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Zowat elke stad en gemeente wordt door
de overheid gedwongen, door extra opgelegde uitgaven, in zijn financiële reserves
te tasten. Dat geldt onder meer voor de
pensioenbijdragen, de huisvuilverwerking en de hervorming van de brandweer. Ook Aartselaar ontsnapt niet aan
deze bijkomende kosten. Als we in het
begin van de legislatuur konden spreken
van een gezonde gemeentekas, dan blijkt
de kastoestand nu eerder kritiek voor de
volgende jaren. De meerderheid in Aartselaar heeft beslist tot het aangaan van
leningen, weliswaar aan lage rente, maar
moest voorkomen dat zij de komende generaties belast met de terugbetaling. Het
schuldencijfer per inwoner is gestegen,
projecten van wegen- en rioleringswerken
worden doorgeschoven naar een volgende legislatuur. Noodzakelijke wijzigingen in de begroting werden aangebracht.
In oktober 2018 is het weer zover. Dan
wordt u opnieuw opgeroepen om uw
stem uit te brengen, ditmaal voor de

gemeenteraadsverkiezingen. In theorie
bepaalt u wie dan gedurende 6 jaar de
gemeente bestuurt. In werkelijkheid bepalen de traditionele partijen wie coalities
met wie aangaat.
En toch heeft het zin om voor Vlaams
Belang te stemmen. Vanuit de oppositie
wegen we mee op het beleid. Voorstellen
van onze partij worden overgenomen en
worden zelfs gepromoot als grote verdienste van de coalitiepartijen. Het is intussen
geweten dat onze partij een "trendsetter"
is. Waar we vroeger werden uitgespuwd
voor onze eis tot zelfbestuur lijkt ondertussen de grondstroom van Vlaanderen
overtuigd. Waar we vroeger werden weggehoond omwille van onze vraag naar een
kordaat immigratiebeleid, worden we nu
bijgetreden door academici en magistratuur.
Als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 zal ik door mijn in-

zet er mee voor zorgen dat de verhoogde
belastingen ten goede komen aan al onze
inwoners.
Rita Ceulemans
Afdelingsvoorzitter en gemeenteraadslid
Gsm 0486 466595

Vreemdelingentaks

Sinds maart 2017 mogen de gemeenten autonoom beslissen of ze maximaal 1 maal per jaar een retributie
van hoogstens 50 euro innen voor de
hernieuwing, verlenging of vervanging van de A-kaart, de verblijfskaart
van erkende vluchtelingen.
De administratie rond verblijfskaarten
is een pak complexer dan voor identiteitskaarten van eigen onderdanen.
Dat zorgt voor een bijkomende werklast voor de lokale besturen, wat deze
nieuwe taks meteen ook rechtvaardigt.
In Boom werd eerder dit jaar dan ook
een zogenoemde vreemdelingentaks
ingevoerd op voorstel van Vlaams Belang, gesteund door N-VA, Open VLD
en CD&V. Ook in Antwerpen en Lubbeek hebben zo'n taks. Sindsdien heffen vele Vlaamse gemeenten de nieuwe
taks.
Als gemeenteraadslid van oppositiepartij Vlaams Belang zette ik deze

vreemdelingentaks
als bijkomend punt
op de agenda van de
gemeenteraad
van
juni.
Burgemeester De Wit (N-VA)
had wel oren naar
de vraag, maar wilde
eerst de gesprekken
met de burgemeesters
van de buurgemeenten afwachten. "We
willen dezelfde bedragen vragen als zij
om te vermijden dat de ene gemeente
aantrekkelijker zou worden dan de andere."
Met de vakantie voor de deur vroeg
onze burgermoeder om het punt terug
op de agenda van oktober! te zetten.
Maar... voor de gemeenteraad van oktober diende de N-VA fractie zelf een
amendement in, wenste verder overleg
met de burgemeesters uit de buurt om
dan in januari 2018 zelf met een voorstel naar de gemeenteraad te komen.
Wordt vervolgd?
Overwegende dat Aartselaar op een
boogscheut van Antwerpen ligt, kan
onze gemeente niet anders dan ook 50
euro vreemdelingentaks vragen "om
shoppen te voorkomen". Waarom dan
dit uitstel? Is N-VA op zoek naar een
geschikte verpakking? Is een agendapunt van Vlaams Belang goedkeuren
het probleem?

Geen leeuwenvlag
Op 11 juli 2017, de Vlaams Nationale
feestdag, moet de Leeuwenvlag wapperen aan ons Cultureel Centrum, want
dat is wettelijk verplicht.
Onze Vlaamse Leeuw was
echter nergens te bespeuren.
Na navraag bij onze schepen van Cultuur bleek dat
de Leeuwenvlag wel uithing
op de facultatieve vrijdag
voordien, maar niet op de
Vlaamse feestdag zelfwegens
gebrek aan vlaggen. We kregen echter wel de plechtige

belofte dat op 11 juli 2018 de Vlaamse
Leeuw zal wapperen aan het Cultureel
Centrum van Aartselaar!

11 JULI BEVLAGGING

“Kutmarokkanen waren het.”
Journalist en opiniemaker Jan Segers
over het dadersprofiel van de Brusselse rellen, Het Laatste Nieuws, 14
november 2017
“Bij de begrotingsprestaties van Michel I past voor alle regeringspartijen
vooral schaamte.”
Politicoloog Carl Devos (UGent), De
Morgen, 20 november 2017
“Dat België met zijn overheidsschuld
van meer dan 100 procent bruto binnenlands product een van de slechtste
leerlingen is van de Europese klas,
weet intussen iedereen.”
Senior writer Stefaan Michielsen, De
Tijd, 15 november 2017
“We zien in België wat er gebeurt als
je de bakens niet verzet. We willen
toch niet als hen eindigen.”
De Nederlandse premier Mark Rutte
over de negatieve economische impact
van de hoge belastingen in België in
zijn wekelijkse persconferentie, 11
november 2017.
“Een derde van de groei van het
aantal leefloners is het gevolg van
de toename van het aantal erkende
vluchtelingen.”
Jonas Mayeur, redacteur,
Het Nieuwsblad, 9 november 2017
“Voor één keer stegen uit de keuken
van Johan Segers niet de geuren van
kreeft en hertenkalf op, maar het
aroma van vriendjespolitiek en het
karakteristieke gerammel van de potten en pannen der corruptie.”
Columnist Koen Meulenaere over het
verdachte verjaardagsfeestje van een
vastgoedmagnaat waarbij naast Bart
De Wever ook corrupte PS’ers aan de
feestdis schoven, De Tijd, 21 november 2017
“De Hollandse saus van Rutte III
smaakt beter dan het halfbakken
Zomerakkoord van Michel.”
Daan Killemaes, hoofdredacteur
Trends, 12 oktober 2017

Hoe goed is het goede doel?
Aartselaar voorziet
jaarlijks
duizende euro's
voor meerdere
projecten rond
ontwikkelingshulp.
Op de
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (ROSA)
hebben we vastgesteld dat er een
positieve inzet is van
inwoners en verenigingen van Aartselaar
om projecten in ontwikkelingslanden
te steunen. Vele van deze projecten zijn
waardevol en oprecht en krijgen een ernstige opvolging.
Wel heeft onze partij een grote terughoudendheid tegenover winstgevende
"multinationals" als Broederlijk Delen,
11.11.11, Vredeseilanden, e.a., die te
kampen hebben met een logge en weinig
doorzichtige administratie. Hoeveel van
het opgehaalde geld komt effectief bij de
noodlijdende bevolking in de ontwikkelingslanden? 1%? 15%?

Het boek van Thierry Debels "Hoe goed
is het goede doel?" is ronduit ontluisterend. Ondanks processen voor de rechtbank, aangespannen vanuit de "linkse
kerk" is nog steeds geen weerlegging

gevolgd van de aangebrachte feiten. De
heer Debels is trouwens over de hele lijn
vrijgesproken. Iets over gehoord in onze
media?

Inspraak in de intercommunales
De laatste maanden was er heel wat aandacht voor alles wat " intercommunaal"
heet. Het is wellicht niet onredelijk te
weten waar en tegen welke vergoeding
schepenen, raadsleden en burgemeester
van onze gemeente vanuit hun mandaat
vertegenwoordigende functies opnemen in de intercommunales.

raadsleden, laat staan inwoners, nog
weinig zicht hebben.
Hoewel een bevoegd schepen of een
gemeentelijk mandataris als vertegenwoordiger wel degelijk nuttig werk
kunnen afleveren, kan men zich toch
de vraag stellen of het niet aan te raden
is om, in overleg met de gemeenteraad,
een deskundige af te vaardigen, die in
vele gevallen een grotere bekwaamheid
ter zake bezit.

Er is een constructie met "dochterondernemingen" ontstaan die bijzonder
ingewikkeld is geworden en waarop

70 procent leefloners van vreemde origine
Volgens Bea Cantillon, armoede-expert
en professor aan de Universiteit Antwerpen, is niet minder dan 70 procent
van de leefloners van niet-Belgische origine. In Brussel loopt dat zelfs op tot 90
procent. Vorig jaar kaartte het Vlaams
Belang reeds aan dat niet EU-vreemdelingen - nieuwe Belgen niet inbegrepen

- tien keer meer afhankelijk zijn van een
leefloon dan Vlamingen. Kostprijs voor
de belastingbetaler: een kwart miljard of
bijna een derde van het totale leefloonbudget!
Ook dit voorjaar toonden we op basis van
cijfers van minister van Maatschappelijke

Integratie Borsus aan dat het aantal asielzoekers dat beroep doet op een leefloon
op amper vijf jaar tijd verdubbeld is.
Meer zelfs: waar Maggie De Block jaarlijks 88 miljoen reserveerde voor leefloon
voor asielzoekers, steeg dat onder Francken tot 188 miljoen. Een stijging van 114
procent.

“Verrassende ideeën”

Traagste groeier

- Het Laatste Nieuws -

Terwijl N-VA-minister Johan Van
Overtveldt zich om de haverklap op de borst klopt met de
economische groei van ons
land, blijkt uit cijfers van Eurostat dat België de traagste
groeier is van de eurozone.
Zelfs Portugal, Spanje en Italië
geven ons het nakijken. Ook
de jobcreatie, de topprioriteit van de federale regering, is kleiner dan in de
rest van de eurozone.

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid.
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete
oplossingen aan en formuleert een helder
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar
de politieke strijd van de komende twintig
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.
Dit boek zet aan tot actie.
Neem de toekomst in eigen handen!

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

Belgenfabriek draait verder

Voordeelkaart
Nog steeds kan een vreemdeling
die in Vlaanderen woont ‘Belg’

worden zonder één woord Nederlands te spreken. Bovendien wordt
de dubbele nationaliteit nog altijd
toegestaan en hoeft de ‘kandidaatBelg’ niet eens te slagen voor een
burgerschapsexamen. Door deze
lakse politiek wordt de nationaliteit
feitelijk gedegradeerd tot een voordeelkaart voor de nv België.
Het Vlaams Belang wil dat eindelijk duidelijke en strikte voorwaarden verbonden worden aan het
verwerven van de nationaliteit.
Net zoals in de school de diploma’s niet worden uitgereikt aan
het begin van het schooljaar, maar
pas nadat de examens succesvol

Kies samen met het Vlaams Belang
naar
een
g
van
0468 22 11 33 en ont
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 SMS “Info + naam en adres”

werden afgelegd, dient de nationaliteit de bekroning te zijn van
een geslaagd integratieproces en
niet omgekeerd.

Nieuwe Belgen

Alle hoeraberichten ten spijt, blijft
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onverminderd verder draaien. Vorig jaar
kregen niet minder dan 41.459
vreemdelingen een Belgische identiteitskaart in de schoot geworpen. Dat
is een stijging van liefst 58 procent
in vergelijking met het jaar voordien
en meteen het hoogste aantal sinds
2002. Deze evolutie hoeft niet te
verbazen. De voorwaarden om een
Belgische identiteitskaart te bemachtigen, zijn immers extreem laks.
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voor onze toekomst!
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