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Groot-Beersel
V.U. Ben Weyts
Oudstrijdersstraat 24C
1654 Beersel

Uitnodiging
Gezocht in
Beersel: BV’s
De N-VA kende in Beersel de laatste jaren een steile opgang. En toch
zijn we nog steeds naarstig op
zoek. Op zoek naar BV’s of
Bewuste Vlamingen. BV’s die mee
willen bouwen aan een hechte
Vlaamse gemeenschap, in Beersel
maar zeker ook daarbuiten.
De N-VA groeit in aantal leden en
sympathisanten. Het komt er op
aan dat sterke mensen, van alle
leeftijden en geslachten, die groei
schragen. Laat ons weten of u
samen met ons verantwoordelijkheid wil nemen. Bemoei u met
Beersel. Bemoei u met Vlaanderen.
Yves Desmet
Afdelingsvoorzitter
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Zondag 30 januari 2011 van 11.00 tot 13.00 uur

DE GEZELLIGSTE
RECEPTIE VAN HET
JAAR!

In de binnentuin van ‘De Grote Sleutel’ in
Alsemberg verwarmen vuurkorven uw lijf en
leden. Een toespraak van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans verwarmt uw hart.
En de hapjes en dranken brengen al de rest
op temperatuur.

JAN
PEUMANS

Breng gerust familie en vrienden mee!
WAAR?
‘De Grote Sleutel’ in Alsemberg, Pastoor Jan Bolsstraat 37.
Best parkeren op parking Colruyt, Brusselsesteenweg 19.
WANNEER? Zondag 30 Januari 2011 van 11.00 tot 13.00 uur
DOOR WIE? Afdelingsvoorzitter Yves Desmet, volksvertegenwoordiger
Ben Weyts, gemeenteraadslid Jos Van Elslande, OCMW-raadslid
Marina Teunisse en het hele bestuur van N-VA Beersel
VOOR WIE? Voor alle mensen van goede Vlaamse wil

Word N-VA-lid in Beersel
en ver daarbuiten
Wilt u mee Vlaanderen vorm geven? Wilt u uw stem laten
horen in een partij die weegt op het beleid? Elk N-VA-engagement maakt het ons mogelijk om verder te bouwen aan een
onafhankelijk Vlaanderen en een rechtvaardige samenleving.
Steun een partij die doet wat ze zegt voor slechts 12,50 euro.
30 jaar of jonger? Dan betaalt u slechts 5 euro. Als bijlid betaalt
u slechts 2,5 euro.
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Een resoluut Vlaams beleid,
ook in Beersel
Tot onze tevredenheid lichtte de schepen van
Vlaams beleid in de gemeenteraad van 15 december
het actieplan ‘Lokaal beleid Vlaams karakter’ toe.
Tal van maatregelen die de N-VA voorstelde, zitten
erin vervat. Graag nemen we enkele maatregelen
onder de loep:

I Gronden en woningen van de gemeente, het
OCMW of de kerkfabriek worden enkel - tegen
democratische prijzen - verkocht volgens de normen van Vlabinvest (wat wil zeggen dat inwoners van de gemeente voorrang krijgen).

I Het gemeentebestuur organiseert voortaan een
volwaardige 11 juliviering. Afgelopen jaren werd
11 juli door de gemeente officieel – maar eerder
in mineur - gevierd tijdens de kasteelfeesten, op
26 juni. Dat is alsof je Kerstmis viert op 6 december …

I Er komen straatnaamborden met een Vlaams
logo.

I Notarissen en immokantoren die in Beersel actief
zijn wordt gevraagd te koop of te huur aangeboden woningen en/of gronden enkel in het
Nederlands te afficheren en enkel te promoten in
Nederlandstalige en bij voorkeur lokale publicaties. Bereidwillige medewerking aan deze doelstelling kan rekenen op een goede samenwerking met het gemeentebestuur.

I Anderstalige boodschappen in het straatbeeld
worden vermeden.

I Ouders die hun kinderen naar het lager onderwijs in Beersel sturen wordt gevraagd een engagementsverklaring te tekenen waarin zij het
Nederlandstalige karakter van de school erkennen en zich ertoe verbinden dit te respecteren en
te bevorderen. Voor velen is de keuze voor een
Nederlandstalige school immers al te veel een
keuze ten bate van de carrière van de kinderen,
eerder dan een resolute keuze voor integratie in
onze gemeenschap.

I In de sociale huisvestingsmaatschappijen waarin
onze gemeente vertegenwoordigd is, moet er uitdrukkelijk op worden toegezien dat kandidaathuurders bereid zijn om Nederlands te leren.
Anders kunnen ze geen woning toegewezen krijgen.

030/11- BEERSEL (new):047-

18-01-2011

13:04

Pagina 3

Nood aan veiligheid
De Vlaamse rand krijgt alsmaar meer criminaliteit te verwerken die komt afgezakt vanuit Brussel. Vooral de gemeenten in de nabijheid van de ring krijgen
steeds meer af te rekenen met zware criminaliteit, zoals gewapende overvallen.
En alsmaar vaker zijn minder bewaakte doelwitten, zoals apotheken, dagbladhandels en zelfs rusthuizen, het slachtoffer.
Uit een studie die de politiezones bestelden, blijkt dat maar liefst 35 % van de
criminaliteit in onze contreien gepleegd wordt door daders uit Brussel.
Intussen besliste die de federale regering wel dat de Belgische politiezones een
extra dotatie krijgen van bijna 8 miljoen euro. Daarvan gaat echter maar 35 %
naar de Vlaamse politiezones. Voor de Vlaamse rand is er niets extra. Ons parlementslid Ben Weyts was er als de kippen bij om die zoveelste communautaire scheeftrekking aan te klagen.

BEN WEYTS

Nederlands verdwijnt bij Beerselse gezinnen
Kind en Gezin gaat jaarlijks na wat de thuistaal is van de jonge gezinnen in Halle-Vilvoorde. De cijfers van 2009 zijn
ronduit alarmerend. Het aantal gezinnen waar Nederlands de thuistaal is daalde met maar liefst 4,5 % (van 56,6 %
naar 52,1 %). Die daling is veel forser dan de voorbije jaren. In onze gemeente daalde dit naar 44 %. Anders gezegd:
in Beersel spreekt minder dan de helft van de jonge gezinnen thuis Nederlands …
Anderstaligen integreren in onze gemeente is nu meer dan ooit een prioriteit en zal bepalen
hoe we in Beersel zullen samenleven de komende decennia.

Beersel in cijfers
Om het lokaal beleid sterker te onderbouwen met statistische informatie lanceerde
Vlaams minister Bourgeois de gemeentelijke profielschetsen.
De profielschetsen zijn vrij raadpleegbaar via de website www.lokalestatistieken.be en bevatten relevante gegevens
over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid.
Wist u bijvoorbeeld dat er in onze gemeente maar liefst 1 551 ondernemers zijn (bedrijven en zelfstandigen), dat er
jaarlijks tussen 65 en 75 verkeersongevallen zijn, dat het aandeel alleenstaande vrouwen én mannen blijft toenemen,
dat de bouwgrond de afgelopen vijf jaar de helft duurder is geworden, … U ziet, meten is weten. Ook ons programma trachten wij zo goed mogelijk te onderbouwen met cijfermateriaal.

De mandatarissen van N-VA Groot-Beersel
Ben Weyts,
parlementslid,
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Jos Van Elslande,
gemeenteraadslid

ONZE ANDERE BESTUURSLEDEN:
Yves De Smet (Lot)
Bruno Lerminiaux (Lot)
Katleen Bury (Lot)
Jef Croonenberghs (Alsemberg)
Willem Vandenbussche (Alsemberg)

Marina Teunisse,
OCMW-raadslid

Kris Gevaert (Dworp)
Tom Feys (Dworp)
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Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaaleconomische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV.
Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en 30 997 gezinsherenigers
aan. Per maand kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen onze
nationaliteit. We lezen het in de krant en we zien het elke dag op
straat: het huidige asiel- en migratiebeleid is een puinhoop.
De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in
om de asielcrisis structureel aan te passen. Daarmee vraagt de
N-VA een forse verstrenging van de snel-Belgwet en de gezinshereniging en een fundamentele hervorming van de asielprocedure en het opvangsysteem.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“Dit is niet enkel een opvangcrisis, dit is een totale asielcrisis”, zegt
N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken en
de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten
doorlopen. Wij vragen ook een rechtvaardig terugkeerbeleid.”

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moet ook een nieuw evenwichtig spreidingsplan komen”, vult N-VAKamerlid Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling. Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die
er recht op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige
asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de
N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: "Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illegaliteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak."

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van de
diverse diensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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