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Zemst

Volgend jaar in oktober vinden er 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit is 
nog veraf, maar de verkiezingskoorts is al 
voelbaar bij de verschillende partijen.

In Zemst zijn bepaalde partijen al 
bezig met akkoorden te sluiten naar 
de toekomst toe om “met goede 
doelstellingen naar de  kiezer te kunnen 
stappen”.  Onze fractie wordt uitgesloten 
en VB-voorstellen worden meestal in de 
papiermand gegooid. 

Opgeven doen we zeker niet en we zullen 
alles in het werk stellen opdat onze 
inwoners een goed leven kunnen leiden, 
mede dankzij onze fractie.

Patrick Van Den Bosch,
gemeenteraadslid 

fractieleider Vlaams Belang Zemst

Wij  
gaan 
door...



Wij hadden gelijk!

Grachten Elewijt
Na een zwaar ongeval en drie jaar 
wachten werd er eindelijk door AWV 
begonnen met de aanpassingswerken 
van de diepe grachten aan de 
Tervuursesteenweg in Elewijt. 

Onze fractie had juist na de werken 
reeds actie gevoerd om aan te kaarten 

dat de grachten gevaarlijk en te diep 
waren. 

Hopelijk is dit een les  naar de toekomst 
toe om ongevallen te vermijden en 
onnodig gelden van de belastingbetaler 
te verspillen.

Krantenartikels 
In een aantal krantenartikels gaat het 
gemeentebestuur met alle eer lopen. 
Nochtans werd de aanzet gegeven door 
onze fractie en werden sommigen van 
deze problemen ter ore gebracht op de 
gemeente of gemeenteraad.

Het gemeentebestuur wacht tot deze 
zaken zijn opgelost, laat dan een artikel 
plaatsen en over het Vlaams Belang... 
wordt niet meer gesproken.

Twee voorbeelden:

1. Meer dan drie jaar geleden kaartten 
wij als eerste de diepe grachten in 
Elewijt aan. 

2. Ook voor het comfort van 
rolstoelgebruikers aan de kerk in 
Elewijt waren wij de aangevers.

Hilde Mombaerts
bestuurslid

Gebedshuis 
Hofstade
Het gerechtelijk geschil dat al jaren 
aansleept met de stichting Al Ikhlaas 
aan de Tervuursesteenweg in Hofstade 
over het voorkooprecht van de 
gemeente, zal eindelijk bepleit worden 
voor de rechtbank op 27 november 
2017. Laat ons hopen dat de uitslag 
positief is want zo’n gebedshuis hoort 
daar niet thuis.

Gemeenteraad
Zoals in het voorwoord te lezen stond, 
wordt onze partij nog altijd niet serieus 
genomen.  Tot op heden hebben wij 
in deze legislatuur meer dan twintig 
extra punten en meerdere schriftelijke 
vragen ingediend. Dit heeft weinig 
verandering gebracht omdat 90 
procent wordt geweigerd of afgekeurd. 
De meerderheidspartijen CD&V en 
N-VA voelen zich superieur en wij als 
oppositie  zitten er blijkbaar voor spek 
en bonen bij. Er bestaat nochtans geen 
democratie zonder oppositie.

Hopelijk is de kiezer slimmer bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel,  

02 219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
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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
 gratis informatie over ons 
asiel- en migratiestandpunt
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB Lokaal blad



Uitdrijving dieren uit het  
dierenopvangcentrum
Dierenbescherming Zemst wordt 
samen met hun dieren verdreven uit 
het dierenopvangcentrum door het 
gemeentebestuur. 

Op de gemeenteraad  van 23 februari 
2017 werd de opzegging van de 
huurovereenkomst van de VZW 
dierenbescherming Zemst goedgekeurd. 
Als enige heeft onze fractie op de 
gemeenteraad een ongelijke strijd 
geleverd om deze dieren te verdedigen, 
tevergeefs. 

Er worden duidelijk politieke spelletjes 
gespeeld, te beginnen met de N-VA 
schepen van dierenwelzijn die zijn eigen 
leugens gelooft, de N-VA voorzitter die 
aan spionage doet en de burgemeester die 
als erevoorzitter van dieren-bescherming 
Zemst zwijgt als een graf. In Zemst is 
de verkiezingsstrijd begonnen, de N-VA 
en Vlam fractie zijn mekaar al een 
tijdje aan het opvrijen en zijn duidelijk 
geïnteresseerd in het dierenasiel. 

Op de gemeenteraad heeft onze fractie 
voorgesteld om de opzegging uit te stellen 
omdat het  dossier niet volledig was 
en er dan ook niet eerlijk kon gestemd 
worden. Dit werd natuurlijk geweigerd. 
Wij hebben een brief naar de gouverneur 
van Vlaams Brabant gestuurd met tien 
klachten, en hem gevraagd een  neutrale 
provinciale werkgroep op te richten 
onder zijn voogdij. Hopelijk kunnen 
deze dieren gered worden van uitdrijving 
uit het dierenopvangcentrum.

Uitslag stemming gemeenteraad: 
Voor opzegging (CD&V 9-N-VA 7 en 
Vlam 4). Onthouding (SPA 4- Open 
VLD 1),  tegen opzegging (Vlaams 
Belang 1)

Uit deze stemming is er een duidelijke 
vaststelling, dat andere partijen helemaal 
niet bekommerd zijn om het welzijn van 
deze dieren.

UPDATE: 

De partij Vlam liet ondertussen via de 
sociale media weten dat zij zogezegd al 
sinds 2002 ijvert voor een dierenasiel. 
Als dat zo is, waar was de broodnodige 
steun? Zij houdt zich liever bezig met 
het beschimpen van de voorzitter en 
met het beledigen van… het Vlaams 
Belang. 

Wij hebben eerder de indruk 
dat de komende verkiezingen en 
het flirterig gedrag met bepaalde 
meerderheidspartijen maakt dat er 
plots interesse is voor het dierenasiel. 
Over profileringsdrang gesproken. 

Men kan gerust spreken van een 
bijzondere zwakke argumentatie die 
Vlam aanhaalt. Als de opvang van 
dieren in die mate belangrijk is, dan 
hadden ze zich maar moeten achter 
onze fractie scharen!

ONZE EERSTKOMENDE  
ACTIVITEITEN:

Jaarmarktstand
op Pinkstermaandag 5 juni

Jaarlijks Kippenfestijn 
op zaterdag 7 oktober 2017

“Weldra zullen er religi-
euze oorlogen uitbreken in 
Europa.”

Mevlüt Cavusoglu, Turkse 
minister van Buitenlandse 

Zaken, Belga, 16 maart 2017
“Dit zou een hervormings-
regering zijn, die eindelijk 
zou doen wat alle regerin-
gen ervoor niet durfden. 
Maar in de feiten maakt de 
regering die belofte niet 
waar. Ze lijkt het zelfs niet 
eens meer te proberen.”

Hoofdredacteur  
Het Nieuwsblad, Liesbeth 
Van Impe, 20 maart 2017

“Geert Wilders wint met 
zijn PVV vijf zetels (van 15 
naar 20 zetels) en toch gaat 
Europa er vanuit dat de kie-
zers geen problemen heb-
ben met de Europese Unie. 
Merkwaardig.”

Professor Openbare Finan-
ciën Herman Matthijs,  
Knack, 16 maart 2017

“Marine Le Pen is geen fas-
ciste en het FN-programma 
met ‘nationale voorkeur’ 
en beperking van de im-
migratie is nog altijd geen 
racisme.”

Mia Doornaert, expert in-
ternationale betrekkingen,  

De Standaard, 9 maart 2017 
“De belofte om budgettair 
orde op zaken te stellen is 
gebroken en het komt niet 
meer goed.”

Redacteur Pieter Blomme,  
De Tijd, 10 maart 2017

“Het is niet meer dan recht-
vaardig dat een land zelf 
beslist wie het binnen laat 
en wie niet.”

Hoofdredacteur Gazet Van 
Antwerpen, Kris Vanmarse-

nille, 8 maart 2017



Een nieuwe studie toont aan dat er 
op economisch vlak een enorme 
kloof blijft gapen tussen Vlaande-
ren en Wallonië. Terwijl Vlaande-
ren er de afgelopen 33 jaar in 
slaagde de werkloosheid te halve-
ren (van 10,7 naar 5,2 procent), 
bleef Wallonië met 12 procent ter 
plaatse trappelen. 

Slecht nieuws dus voor de Waalse 
politieke klasse die om de haver-
klap beweert dat het Waalse her-
stel zich heeft ingezet en Wallonië 
Vlaanderen langzaam maar zeker 
inhaalt. Maar ook slecht  nieuws 
voor Vlaanderen, want de factuur 
voor de Waalse economische ma-
laise wordt voor een groot deel 
door de Vlaamse belastingbetaler 
betaald. 

De Vlaamse geldstroom naar Wal-
lonië is ondertussen opgelopen tot 
12 miljard euro. Over deze als 
‘solidariteit’ verkochte  miljarden-
diefstal blijft het bij de Vlaamse 
partijen – de N-VA incluis – echter 
oorverdovend  stil. Begrijpe wie 
kan. 

Erkende asielzoekers hebben recht 
op een ‘equivalent leefloon’. Uit 
cijfers die het Vlaams Belang aan 
het licht bracht, blijkt dat deze fi-
nanciële steun de Belgische schat-
kist in 2015 liefst 102 miljoen euro 
kostte.  Dat is vijf keer meer dan 
de 22 miljoen euro die de rege-
ring eerder vooropstelde. Tellen we 
daar ook de kostprijs voor de tij-
delijk ‘subsidiair beschermden’ bij, 
loopt dat bedrag zelfs op tot 137 
miljoen euro.

OCMW van de wereld

Daar zal het overigens niet bij blij-
ven. Het grote aantal van de asiel-

zoekers die eind 2015 aankwa-
men en nu pas erkend zijn, is in 
dit cijfer immers nog niet meegere-
kend. Bovendien blijkt het slechts in 
een minderheid van de gevallen te 
gaan om vluchtelingen uit Syrië. De 
cijfers tonen aan  dat 75 procent 
van de leeflonen gaat naar mensen 
uit Djibouti, Eritrea, Togo, Guinee, 
Congo, Bangladesh, enz… Samen-
gevat: uit alle windstreken. 

Het zijn cijfers en feiten die beklij-
ven, zeker wanneer men weet dat 
ondertussen één op zeven landge-
noten de eindjes niet meer aan me-
kaar kan knopen.

SMS  “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

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

facebook.com/tomvangrieken 

twitter.com/tomvangrieken 

Kostprijs asielleefloon  
per nationaliteit 2015

Guinee:  
€ 12 miljoen 

Eritrea:  
€ 2,5 miljoen 

Senegal:  
€1,5 miljoen 

Kameroen:  
€ 1,6 miljoen 

Djibouti:  
€ 753 duizend 

Leefloon asielzoekers:  
vijf keer meer dan verwacht!

Vlaanderen rendeert, 
Wallonië verteert

België 
Belastingkampioen 
Van alle OESO-landen heeft 
België nog steeds de op twee 
na hoogste fiscale druk (geme-
ten op basis van de verhouding 
van de belastingen tot het bbp). 
Dat blijkt uit een recent rapport. 
Wie in ons land 100 euro 
verdient, ziet daarvan 45 
euro terugvloeien naar de 
staat in de vorm van tak-
sen, belastingen en ande-
re heffingen. Dat is een 
pak hoger dan het 
OESO-gemiddelde 
van 34 euro. 


