
Zowat 1 op 3 sociale woningen wordt 
toegewezen aan migranten die niet 
over onze nationaliteit beschikken. 

Het Beersels gemeentebestuur moet in 
samenspraak met de sociale huisves-
tingsmaatschappij in het toewijzings-
reglement voorrang geven aan onze 
mensen. 

We zeggen klaar en duidelijk: er moet 
een rem gezet worden op de instroom 
van niet-Europese immigranten in 
onze sociale huisvesting.

Beersel ontnederlandst in ijltempo. 
2 op 3 jonge gezinnen spreekt geen 
Nederlands en 1 op 2 leerlingen 
is anderstalig. Opvallend is dat 1 
op 5 gezinnen zelfs geen van beide 
landstalen spreekt. Wij zijn een gast-
vrije gemeente, maar trop is teveel. 

Indien er niet snel werk wordt gemaakt 
van een kordaat Vlaams woonbeleid 
staat een faciliteitenscenario - waar 
de Vlamingen hun meerderheid on-
herroepelijk verloren - ook in Beersel 
in de sterren geschreven. 

Datgene wat u stilletjes denkt onge-
zouten en taboeloos vertolken in het 
gemeentehuis. Dat is onze belofte aan 
u. 

Beersel moet Beersel blijven: 
een landelijke, Vlaamse en  
sociale gemeente. 

Onze dorpen mogen geen ver-
lengstuk van Brussel worden! 

Met uw steun wordt Beersel 
weer van óns!

Klaas SLOOTMANS
Lijsttrekker gemeente 

& provincie 

Dierenmishandeling blijft vandaag 
vrijwel altijd onbestraft. Beersel moet 
zich het label ‘diervriendelijke ge-
meente’ eigen maken. Daarom dient 
er een lokale dienst dierenwelzijn 
in het leven worden geroepen waar 
klachten worden opgevolgd en vra-
gen beantwoord. 

Bovendien dient in onze politiezone 
een inspecteur te worden opgeleid tot 
een deskundige dierenwelzijn zodat 
effectief processen-verbaal worden 
opgesteld die leiden tot vervolging. 
Kortom: met de dieren tegen de bees-
ten! 

BEERSEL
MOET BEERSEL BLIJVEN

SOCIALE HUISVESTING: BEERSEL 
ONZE MENSEN EERST VLAAMSE GEMEENTE 

MET DE DIEREN 
TEGEN DE BEESTEN

“Beersel: diervriende-
lijke gemeente”

“Beersel mag geen 
verlengstuk van  

Brussel worden!”

“1 op 3 sociale  
woningen wordt  
toegewezen aan  

niet-Belgen.  
Dat moet stoppen.”
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EEN HART VOOR 

In ruil voor de hoogste belastingen 
ontvangen onze senioren de laagste 
pensioenen van Europa. Vreemdelin-
gen die nooit iets hebben bijgedragen, 
kunnen vanaf dag 1 wél onbeperkt ge-
nieten van onze sociale voorzieningen. 
Daarom eisen wij een immigratiestop.
 
Ook de pijnlijke kloof tussen het gemid-
deld pensioen en de gemiddelde rust-
huisfactuur moet worden aangepakt. 
Het Vlaams Belang pleit daarom voor 
een maximumfactuur in de rust- en 
verzorgingstehuizen. De rusthuisfac-
tuur mag nooit hoger zijn dan het wet-
telijk pensioen. Punt! 

“De rusthuisfactuur 
mag nooit hoger 

zijn dan het  
wettelijk pensioen.”

“Massa- 
immigratie  

ondergraaft onze 
samenleving.”

ONZE MENSEN
Onze samenleving kreunt onder de 
massale immigratie. Sinds Francken 
aan het roer staat, kwamen bijna een 
half miljoen migranten naar ons land. 

Dat zorgt voor enorme problemen op 
het vlak van huisvesting, mobiliteit, on-
derwijs en criminaliteit. Om nog maar 
te zwijgen over de samenlevingscon-
flicten die er het gevolg van zijn. 

Daarom pleit het Vlaams Belang voor 
een vestigingsstop voor niet-Europese 
vreemdelingen. 

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

ONZE CULTUUR
BESCHERM VLAANDEREN: 

Vlamingen moeten zich thuis kunnen 
voelen in hun eigen streek. Het be-
houd van het Vlaams karakter van 
onze streek is dan ook zeer belang-
rijk. 

Het Nederlands moet in Vlaanderen 
niet alleen de bestuurs-, onderwijs- en 
cultuurtaal zijn, maar moet in onze 
steden en gemeenten ook de om-
gangstaal blijven. In het straatbeeld 
moeten Nederlandstalige reclameop-
schriften gebruikt worden. 

ONS LAND

“Vlamingen moeten 
zich thuis voelen in 

eigen streek!”


