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VB leeft!

Vlaams Belang is niet dood, integendeel.
De zaken waar wij als partij voor
waarschuwden zijn nu brandend actueel.
Massa-immigratie, islamisering, stijging
van criminaliteit, enz… zijn zaken waar
u en ik rechtstreek mee geconfronteerd
worden. En wie dacht dat er beter leven
ging aanbreken met N-VA komt ook
bedrogen uit.
We staan verder af dan ooit van meer
zelfbestuur, het dagdagelijks leven is
zichtbaar duurder geworden en het
cordon blijft in al zijn vormen bestaan.
Maar… we blijven niet bij de pakken
zitten. Wij zullen in ieder geval
in
2018
opkomen
met
de
gemeenteraadsverkiezingen. Wij zullen
gestaag verder werken aan profilering en
uitbouw van
onze werking.
En we zullen
op 10 oktober
onze Kaas- en
Wijnavond
organiseren.
Alvast welkom!
Roger Vandendriessche
afdelingsvoorzitter Ternat

KAAS- & WIJNAVOND
Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

van Vlaams Belang Ternat

In zaaltje “De Waeterheeren”

Gemeentehuisstraat 1, 1740 Ternat

Zaterdag 10 oktober 2015, 17u30.
Meer info: Roger Vandendriessche - 0477 234 257 - roger.vandendriessche@hotmail.be

Geen extra asielzoekers
in Ternat!
Het lijkt erop dat N-VA-minister
Francken het probleem van de opvang
van de vele asielzoekers wil doorschuiven
naar de gemeenten. Het Vlaams Belang
is de enige partij die dit structureel wil
tegengaan. Door opvang te creeëren
geven de gemeenten de indruk dat er
gratis faciliteiten worden gegeven.
Meer dan ooit is een strenge
uitwijzingspolitiek nodig, meer dan
ooit is er een streng signaal nodig vanuit
alle politieke niveaus om duidelijk te
maken dat hier in Vlaanderen, hier in
Ternat, geen plaats meer is voor extra
gelukzoekers.

Er is nu al onvoldoende capaciteit voor
zorgbehoevenden. Er zijn duidelijk
scholen tekort. Er is te weinig sociale
huisvesting. Wie werkt ziet een groot
deel van zijn loon naar belastingen gaan,
bovenop de gebruikelijke belastingen
die we dagdagelijks op onze inkopen
betalen. Er is grote werkloosheid. Er
zijn mobiliteitproblemen. Pensioenen en
sociale uitkeringen zijn uiterst laag…
Wie zegt dat daarbovenop asielzoekers in
Ternat welkom zijn, is een utopist.

Openbare werken aan het station:
een verhaal zonder einde
Ternattenaren en mensen van buiten
Ternat die de Assesteenweg gebruiken
om aansluiting te krijgen met de
E40, of pendelaars van binnen en
buiten Ternat die gebruik maken van
het station, waren blij om eindelijk
verlost te zijn van de hinder die de
werken in de stationsomgeving met
zich meebracht. Uiteraard, en niet in
het minst de handelaars in de directe
nabijheid zelf. Het lijkt ons logisch
dat het gemeentebestuur op de hoogte
moet zijn van de vooruitgang van de
werken. Vlaams Belang Ternat vindt het
daarom ongeloofwaardig dat de LVB-

schepen de werken aan de verhoging
van het perron en eventueel nog
"andere" zou tegenhouden omdat ze “te
lang” zouden duren. Ongeloofwaardig
omdat dergelijke werken steeds in
afspraak (zouden) moeten zijn met
de gemeentediensten. Of is het
misschien eerder geloofwaardig dat
het bestuur hier nu pas over wakker
schoot. Meer zelfs, een schepen van
openbare werken die de werken zou
stilleggen, kan evengoed de tijd nemen
om op een gepaste manier te zorgen
voor compensaties voor de getroffen
handelaars.

in memoriam

Joris Van Hauthem
Nadat hij 20 jaar geleden al eens
kanker had overwonnen verloor Joris
Van Hauthem in maart jl. alsnog deze
ongelijke en onrechtvaardige strijd.
In de dorpsstraten van Ternat, Lennik,
Dilbeek en alle andere Pajotse en
Vlaams-Brabantse gemeenten zal Joris
herinnerd worden als een minzaam
en zeer meevoelend politicus. Altijd
bereid te luisteren, altijd bereid om
oplossingen te zoeken. In de wetstraat
daarentegen werd Joris geprezen voor
zijn intelligentie en dossierkennis.
Wie het geluk heeft mogen hebben
om hem van dichtbij te kennen weet
dat hij een oprecht goed mens was,
met het hart op de juiste plaats en een
vurig verlangen naar een onafhankelijk
Vlaanderen. Wij zetten zijn passie
verder.

Station voor de werken, wat zal het beeld zijn erna?

Hoewel Joris zelf lak had aan titels
en etiketten onderstrepen wij graag
zijn staat van dienst. Hij was onder
meer gewezen Brussels en Vlaams
Parlementslid, lid van de Kamer en
Senaat en sinds 2001 gemeenteraardslid in "zijn"Lennik.

Barbara Pas:
"Taxshift wordt taxlift"
“Wie
dit
verkoopt
als
een
belastingverlaging liegt. Dit is een platte
belastingverhoging”. Dat zegt Vlaams
Belang-Kamerlid Barbara Pas in een
reactie op het akkoord van de federale
regering over een taksshift.
De spaarder behoeden, wie werkt belonen
en de zwaksten beschermen. Met die
belofte trad de regering-Michel vorig
jaar aan. Nog geen jaar later blijken de
beloften woorden in de wind. Dat blijkt
uit het begrotingsakkoord dat afgelopen
nacht werd gesloten.
Het meest treffend is de verhoging van
de elektriciteitsfactuur met bijna een
kwart. “Nadat hij de rekening voor de
oversubsidiëring van groene stroom
mag ophoesten en de gratis 100 kWh
per gezinslid werd afgeschaft, krijgt de
belastingbetaler daarbovenop nog een
BTW-verhoging door de strot geramd”,
aldus een ontstemde Pas.
Volgens het Planbureau zal de
energiefactuur hierdoor de komende vijf
jaar met 75 procent (!) stijgen.
Maar ook de invoering van een vettaks is
volgens het Vlaams Belang-Kamerlid een
boude belastingverhoging. “Voorbeelden
uit het buitenland tonen uitvoerig aan dat

een dergelijke taks een absolute ‘jobkiller’
is. Zo schafte Denemarken een dergelijke
belasting al na een jaar af omdat ze leidde
tot extreem hoge prijzen en massaal
jobverlies in de voedingsindustrie.”
Het enige lichtpunt in dit akkoord,
namelijk de belastingverlaging voor de
lage en middeninkomens, blijkt dan weer
hoogst onzeker. Zo is zij afhankelijk van
de inleveringen die de deelstaten en de
gemeenten moeten leveren. “De belofte
van Michel om hiervoor met hen in
dialoog te gaan klinkt dan ook bijzonder
cynisch”, stelt Pas.
Verder stuit ook de verhoging van de
accijnzen op kritiek van het Vlaams
Belang. “Dit is andermaal een aanslag
op de afbrokkelende koopkracht van de
Vlaming,” aldus Pas. Met een verhoging
van de roerende voorheffing wordt zelfs
de brave spaarder niet ontzien.
“De belofte om de kleine spaarder te
vrijwaren, klinkt nu wel heel erg hol. Dit
zijn de rode recepten uit het verleden. En
daarvan kennen we de uitkomst: meer
lasten, dalende koopkracht en minder
jobs. Dit is geen taxshift, maar een
taxlift”, concludeert Pas.

INTERESSE
IN ONZE
WERKING?
CONTACTEER:
Daniël Fonteyne
provincieraadslid
0475/59.47.93
daniel.fonteyne@skynet.be
Eddy Longeval
provinciaal coördinator
0494/17.39.19
vlaams-brabant@vlaamsbelang.org
Roger Vandendriessche
afdelingsvoorzitter
0477/23.42.57
roger.vandendriessche@ hotmail.be
Gunter Timmermans
bestuurslid
regiovoorzitter
0473/46.28.49
gunter.timmermans@gmail.com
Vlaams Belang Nationaal
02/219.60.09
info@vlaaamsbelang.org
Vlaams Belang Jongeren
02/219.60.09
info@vbj.org

Burgerplatform Ternat / Wat gaat er gebeuren met het Minapark?
In augustus werd door de gemeente
het
zogenaamde
burgerplatform
“ternatbeweegt”
opgericht.
De
bedoeling is dat de bevolking
schijnbaar medezeggenschap heeft
over mobiliteitsveranderingen. Heel
eigenaardig natuurlijk als in het
bestuursakkoord de wagen als 2de of
3de rangsvoertuig behandeld wordt.
Wat nut heeft dit platform dan behalve
de meningsverschillen blootleggen
binnen de meerderheid. Al-dan-niet
éénrichtingslussen? Al-dan-niet extra
parkeren in de Wijmenierslaan? Ons
lijkt het eerder een dure vorm van
bezigheidstherapie.

Eens te meer waait de CD&Vwind uit veranderlijke richting.
Gemeenteraadslid De Vidts liet
optekenen dat ze voor de aanleg van een
parking is op de site van het Minapark.
Zij heeft met die uitspraak veel mensen
enigszins verbaasd, het was namelijk
dit lokaal CD&V-boegbeeld dat zich
in het verleden steeds hardnekkig
verzette tegen het rooien van bomen.
Wij hadden van iemand die n.b. ook lid
is van een bekende natuurvereniging,
meer kennis en inzicht verwacht. Of
zoals het Vlaams Belang Ternat wil
voorstellen: een globale oplossing voor
de parkeerproblemen in onze gemeente
met een op de toekomst gericht beleid!
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Dagelijks worden Vlaamse jobs ingenomen door
goedkope arbeidskrachten uit Oost- en ZuidEuropa. Wie in de bouw, de transport-, bewakings-,
schoonmaak- of voedingssector werkt, voelt het aan den
lijve.
Door de massale toevloed van goedkope buitenlandse
arbeidskrachten worden onze werknemers weggeconcurreerd. Vlaamse werknemers worden uit de markt geprijsd
of zien zich genoodzaakt hun lonen naar beneden bij te
stellen. Sociale dumping dus, die onze sociale zekerheid
een pak opbrengsten doet mislopen en in toenemende
mate Vlaamse tewerkstelling bedreigt. Als sociale volkspartij verzet het Vlaams Belang zich met klem tegen deze
uitbuitingspolitiek.

Kom daarom met het Vlaams Belang in actie en trek samen met ons aan de alarmbel. Samen eisen wij dat het
onbeperkte vrij verkeer van personen in Europa in vraag
wordt gesteld. Elk land moet opnieuw het recht hebben
zijn arbeidsmarkt en sociale zekerheid te beschermen. Wij
willen zelf bepalen wie onder welke voorwaarden binnenkomt. Onze boodschap is duidelijk: red Vlaamse jobs. Nu!
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

facebook.com/vangriekentom
twitter.com/tomvangrieken

naar
SMS “INFO + naam en adres”
n een
3111 en ontvang drie maande
tick
proefpakket en een gratis USB-s
van het Vlaams Belang.
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www.vlaamsbelang.org | 02 219 60

twitter.com/vlbelang

