aangenomen. De gevolgen 
manifesteren zich ook in eigen land. 
In totaal wordt dit jaar rekening ge-
houden met 35.000 asielaanvragen, 
naar schatting goed voor zo’n 50.000 
asielzoekers. Dat is een verdubbeling 
in vergelijking met vorig jaar. 

IMMIGRATIESNEEUWBAL 

Daar blijft het niet bij. Het staat im-
mers vast dat deze asielstroom auto-
matisch een tweede immigratiegolf 
in gang zal zetten. Asielzoekers zullen 
via het lakse systeem van gezinshereni-
ging namelijk ook familieleden laten 
overkomen. Zowat alle experts gaan 
er vanuit dat het aantal asielzoekers 
met 4 (of zelfs 5) moet vermenigvul-
digd worden om de totale instroom te 

kunnen inschatten. Concreet: 50.000 
asielzoekers zijn op termijn goed voor 
de immigratie van 200.000 personen. 
Dit betekent dat elke 2,5 jaar een stad 
zoals Antwerpen zou moeten bijge-
bouwd worden om de toestroom te 
herbergen. 

GRENZEN STELLEN!

Effectieve maatregelen om het tij te 
keren, blijven uit. Stoere verklaringen 
voor de camera’s dienen alleen om het 
gebrek aan daadkracht in de regering 
te camoufleren. Het gevolg is een lak-
se immigratiepolitiek die blijft ingaan 
tegen de wil van de publieke opinie. 
Elke peiling wijst immers uit dat de 
grote meerderheid van de Vlamingen 
denkt wat het Vlaams Belang luidop 
zegt: hoog tijd dat er – letterlijk en fi-
guurlijk – grenzen worden gesteld.


