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GenoeG Gemolken! ook in liedekerke…
Voor de pendelaars en de marktbezoekers 
in Liedekerke hadden we in juni een fijne 
verrassing. Met veel enthousiasme werden 
meer dan 2500 portemonnees uitgedeeld 
die symbool stonden voor het feit dat de 
Vlamingen hoe langer hoe meer wordt 
behandeld als een melkkoe. 

Via de hele nomenclatuur van belastingen 
betaalde elke belastingplichtige Vlaming het 
afgelopen jaar 6702 euro aan de gevolgen 
van de massa- immigratie, de eurocrisis, en 
de transfers naar Wallonië. Indien we ook 
de redding van ‘bad bank’ Dexia in rekening 
brengen loopt dit bedrag zelfs op tot 12.002 
euro. De Vlaming verwordt hiermee hoe lan-
ger hoe meer tot een melkkoe. Daarom trok 
het Vlaams Belang ook in onze streek de boer 
op met de campagne ‘Genoeg Gemolken – 
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 geparkeerd in belastingpara-

dijzen, niet hebben gekozen voor het lakse 
immigratiebeleid, niet verantwoordelijk zijn 
voor de eurocrisis en allerminst baat hebben 
bij de geldstroom naar Wallonië moeten ze 
er toch mee voor opdraaien. Via (miserie)-
taksen, accijnzen, retributies, roerende voor-
heffing, successierechten, belastingen,… 
wordt de som die de Vlaming jaarlijks moet 

ophoesten steeds hoger. Hoog tijd voor een 
koerswijziging, hoog tijd voor het Vlaams 
Belang, ”aldus onze volksvertegenwoordiger 
Joris Van Hauthem. 

Vlaams Belang 
Liedekerke

LieDekeRke

eenvoudiGe symboliek, zelfs de ijskar in 
liedekerke verfranst…

Oude Liedekerkenaren herinneren zich 
waarschijnlijk nog “Denieken” die onze 
straten rondreed met zijn ijskar. 

Een heel gekend en vertrouwd beeld dat bij 

iedereen waarschijnlijk spontaan een glimlach 
op het gezicht tovert.
De tijden zijn veranderd. Nu moeten we het 
immers stellen met Franstalige Brusselaars 
die met hun omgebouwde bestelwagen rond-

rijden voorzien van Franstalige opschriften 
en dus geenszins begrip opbrengen voor het 
Nederlandstalig karakter van Liedekerke.

We zoeken zeker geen spijkers op laag water, 
ijs is ijs en het zal – vooral kinderen – een 
worst wezen waar die vandaan komt. Ons gaat 
het om het principe. Wie in onze gemeente 
wil handel drijven toont best respect voor 
de streek en zijn inwoners. En dat om te 
beginnen door het Nederlandstalig karakter 
te onderschrijven. Een hoorntje met aardbei-
ensmaak is nog altijd beter als een “cornet met 
fraisen…”.

Ben Bessemans, 
Vlaams Belang 

bestuurslid 



Problematiek belleheide Centrum
Ons schrijven begin juni naar mevrouw de 
Burgemeester omtrent de  problematiek 
van overlast door de nieuwe Turkse eige-
naars van Belleheide kende een ongewone 
impact. Zo achtte het gemeentebestuur 
het overbodig te reageren, laat staan ze te 
behandelen.

Dat er een kwaad telefoontje kwam van de 
uitbater kunnen wij nog enigszins begrijpen, 
gelet op het feit dat hij niet rechtsreeks ver-
antwoordelijk kan worden gesteld voor de 
overlast veroorzaakt door sommige van zijn 
klanten die vaak de neiging hebben eerder 
“recht van de sterkste” te respecteren dan de 
“rechten van de mens”… tot daar aan toe.

Maar dat de Burgemeester ons géén antwoord 
verschaft is buiten alle waardigheid en wet-

telijkheid. Inderdaad, er bestaat nog zoiets 
als de verplichting om binnen de 30 dagen 
antwoord te verschaffen op iedere schriftelijke 
vraag uitgaan van een rechtspersoon, zelfs al 
heeft deze rechtspersoon geen mandaat meer 
in het gemeentelijk bestuur.  Is dit nu “cordon 
sanitaire”? Het is in ieder geval een vorm van  
“doodzwijgen”. Is dit de nieuwe politieke 

cultuur van de Roosdaalse meerderheid?  De 
vraag stellen is ze beantwoorden.

Wij raden het huidige bestuur aan om de 
wettelijkheid te respecteren. Een nieuw schrij-
ven dienaangaande wordt eerstdaags aan het 
gemeentebestuur gericht.

Marie Rose Geldof, 
afdelingsvoorzitter 

Vlaams Belang Roosdaal

RoosDaaL

Nieuws uit de gemeeNteraad, 
vlaams belanG boekt suCCes 
in het dossier van bhG
In ons vorig pamflet kon u al lezen over 
de onwil van de Liedekerkse meerderheid 
tegenover het democratisch recht van onze 
partij om een voorstel in te dienen tegen 
de sluipende uitbreiding van Brussel via 
de zogenaamde Brusselse Hoofdstedelijke 
Gemeenschap, die ook Liedekerke omvat. 

Eerst werd ze zowel mondeling als schrifte-
lijk “onontvankelijk” verklaard, met andere 
woorden, het College van Burgemeester en 
Schepenen wist niet wat ze met onze motie 
kon aanvangen. Maar, na klacht tegen die 
beslissing op het provinciaal niveau haalden 
wij alsnog onze slag thuis.
 
Hierdoor bereikten we het volgende:

1/ De gemeenteraad van Liedekerke wenst dat 
onze gemeente geen deel zou uitmaken van 
de zogeheten “Hoofdstedelijke Gemeenschap 
van Brussel” (HGB) noch van een ‘grootstede-
lijke zone’ en wenst niet gepromoot te worden 

als een verlengstuk van de hoofdstad;

2/ De gemeenteraad van Liedekerke bena-
drukt de eigenheid van Vlaams-Brabant, die 
duidelijk verschilt van de Brusselse reali-
teit en in sterke mate bepaald is door het 
Nederlandstalig en landelijk karakter van onze 
streek;

3/ De gemeenteraad van Liedekerke verwerpt 
de pogingen van Franstalige politici om via 
de BHG bepaalde gemeenten los te weken uit 
Vlaanderen en aldus een nieuwe uitbreiding 
van Brussel voor te bereiden;

4/ De gemeenteraad van Liedekerke heeft van-
zelfsprekend geen bezwaar tegen intergeweste-
lijke samenwerking en beleidsafstemming op 
vlak van o.a. mobiliteit, werkgelegenheid, 
economie, milieu en ruimtelijke ordening, 
maar is tegelijk van oordeel dat daarvoor in 
dit hopeloos complexe land geen  nieuwe 
politieke instelling moet worden opgericht, 

laat staan een nieuwe ‘gemeenschap’;
5/De gemeenteraad van Liedekerke draagt het 
schepencollege op om samen te werken met 
de gemeente Overijse in de procedure bij het 
Grondwettelijk Hof, die ertoe strekt de ver-
plichte inlijving bij de “BHG” te vernietigen;

6/ De gemeenteraad van Liedekerke vraagt de 
Vlaamse regering met aandrang om geen ver-
dere uitvoering te geven aan deze wetgeving 
en bijgevolg geen samenwerkingsakkoord uit 
te werken om deze HGB concreet gestalte te 
geven.
U merkt het, ook vanuit de oppositie weegt 
het Vlaams Belang op het beleid.  

Vanessa De Bolle, 
afdelingsvoorzitter en 

gemeenteraadslid 
Liedekerke



duur Pendelen naar station liedekerke 

Zoals u ondertussen wel reeds weet, wer-
den de parkeertarieven nabij het station 
Liedekerke verhoogd naar €7 per dag. 
Via een gunstige wind kwamen wij in het 
bezit van een e-mail uitgaande van de 
Burgemeester betreffende deze forse verho-
ging, waarbij enige verklaring werd gegeven 
aangaande dit nieuw fenomeen.

In de mail staat o.a. dat de duur van de wer-
ken in Liedekerke +/- 3 jaar kunnen duren, 
waardoor blijkbaar 200 bestaande parkeer-
plaatsen onbruikbaar zullen zijn. Tevens zou 
een vaststelling van parkeerautomatenbeheer-
der B-Parking uitwijzen dat in het nabije 
Denderleeuw een aantal plaatsen ongebruikt 
blijven en dat velen zich naar Liedekerke 
begeven om deze reden van betaling te ont-
lopen. 

Alvorens tot de essentie van de zaak te gaan 
hebben wij enkele bemerkingen op de vast-
stellingen van B-Parking. Wij zijn er helemaal 
niet van overtuigd dat deze plaatsen vrij blij-
ven door de verplaatsing naar de – voorheen 
– goedkoper parkings in Liedekerke. Zou het 
niet  eerder zijn omwille van het feit dat de 
spoorverbinding sneller en/of efficiënter is via 
Liedekerke. Zelfs al betreft het maar 2 Km 
van Denderleeuw. Zeer voorbarige conclusies, 
dus.

Wij stellen vast dat het vrij eigenaardig is 
dat het eerste aangehaalde motief in desbe-
treffende email niets maar dan ook niets te 
maken heeft met één van deze andere hiervoor 
beschreven, en nu komt de aap uit de mouw, 

wij citeren uit deze e-mail: “Vooreerst zijn de 
tarieven (nvdr: de nieuwe) – in vergelijking 
met andere stationsomgevingen- in lijn met 
de gebruikelijke tarieven.” Dit is iets totaal 
anders dan de poespas van onmogelijkheid 
gezien de uitgevoerde werken en de vaststel-
ling van B-Parking. Het blijkt dus duidelijk 
dat het financiële aspect hier wel degelijk een 
grote rol speelt. Dit is voor ons onaanvaard-
baar!

Inderdaad, in deze tijden van economische 
recessie, waar men de mond vol heeft over 
“ecomobiliteit, groene energie, verminderen 
van het vervuilende wagenpark” en waar het 
gebruik van het openbaar vervoer ten volle 

gepromoot wordt, meestal onder de vorm 
van financiële afstraffingen allerhande voor 
de gebruikers van persoonlijke voertuigen, 
lijkt het ons een tegenstelling van formaat 
om via dergelijke beslissingen, enerzijds de 
verschillende stappen ondernomen door het 

algemeen mobiliteitsbeleid op alle bestuursni-
veaus teniet te doen, anderzijds de inwoners 
van andere gemeenten in de kosten te jagen, 
dit enkel omdat  de gemeente Denderleeuw  
besloten heeft om hun  gemeentekas aan te 
spekken op de rug van de inwoners.

Dat het mooi meegenomen is voor de finan-
ciën van Liedekerke om eenzelfde politiek 
te hanteren, zullen wij zeker niet ontkennen 
maar of de onderliggende motieven absoluut 
identiek zijn met deze aan de publieke opinie 
voorgeschoteld, durven wij ten zeerste betwij-
felen en wij vermoeden dan ook dat de termi-
nologie van “machtsafwending” hier enigszins 
welgeplaatst zou kunnen zijn.

Er rest dus de inwoners van omliggende 
gemeenten die géén station met correcte 
verbindingen ter beschikking hebben enkel 
de mogelijkheid om bovenop hun treinabon-
nement zich nog eens een zeer duur  Lijn-
abonnement aan te schaffen, willen zij aan 
zogezegde ecomobiliteit blijven doen.

Ons voorstel zou alvast geweest zijn om in 
samenspraak met de andere gemeentelijke- 
en stedelijke overheden tot een vergelijk te 
komen alvorens de inwoners uit naburige 
gemeenten te bestraffen. Zoals het er nu voor-
ligt is dit geen goed bestuur!! (en wij besparen 
U de juridische argumentatie)… maar ja, als 
er centen mee gemoeid zijn?

Wij verdiepen ons verder in deze zaak en we 
houden U op de hoogte.

RoosDaaL

er rest de iNwoNers 
vaN omliggeNde 

gemeeNteN eNkel 
de mogelijkheid om 
boveNop huN trei-
NaboNNemeNt Nog 
eeNs eeN zeer duur  

lijN-aboNNemeNt 
aaN te schaffeN



nieuws van de milieuraad roosdaal 
De Milieuraad heeft haar werkzaamheden 
hervat en heeft nu reeds drie vergaderingen 
achter de rug. 

Laten we eerlijk blijven: als het goed is, is 
het goed moet het ook gezegd worden. De 
mensen die nu in deze Raad zitten zijn gemo-
tiveerd en wensen hun kennis ten dienste te 
stellen van de gemeenschap. Er zijn enkele 
nieuwelingen waaronder ondergetekende, 
maar dit weerhoudt deze Raad niet om perfect 
te functioneren.

Een van de belangrijkste zaken is het dossier 
“trage wegen”. Wij verkregen een uitgebreide 
uitleg over de problematiek door competente 
experts en verschillende zaken kwamen naar 
voren:

1/ Deze trage wegen moeten opnieuw in kaart 
gebracht worden;

2/ Ze moeten onderhouden worden, beheerd 

en vooral terug in het geheugen van onze 
bewoners komen;

3/ Deze wegen zijn  - voor zover ze nog 
bestaan -  niet meer zoals sommigen ze 
zich herinneren, dit door verkavelingen, aan-
passingen van de landbouwgronden door 
de eigenaars en/of gebrek aan onderhoud. 

Trage wegen zijn een voordeel voor de inwo-
ners van een gemeente die nog steeds het 
voorrecht hebben om te wonen in een lan-
delijke omgeving en wat is er beter dan 
te kunnen bewegen en genieten van en in 
de natuur. Ook onze kinderen hebben baat 
bij trage wegen, ze zijn een veilig alterna-
tief om hen naar school te leiden zonder 
de gevaarlijke banen (zoals bijvoorbeeld de 
Ninoofsesteenweg!) te moeten bewandelen, 
oversteken. Ook  wandelaars, jagers, …  heb-
ben er hun voordeel bij.

Op de vergadering kon ik enkel vaststellen 

dat alle groepen van milieubescherming en 
milieubehoud, het weze recreatief, het weze 
het de – sterk vertegenwoordigde – jagers, 
het weze de scholen die (vrijwillig) verant-
woordelijk zijn om de kaarten op te stellen in 
hun onmiddellijke omgeving en zich ten volle 
inzetten om dit jarenlange en baanbrekende 
werk in goede banen te leiden. Het wordt een 
zaak van lange adem, maar er zit schot in en ik 
mag duidelijk stellen dat wij allen aan dezelfde 
touw trekken.

Dit is mijn insziens één van de beste adviesra-
den van onze gemeente. Verder nieuws volgt 
en bij suggesties kan u mij bereiken via mijn 
e-postadres: vannoten.g@skynet.be 

Gerard Van Noten, 
bestuurslid 

Vlaams Belang 
Roosdaal 



affLigem

burGemeester walter de donder moet 
Gebruik maken van zijn bevoeGdheden
Wij vinden dat de burgemeester in zijn 
aanpak van de onveiligheid – en volledig 
volgens de filosofie van de zerotolerantie 
tegen criminaliteit – meer gebruik dient te 
maken van zijn bevoegdheden als adminis-
tratief 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 peri-
ode van twaalf uur bestuurlijk aangehouden 
worden, kan de burgemeester systematische 
identiteitscontroles bevelen om illegalen en 
gezochte personen op te sporen, kan de 
burgemeester systematisch controles op ver-
boden wapenbezit laten organiseren, kan de 
burgemeester een straatverbod opleggen aan 

personen die aanhoudend voor overlast zor-
gen, enz…

Veiligheid is immers een kerntaak van de over-
heid en een  basisrecht voor ons allen. 

Vlaams Belang 
Affligem

Zo hoort u het ook eens 
van een ander

“Ik vind dat men veel te mild is voor zware 
misdadigers. Ik begrijp niet dat iemand die een 
andere mens vermoordt, niet noodzakelijk zijn 
straf hoeft uit te zitten en vervroegd kan vrij-
komen. In dit werelddeel stellen wij ons altijd 
zo beschaafd op. We zijn tolerant, we hebben 
respect voor de andere, voor andere culturen, 
enzovoort. Maar het omgekeerde is niet altijd 
het geval. Integendeel. Onze maatschappij gaat 
ten onder aan onze tolerantie en beschaving.”  

Dirk Brossé, componist-dirigent en stiefva-
der van de vermoorde Aurore Ruyffelaere, 

De Morgen 30 augustus 2013

‘Populistische partijen in Europa beschouw 
ik als een voorhoede. Zij willen de mensen 
weer een identiteit, een eigenheid, geborgenheid 
geven. Die kant moeten we op’ 

Thierry Baudet, Nederlands historicus, jurist 
en publicist, De Standaard, 7/9/2013

“Tegen 2050 zal Groot-Brittannië een 
islamitisch land zijn. Op een dag zal de 
sharia overal gelden, ook in België.”  

Anjem Choudary, Leider van sharia4Uk en 
mentor van Fouad Belkacem, Humo, 

16 juli 2013

“De dag dat er één eurocent via de sociale zekerheid 
van Wallonië naar Vlaanderen zal vloeien, is de 
dag dat de sociale zekerheid zal worden gesplitst.”  

Jürgen Constandt, Directeur van het Vlaams 
& Neutraal Ziekenfonds, in zijn toespraak 

op de IJzerwake, 25 augustus 2013 

Vlaams Belang Affligem geeft u graag 15 preventietips 
in kader van woningbeveiliging.

1/  Verstop nooit sleutels buiten uw woning.
2/  Installeer desnoods een schrikverlichting.
3/  Berg uw kostbare sierraden en bezitting zorgvuldig op.
4/  Woont u alleen? Gebruik een dubbele naam op de deurbel en brievenbus.
5/  Laat nooit iemand binnen die u niet kent. Vraag een legimitatiebewijs.
6/  Wees er zeker van dat uw woning afgesloten is. Zelfs voor eventjes.
7/  Beantwoord nooit vragen betreffende uw afwezigheid thuis in enquêtes e.d..
8/  Ga niet zomaar in op invitaties om ergens gratis spullen af te halen.
9/  Meld niet op sociale netwerken dat u niet thuis zult zijn.
10/  Ledig op tijd uw brievenbus. Een volle brievenbus kan lange afwezigheid verraden.
11/  Maak afspraken met te vertrouwen buren indien u langer afwezig zult zijn.
12/  Neem foto’s van meest kostbare bezittingen, op die manier kunnen ze traceerbaar 

zijn.
13/  U kan aan de politie vragen om een oogje in ’t zeil te houden 
 bij langere afwezigheid.
14/  Contacteer onmiddellijk bij elke onregelmatigheid de wijkagent.
15/ Een “timer” die regelmatig het licht of de radio doet opspringen kan helpen.



de Gordel is verPrutst
Iedereen heeft het gemerkt. De jongste 
Gordel van 1 september laatsleden was een 
flop. Een kleine 12.000 deelnemers kwa-
men opdagen, ver van de tienduizenden 
die gedurende meer dan dertig jaar van De 
Gordel een sportief feest maakten met een 
duidelijke politieke boodschap, namelijk 
dat de Rand Vlaams is en moet blijven.

BLOsOTOp HAAkT Af

Na de zogenaamde splitsing van B-H-V vond 
de topvrouw van Bloso dat een nieuwe Gordel 
niet meer hoefde. “B-H-V is gesplitst. Het 
doel is bereikt”, klonk het. Alsof de overigens 

mislukte splitsing van B-H-V een einde maakt 
aan de verfransing, de vervreemding, kortom 
aan de verBrusseling van onze streek. Alsof 

het Vlaams karakter van onze regio niet meer 
benadrukt moest worden. Het is bovendien 
straf dat een topvrouw van de Vlaamse admi-
nistratie eigenhandig kan beslissen dat Bloso 
de Gordel al dan niet organiseert. 

GORDELfEsTIVAL

Het was even met ogen knipperen toen 
de twee bevoegde ministers in de Vlaamse 
regering, Geert Bourgeois, bevoegd voor de 
Vlaamse Rand, en Philippe Muyters, bevoegd 
voor Sport, (beide N-VA!) met plezier ingin-
gen op de suggestie om de Gordel “in een 
nieuw kleedje” te steken. De Gordel werd 
het “Gordelfestival”, en dat hebben we gewe-
ten. De vertrouwde start- en aankomstplaat-
sen Dilbeek, Sint-Genesius-Rode, Overijse 
en Zaventem werden geschrapt. Alles werd 
geconcentreerd rond het provinciaal domein 
van Huizingen en het domein van Hofstade. 
Dat vooral de faciliteitengemeente Rode – 
waar de Gordel het licht zag - werd genegeerd, 
was symbolisch voor het overboord gooien 
van alles waar de Gordel voor stond.

Er was geen Gordellied, er was geen reclame, 
er werd niet gemobiliseerd, zodat driekwart 
van Vlaanderen niet eens wist dat er op 1 sep-
tember wat te doen viel in de Rand.
 
VLAAMs kARAkTER WEG

Ook het benadrukken van het Vlaams karak-
ter werd zoveel als mogelijk naar de achter-
grond geschoven. De nadruk moest liggen op 
de “gezelligheid”. De Vlaamse Volks Beweging 
mocht geen standjes opzetten, en een aantal 
firma’s voerden reclame in het Frans!
Het resultaat mocht er zijn. Een zielloze 
bedoening, nauwelijks deelnemers en frus-
tratie alom. De Gordel is voorbij. Met dank 
aan de twee N-VA-ministers Bourgeois en 
Muyters, die erin geslaagd zijn die unieke 
Vlaamse en sportieve manifestatie in onze 
Rand vakkundig om zeep te 
helpen. 

Joris Van Hauthem
fractieleider in het 
Vlaams parlement

uit De Regio

vanavond eten we “woonwaGenbewonersChnitzel”
De afgelopen zomermaanden werden 
Vlaams-Brabant opgevrolijkt door de 
komst van kleinere en grotere groepen 
zigeuners, die openbare en privéterreinen 
bezetten en meestal weigerden om die bin-
nen de voorziene termijnen te verlaten. 

In Aarschot, Kessel-Lo, Tielt-Winge, Zemst, 
Grimbergen en Meise kwamen ze wildkam-
peren, meestal met de ontroerende bood-
schap dat “er een ziek familielid in de kliniek 
lag”. Helaas, de buren hun zintuigen werden 
veeleer geprikkeld door nachtlawaai, afval en 
menselijke drollen. De politie in Grimbergen 
bv. trad daarop “kordaat” op: ze vroegen nog-
maals vriendelijk wanneer ze dachten te ver-
trekken 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.
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 zouden moeten opstellen 
tegenover de zigeuners en dat het gewoon een 
kwestie was van goede afspraken te maken. 

En wat vindt u van de uitleg dat het terrein 
in Huizingen de hele maand juli gesloten was 
omwille van een “elektriciteitspanne”? Ach 
ja, wellicht bouwverlof en geen elektricien te 

vinden. De meerderheid deelde wel de ver-
ontwaardiging dat het zeer recent aangelegde 
doortrekkersterrein (kostprijs 800000 euro) in 
Brussel gewoon leeg staat. Maar ja: “wij heb-
ben daar niets te zeggen!” En dus leggen 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 verplichten om daar 
te gaan kamperen. Geld te veel zeker? 

Na het debat - waaraan hij niet had deelge-
nomen - 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 woonwagenbewoners. Zeg voortaan 
dus: “Jo-met-het-snaarinstrument” in plaats 
van Jo-met-de-banjo. En eet 
vanavond een woonwagenbe-
wonerschnitzel, dan zijn er 
geen problemen meer!

Mireille Buyse
provincieraadslid



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. D����������� 112, 1600 S�.-P.-L����

Op het menu:
Berchemse Boerenpastei of traditi onele Speciale Schotel

Pajott enlandse Witt e / Zwarte Pensen of Spiering
aangepaste wijnen en streekbieren

aperiti even, afzakkertjes en desserten
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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! 

VERZET U HIERTEGEN! TELKENS WANNEER U DERGELIJKE 
BRIEFWISSELING ONTVANGT KAN U SIMPELWEG DEZE OP-

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 
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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

Editie asseopwmerchtem.indd   8 7/10/13   15:44


