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 Asse: zorgzamer 
omspringen 

met belastingen

Merchtem: 
burgemeester moet 
kordater optreden

Oprichting BIN 
in Opwijk

mede dankzij VB

Recht op 
veiligheid en 
leefbaarheid

Asse, Opwijk, Merchtem



ZorgZaam omspringen met 
belastingen
In vele Vlaamse steden en gemeenten loopt het financiële draagvlak van de 
lokale besturen terug. 

Denk maar aan de stijgende pensioenuitgaven, de rioolprojecten als gevolg van 
de Europese saneringsverplichtingen van het oppervlaktewater, hervorming van de 
brandweer, uitgaven van de lokale politie, enz...Bovendien is er de economische 
crisis en het feit dat de Vlaamse en federale regering maatregelen nemen zonder 
rekening te houden met  het effect dat dit veroorzaakt op het budget van de lokale 
besturen. Ook heeft de bankcrisis lenen een pak duurder gemaakt waardoor alle 
investeringen hoger oplopen. 

Het financieel evenwicht vraagt meer beleidsefficiëntie. Het Vlaams Belang pleit 
voor  welvaartsvaste pensioenen, meer rationalisering t.o.v. de intercommunales en 
ijvert al jaren voor de BTW-verlaging van 21% naar 6% voor energie. 

Het is dus aan ons gemeentebestuur zich te onthouden van schijn-
baar lucratieve maar bedenkelijke investeringen. 

Mireille Buyse
Provincieraadslid

- Toen ik las dat bij de volgende verkie-
zingen van 25 mei de stembureaus van 
Asbeek, Bekkerzeel, Kobbegem en Rele-
gem zullen verdwijnen had ik mijn be-
denkingen bij het feit dat volgens onze 
burgervader de par-
keerproblemen zou-
den vermeden wor-
den. Moet de helft 
van de gemeente dan 
vanuit heel afgele-
gen plaatsen met het 
openbaar vervoer én 
op zondag tot in de 
stembureaus geraken 
dan? Of moet iedereen de fiets op? Ook 
onze senioren die niet meer goed te been 
zijn? Begrijpe wie kan....

- Ook gehoord op de radio (in de nieuws-
uitzending van dinsdag 17 september) 
dat het aantal inbraken in Antwerpen en 
Gent zo veel gedaald zijn dankzij meer 
blauw op straat. Als je  het nieuws in 
Asse volgt kunnen we spreken over een 
spectaculaire stijging vrezen wij, wel 4 
tot 5 inbraken per dag zonder de niet-
aangegeven gevallen dan nog! Zou ons 
voorstel van “meer blauw op straat” dan 
toch helpen?

- Dat onze gemeente uitblinkt in het aan-
tal diefstallen per dag (door inbraak) is 
u wel bekend. Wist je dat het 4de meest 
voorkomende misdrijf het drugsmisdrijf 
is? Meestal zijn het de wijkbewoners die 

ASSE

Kortjes
- De nieuwe brandweerkazerne zal waar-
schijnlijk niet opengaan op 1 april aan-
gezien er toch geen positief advies werd 
gegeven voor de bouwvergunning van 
het Hopmarktproject. Intussen zijn we 
100.000 euro armer......Wat kost dat 
hopmarktproject ons NOG allemaal?

- De OMA (Opwijk, Merchtem en 
Asse)-fietsroute werd de OMA-B route 
(verbonden met Brussel) en is intussen 
gewoon de A-route geworden omdat de 
gemeente Merchtem zich terugtrok in dit 
dossier en zijn engagementen niet wil na-
komen. Ook Opwijk doet niet meer mee.
Nochtans een ideaal en veilig alterna-
tief voor fietsers die de drukke steenweg 
wilden vermijden. Toch zal de gemeente 
Asse (A) eind dit jaar een ontwerper aan-
stellen om de eerste fase van de OMA-B 
route die  gerealiseerd werd  in 2013 (het 
traject bevindt zich tussen het station en 
de Petrus Ascanusstraat) verder aan te leg-
gen tot aan de overweg in de Kruiskouter. 
Het vervolgtraject, OMA-B route maakt 
deel uit van de fietsGENroute en hier 
komt de provincie voor 200.000 euro 
tussen. FietsGEN is een akkoord tussen 
Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de provincie, voor de ontwik-
keling van een expressnet van de zachte 
weggebruiker tusen de gemeenten uit de 
Vlaamse Rand en Brussel. Tegen eind 
2015 zouden we resultaten kunnen zien.

een verkooppunt opmerken. Daardoor 
stijgt de criminaliteit en de overlast in 
de buurt. Het Vlaams Belang blijft voor-
stander van een drugmeldpunt. De ideale 
plaats bij het verkopen van drugs is nabij 
scholen, waar veel jonge mensen bijeen 
zijn. Daarom pleiten wij ook voor regel-
matige controles op scholen met drug-
honden. Dat een jointje niet schadelijk 
zou zijn is onzin. Deze bevat 5x meer 
kankerverwekkende stoffen dan een ge-

wone sigaret en is daardoor meer versla-
vend. En eens de roes niet sterk genoeg 
meer is, wordt er sterker spul geproefd 
en wordt de ellende die er mee gepaard 
gaat onomkeerbaar. Legalisatie is en blijft 
voor het Vlaams Belang dus waanzin! 
Toon dus dat je meer verstand hebt dan 
de regering van dit apenland en laat ze 
voelen dat jongeren géén nood hebben 
aan geestverruimende middelen om ge-
lukkig te zijn.

- In een mail van 7 oktober naar de sche-
pen van Openbare Werken klaagde ik de 
toestand aan van de erbarmelijke staat van 
de voetpaden op de Brusselsestenweg ter 



- In METRO stond te lezen dat Gent 
gebruikersruimtes wil in strijd tegen de 
drugsoverlast. Opgelet, om hun drugs op 
een veilige manier te kunnen gebruiken. 
Volgens drugscoördinator enerzijds voor 
hun eigen veiligheid en gezondheid. Geef 
mij dan maar de aanpak in Antwerpen. 
Roken op café, alcohol drinken op straat 

of uw broodje opeten 
op de stoep van de 
kerk wordt bestraft 
met een GAS-boete. Ik 
als roker MOET dus 
buiten mijn sigaretje 
oproken. Kan iemand 
nog volgen wat buiten 
of binnen mag? 

Niet vergeten dat ook rokers meebetalen  
voor de Sociale zekerheid via de accijnzen 
op tabakswaren. Het Vlaams Belang blijft 
tegen het verplicht rookverbod op café. 
Iedere cafébaas moet zelf kunnen beslis-
sen hoe hij zijn zaak indeelt.

- Toerisme Vlaams Brabant is bezig met 
de opmaak van de nieuwe beleidsplan-
nen Groene Gordel 2014-2019. Daarom 
werd ik uitgenodigd op maandag 23 sep-
tember in het kasteel van de Plantentuin 

in Meise. De bedoeling is meer dagtoeris-
ten te lokken uit andere provincies naar 
De Groene Gordel door o.m. te vernieu-
wen in attracties, andere producten voor 
te stellen, meer cultuur aan te bieden 
enz. Een studiebureau kwam de analyse 
uiteenzetten en stond er op de webstek 

meertalig te ma-
ken. Ik stelde 
voor eens na te 
denken over een kortingspas voor daga-
ttracties. Indien je niet weet waarheen 
kan je ook s kijken op www.verliefdop-
vlaamsbrabant.be

Mireille Buyse
Provincieraadslid

8mireille.buyse@vlaamsbelang.org

NEDERLANDSTALIGE JONGE GEZINNEN STERK ACHTERUIT

geboortecijfers bevestigen pijnlijKe 
trend onderwijs
In onze vorige editie beschreven we 
de snelle ontnederlandsing in Asse op 
basis van de evolutie van de schoolbe-
volking. Met 19 procent anderstalige 
leerlingen in het middelbaar onder-
wijs (2012) en 33 procent in het ba-
sisonderwijs. 

In juli maakte het Vlaams Belang de 
nieuwe cijfers bekend van Kind en Ge-
zin voor de jaren 2010 tot 2012 en deze 

cijfers zijn nog dramatischer. Zo daalde 
het aandeel Nederlandstalige geboorten 
in Asse tussen 2004 en 2012 van 62 naar 
amper 44 procent. 

Dit cijfer wordt sterk negatief beïnvloed 
door Zellik, waar er in 2012 amper 20 
procent Nederlandstalige geboorten wa-
ren (in 2010 nauwelijks 12,4 procent), 
tegenover 49 procent Franstalige. Het 
globale aandeel Franstalige geboorten in 

Asse steeg met 8 procent van een kwart 
(25,4) naar een derde (33,4 procent). 
In diezelfde periode steeg het aantal an-
derstalige geboorten (noch Nederlands-
talig, noch Franstalig) van 7,4 naar 22,1 
procent.

Dit zijn zeer spectaculaire cijfers die  
wijzen op een razendsnelle verBrusse-
ling van onze gemeente. Het is nog niet 
te laat, maar het is wel de hoogste tijd 
voor een krachtig woonbeleid in onze 
gemeente, zodat we er minstens voor 
zorgen dat onze jonge gezinnen hier 
kunnen blijven wonen. En daarnaast 
moet er op federaal hoogdringend werk 
gemaakt worden van een 
kordate immigratiestop. 
De sluizen moeten toe. 

Suzy Jacobs 
Gemeenteraadslid

hoogte van Walfergem vanaf de Spoor-
wegstraat. Aangezien ik de veiligheid van 
de voetganger en vooral de leefbaarheid 
belangrijk acht vroeg ik daarom ook de 
nodige stappen te willen ondernemen om 
dit stukje Walfergem terug begaanbaar te 
maken alsook te willen onderhouden. 
Afvallende bladeren maken het voetpad 
glad en losliggende stenen uiterst gevaar-
lijk. Benieuwd of de schepen opdracht 
zal geven het nodige te zullen uitvoeren. 
Wordt vervolgd. 

- Volgens Monica De Coninck moet al 
wie poten en oren heeft “werken” in de 
toekomst. In het belang van de belgische 
economie en onze welvaartstaat. Kennis 
van de landstaal zou een pijnpunt zijn?! 
Nochtans krijgt iedereen de kans zich in 
te burgeren en taalcursussen te volgen. Je 
moet het alleen willen DOEN natuurlijk.



OPWIJK

OOK IN OPWIJK MOET DE OVERHEID EN DE BURGERS 
“PARTNERS IN VEILIGHEID” WORDEN.

oprichting bin onder impuls van het 
vlaams belang is een feit
Een veilige leefomgeving belangt 
iedereen aan. Wie een goed veilig-
heidsbeleid wil voeren, moet kunnen 
rekenen op de verant-
woordelijkheidszin en 
de actieve steun van 
de bevolking.

Inspraak en betrokken-
heid van de burgers zijn 
daarom van groot be-
lang. Wij zijn van me-
ning dat buurtbewo-
ners en –verenigingen 
als gelijkwaardige ge-
sprekspartners moeten 
worden beschouwd. In-

spraakrondes en veiligheidsenquêtes kun-
nen daarvoor goede instrumenten zijn.

Een aparte sche-
pen van veilig-
heid, en niet 
zoals in Opwijk 
waar dat een 
restbevoegdheid 
van de burge-
meester is, moet 
de verantwoor-
delijkheid heb-
ben voor zowel 
de politionele als 
de sociale veilig-
heid en neemt 

bijgevolg een centrale positie in binnen 
de lokale structuur. Uiteraard dient de 
veiligheidsschepen geacht te zijn een des-
kundige te zijn op het vlak van algemene 
veiligheid. Hij moet nauw samenwerken 
met alle lokale partners en diensten die, 
elk vanuit hun functie, belang hebben bij 
het veiligheidsbeleid.
Vandaar dat Vlaams Belang Opwijk sterk 
aandrong op de stimulatie en organisatie 
van een Buurt Informatie Netwerk (BIN). 
Daardoor kunnen er nauwere samenwer-
kingsverbanden komen tussen burgers, 
handelaars en overheid. Dit is een sterke 
garantie op een goede wisselwerking tus-
sen alle betrokkenen. De veiligheid van 
Opwijk is immers onze grootste zorg.

BLOEMENGEMEENTE OPWIJK WERD BETONNEN JUNGLE 
investeringen in leefbaarheid 
is broodnodig
Op een paar decennia tijd verviel de 
gezellige bloemengemeente Opwijk 
naar een betonnen jungle met enorm 
veel nieuwbouw, vandaar dat er moet 
geïnvesteerd worden in leefbaarheid. 

Een onleefbare omgeving  nodigt uit tot 
asociaal gedrag, agressie en vandalisme. 
Vandaar dat wij blijvend pleiten voor 
schone en ordentelijke omgeving. Sluik-
storten bijvoorbeeld moet dan ook zeer 
krachtig worden tegengegaan, enerzijds 
door de aanpak van de ‘kankerplekken’, 
anderzijds via intensief toezicht, onder-
zoek en strenge bekeuring van de daders. 

Ook het bestrijden van 
leegstand, het afsluiten 
van braakliggende terrei-
nen, het bestrijden van 
graffiti op gebouwen en 
openbaar patrimonium en 
dies meer zijn maatregelen die door loka-
le besturen kunnen genomen worden in 
kader van een lokaal leefbaarheidsplan.
Als verantwoordelijke instantie voor de 
inrichting en het onderhoud van de pu-
blieke ruimte heeft het lokaal bestuur 
dus een bijzondere taak. Wij pleiten in 
dit verband onder meer ook voor een 
verbetering en goed onderhoud van de 

straatverlichting, zodat alvast 
bepaalde vormen van van-
dalisme en diefstal ontraden 

worden. Via de netwerkbe-
heerder kunnen verbintenissen 

aangegaan worden om binnen de 48u 
vervangingen en herstellingen uit te voe-
ren. Om verloedering van oudere wijken 
tegen te gaan, moeten leegstand en ver-
krotting systematisch worden aangepakt. 
Dus vooraleer verder te betonneren, eerst 
saneren!

Vlaams Belang Opwijk

Ook wanneer er geen verkiezingen zijn blijven wij onder de mensen komen… 

Op 8 november (St-Maarten) delen wij op de vrijdagsmarkt gratis lekkernijen uit. Wie met ons wil kennismaken zal dat 
kunnen doen op de Kerstmarkt van zaterdag 30 november en zondag 1 december. 

Gebruik gerust de infobon achteraan om met ons in contact te komen.



MERCHTEM

burgemeester eddie de blocK 
moet gebruiK maKen van Zijn bevoegdheden
Wij vinden dat de burgemeester in zijn 
aanpak van de onveiligheid – en volle-
dig volgens de filosofie van de zeroto-
lerantie tegen criminaliteit – meer ge-
bruik dient te maken van zijn bevoegd-
heden als administratief hoofd van de 
politie. 

Zo kan de burgemeester instellingen die 
voor overlast zorgen sanctioneren met een 
tijdelijke of definitieve sluiting, kunnen 
personen die voor overlast zorgen telkens 
voor een periode van twaalf uur bestuur-
lijk aangehouden worden, kan de burge-

meester systematische identiteitscontroles 
bevelen om illegalen en gezochte perso-
nen op te sporen, kan de burgemeester 
systematisch controles op verboden wa-
penbezit laten organiseren, kan de bur-
gemeester een straatverbod opleggen aan 
personen die aanhoudend voor overlast 
zorgen, enz…

Veiligheid is immers een kerntaak van de 
overheid en een  basisrecht voor ons allen. 

Vlaams Belang Merchtem

ooK in merchtem… 
Via de hele nomenclatuur van belas-
tingen betaalde elke belastingplichtige 
Vlaming het afgelopen jaar 6702 euro 
aan de gevolgen van de massa- immi-
gratie, de eurocrisis, en de transfers 
naar Wallonië. 

Indien we ook de redding van ‘bad bank’ 
Dexia in rekening brengen loopt dit be-
drag zelfs op tot 12.002 euro. De Vla-
ming verwordt hiermee hoe langer hoe 
meer tot een melkkoe. Daarom trok het 

Vlaams Belang ook in onze streek de 
boer op met de campagne ‘Genoeg Ge-
molken – Geef ons geld terug’.  
Het Vlaams Belang werpt zich met deze 
vier thema’s meer dan ooit op als dé 
verdediger van de kleine man in tijden 
van financiële en economische crisissen. 
“Hoewel zij geen geld hebben gepar-
keerd in belastingparadijzen, niet heb-
ben gekozen voor het lakse immigratie-
beleid, niet verantwoordelijk zijn voor 
de eurocrisis en allerminst baat hebben 

bij de geldstroom naar Wallonië moe-
ten ze er toch mee voor opdraaien. Via 
(miserie)-taksen, accijnzen, retributies, 
roerende voorheffing, successierechten, 
belastingen,… wordt de som die de Vla-
ming jaarlijks moet ophoesten steeds ho-
ger. Hoog tijd voor een koerswijziging, 
hoog tijd voor het Vlaams Belang, ”aldus 
onze volksvertegenwoordiger Joris Van 
Hauthem. 

Vlaams Belang Merchtem

U kan het volledige sociaal-econo-
misch programma verkrijgen op 
eenvoudig verzoek door te mailen 
naar info@vlaamsbelang.org of te 
bellen naar 02/219.37.79

GENOEG GEMOLKEN...



vlaamse regering verKnoeit 
vlaamse rand 
Met stijgende verbazing moeten we 
vaststellen dat de Vlaamse regering, 
met N-VA-ministers op kop, op tal van 
terreinen de rode loper aan het uitrol-
len is voor de verdere verBrusseling 
van onze streek. Meest recente voor-
beeld daarvan is de slaafse houding van 
Vlaams minister-president Kris Peeters 
(CD&V) en minister voor Ruimtelijke 
Ordening Philip Muyters (N-VA) in 
het dossier van het nieuwe nationale 
voetbalstadion. 

Eind mei besliste de Brusselse regering 
eenzijdig en zonder overleg om deze 
mastodont neer te poten op Parking C 
in Grimbergen, terwijl de Vlaamse re-
gering nog maar recent een heel andere, 
gemengde bestemming had gegeven aan 
dit gebied. 

De Vlaamse regering had de absurde 
Brusselse eisen perfect kunnen afwijzen, 
door te verwijzen naar haar eigen plan-
nen, die een maximum van 5 hectare 

stadsrecreatie voorzien, terwijl er voor 
een stadion 15 hectare nodig zijn. Ze had 
kunnen verwijzen naar de studies van de 
Brusselse regering, die aantoonden dat de 
terreinen van Schaarbeek-Vorming een 
veel beter alternatief vormen, omdat men 
dan vanuit het hele land rechtstreeks met 
de trein naar het stadion kan.

TWEETALIG STATUUT

Helaas gebeurde precies het tegenoverge-
stelde: Peeters en Muyters gingen meteen 
door de knieën en verklaarden zich prin-
cipieel akkoord met de komst van het 
stadion én meteen ook met de verhuis 
van een tweetalige Brusselse topclub naar 
Grimbergen. Hiermee effent de Vlaamse 
regering het pad voor Brusselse toestan-
den in een Vlaamse gemeente die van-
daag al sterk onder druk staat. Franstalige 
politici hebben inmiddels al geëist dat dit 
gedeelte van Grimbergen een tweetalig 
statuut zou krijgen. 

VERKEERSINFARCT

Blijkbaar beseffen Muyters en Peeters 
evenmin wat voor miserie ze teweeg 
brengen in onze streek op het vlak van 
verkeer. Vandaag al is het gedurende uren 
per dag stapvoets rijden op de Ring in de 
Noordrand. Binnen afzienbare tijd ko-
men er daar de lange files bij voor maar 

liefst DRIE shoppingcentra van het kali-
ber van Wijnegem (Uplace in Machelen, 
Just Under The Sky in Laken en NEO 
op de Heizel). En daar willen ze dan een 
mega-stadion aan toevoegen, waar twee 
keer per week (80 keer per jaar) tiendui-
zenden bezoekers verwacht 
worden. Dat is vragen om een regelrecht 
verkeersinfarct voor heel onze streek. 

STADSVLUCHT

Waarom was Uplace trouwens nodig? 
Ook dat is een project waarvoor de 
Vlaamse regering zich hard heeft in-
gespannen, terwijl zo’n internationaal 
shoppingcentrum thuis hoort in de stad 
en niet in de Vlaamse Rand. De komst 
van Uplace dreigt het economisch leven 
in onze streek grondig te zullen verfran-
sen. Ook in dit dossier valt het niet te be-
grijpen dat de N-VA-ministers Muyters 
en Bourgeois zich zo laten misbruiken. 

Tegelijk koestert diezelfde regering groot-
ste plannen om nog meer Brusselaars naar 
de Vlaamse Rand te laten verhuizen. De 
aanleg van peperdure sneltramlijnen naar 
hartje Brussel zal de stadsvlucht immers 

sterk in de hand werken. Eén tramlijn 
kost al gauw 270 miljoen euro. Mat een 
fractie van dit geld zou men een stevig 
woonbeleid op poten kunnen zetten voor 
onze jonge gezinnen. Maar daarvoor zijn 
er helaas geen centen. De Vlaamse Rege-
ring van CD&V, N-VA en Sp.a voert een 
beleid dat werkelijk nefast 
is voor onze streek. 

Bart Laeremans
Senator 

UIT DE RAND



NIEUWS UIT DE PROVINCIERAAD  

vanavond eten we “woonwagenbewoner-
schnitZel”
De afgelopen zomermaanden werd 
Vlaams-Brabant opgevrolijkt door de 
komst van kleinere en grotere groepen 
zigeuners, die openbare en privéterrei-
nen bezetten en meestal weigerden om 
die binnen de voorziene termijnen te 
verlaten. 

In Aarschot, Kessel-Lo, Tielt-Winge, 
Zemst, Grimbergen en Meise kwamen 
ze wildkamperen, meestal met de ont-
roerende boodschap dat “er een ziek 
familielid in de kliniek lag”. Dat leugen-
tje om bestwil hadden we ze misschien 
nog kunnen vergeven, als ze ’s avonds 
maar gezorgd hadden voor een gezellig 
kampvuur en Boheemse vioolconcerten. 
Helaas, de buren hun zintuigen wer-
den veeleer geprikkeld door nachtlawaai, 
afval en menselijke drollen. De politie in 
Grimbergen bv. trad daarop “kordaat” 
op: ze vroegen nogmaals vriendelijk wan-
neer ze dachten te vertrekken en deelden 
aan de bezetters foldertjes uit waarop 
die terecht konden om mobiele wc’s te 
huren. Tiens, zijn er geen toiletten in de 
caravans van tegenwoordig?

Op 17 september vroegen we aan de 

deputatie of zij niet in de bres wilde 
springen voor de gemeenten en geen 
plan kon opstellen met snelle bijstand 
(juridisch en politioneel) en praktische 
tips. Verder wilden we wel eens vernemen 
waarom het doortrekkersterrein (aange-
legd op uw kosten) van Huizingen de 
hele maand juli gesloten was.

De gouverneur en de meerderheid 
(CD&V, SP.a, Groen en VLD) vonden 
dat alles onder controle was, en dat er dus 
geen nood is aan bijsturing van het beleid. 
Straffer nog, Lode De Witte stelde dat de 
gemeenten zich wat inschikkelijker zou-
den moeten opstellen tegenover de zigeu-
ners – om ze wat langer te laten blijven 
dus - en dat het gewoon een kwestie was 
van goede afspraken te maken. Simpel, 
dan moeten we niet nadenken over een 
stok achter de deur! 

En wat vindt u van de uitleg dat het ter-
rein in Huizingen de hele maand juli 
gesloten was omwille van een “elektrici-
teitspanne”? Ach ja, wellicht bouwverlof 
en geen elektricien te vinden. De meer-
derheid deelde wel mijn verontwaardi-
ging dat het zeer recent aangelegde door-

trekkersterrein (kostprijs 800 000 euro) 
in Brussel gewoon leeg staat. Maar ja: “wij 
hebben daar niets te zeggen!” En dus leg-
gen we ons daar maar bij neer…

Om het gekende probleem verder niet op 
te lossen, wil de deputatie nog drie kleine 
en dure doortrekkersterreinen aanleggen 
in Relegem,  Herent en Tienen, maar 
toch zal ze de zigeunergroepen niet ver-
plichten om daar te gaan kamperen. Geld 
te veel zeker? 

Na het debat - waaraan hij niet had deel-
genomen - vond Jo De Clercq (Sp.a) 
het nodig om te pleiten voor een proper 
taalgebruik: we mochten van hem niet 
spreken van zigeuners, maar van woon-
wagenbewoners. Zeg voortaan dus: “Jo-
met-het-snaarinstrument” in plaats van 
Jo-met-de-banjo. En eet vanavond een 
woonwagenbewonerschnitzel, dan zijn er 
geen problemen meer!

Jan Laeremans
Fractievoorzitter



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
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van Vlaams 
Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB/Lok - 30/10/13

VLAAMS BELANG REGIO HALLE | 
H. Ghijselenstraat 7 | 1750 Lennik  | Tel. 02/582.91.75 

Rek.: 734-0197233-41
www.vlaamsbelanghallevilvoorde.org  secretariaat.lennik@vlaamsbelang.org

Zaterdag 23 november 2013 
van 11u30 tot 21u

Zondag 24 november 2013 
van 11u30 tot 15u

J. Depauwstraat 112, 1600 St.-P.-Leeuw

Op het menu:
Berchemse Boerenpastei of traditionele Speciale Schotel

Pajottenlandse Witte / Zwarte Pensen of Spiering
aangepaste wijnen en streekbieren

aperitieven, afzakkertjes en desserten

7de LEEUWS ETENTJE

In taverne ’t Pauwke” 

PENSENKERMIS

BENT U DIE FRANSTALIGE RECLAMEBOODSCHAPPEN OOK BEU?

VIND U HET OOK ONRESPECTVOL OM ANDERTALIGE RECLAME TE ONTVAN-
GEN? ERGERT U ER ZICH OOK AAN DAT U ONGEVRAAGD NIET-NEDERLANDS-
TALIGE  POST KRIJGT?

VERZET U HIERTEGEN! TELKENS WANNEER U DERGELIJKE 
BRIEFWISSELING ONTVANGT KAN U SIMPELWEG DEZE OP-
NIEUW IN DE POSTBRIEVENBUS DEPONEREN. 

Zogezegd kan de Post niet weigeren op basis van het taalgebruik om re-
clameboodschappen rond te dragen. Ze kan dit wel doen op basis van 
bepaalde inhoud. Wij stellen dus voor dat De Post haar beleid – en in 
het bijzonder in de Rand – herziet en weigert op basis van schending 
van taalbeginselen om dit nog langer te bedelen. Met deze ludieke actie 
willen we zowel de afzenders als de Post zelf duidelijk maken dat wij 
geen anderstalige reclame willen! 

Afdeling 
Sint-Pieters-Leeuw

ALVAST WELKOM 
OP ONZE REGIONALE 

NIEUWJAARS-
RECEPTIE

VRIJDAG
 10 JANUARI 

2014
19 uur 

IN DE 
Albrecht & Isabellazaal

 van het 

KASTEEL 
COLOMA 

SINT-PIETERS-LEEUW 
J. DEPAUWSTRAAT 25

GRATIS HAPJE TAPJE 

TOESPRAKEN VAN 
ONZE LIJSTTREKKERS 

VOOR DE 
VERKIEZINGEN 

VAN 2014


