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België
paradijs voor
criminelen
Lees pag. 4

Overlevingsplan
Heel wat beleidsmakers schijnen
echt nog niet te beseffen wat er
in onze regio aan het gebeuren
is. De ontnederlandsing voltrekt
zich aan een zodanig hels tempo,
dat het voortbestaan zelf van de
Vlaamse gemeenschap op haar
eigen grondgebied in het gedrang
komt. Niet enkel in de faciliteitengemeenten, maar ook in
grote delen van andere Vlaamse
gemeenten. Daarom stelde het
Vlaams Belang een ‘Overlevingsplan’ voor. U leest er meer over in
dit nummer.

Gerda VELDEMAN
gemeenteraadslid, kandidate provincieraad
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Vlaams Belang
doet mee met
‘VERNIEUWING’
Jij ook??
Lees pag. 2

Vlaams
Belang stelt
‘overlevingsplan’
voor
Lees pag. 7

Vlaams Belang doet mee met
‘VERNIEUWING’!
Tot de oproep van Piet Ronsijn, begin
maart, was onze afdeling vast van plan
om met een eigen lijst deel te nemen aan
de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.
Dankzij een goed draaiende afdeling
met vier gedreven mandatarissen konden we regelmatig van ons laten horen.
Niet enkel met oppositietaal en interpellaties maar ook met opbouwende
voorstellen. Denk bijvoorbeeld aan de
straatnaamborden en defibrillatoren.
De voorbereidingen om met een eigen
Vlaams Belang-lijst op te komen, waren dan ook al volop bezig.
Een samenwerking, over alle partijgrenzen heen, leek ons echter wel
een droomformule om de verfransing,
vervreemding en verstedelijking van
onze gemeente een halt toe te roepen.
Elke rechtgeaarde Vlaming zal hier
zijn eigen mening dienen te vormen
maar het Vlaams Belang zal nooit enig
verwijt kunnen gemaakt worden dat
het zijn verantwoordelijkheid wenst te
ontlopen. Diegenen die echter menen
te mogen voorhouden dat een Vlaams
beleid kan gevoerd worden met traditionele partijen is of een pathologisch
leugenaar of heeft een absoluut gebrek aan enige zin voor realiteit. Het
verleden in onze gemeente en de huidige toestand maakt dit reeds ontegensprekelijk duidelijk.
Géén Vlaams Belang lijst
Iedere Vlaamse Dilbekenaar die een
hart heeft voor onze gemeente kent

Piet Ronsijn al zeer lang. Een rechtlijnige en radicale Vlaming die voor zijn
mening uitkomt en niet onder stoelen
of banken steekt dat het HOOGTIJD
is dat er verandering komt in de Dilbeekse politiek.
Na verschillende gesprekken en vergaderingen tussen Vlaamse onafhankelijken en het Vlaams Belang werd besloten de lijst VERNIEUWING boven de
doopvont te houden. De uittredende
mandatarissen van het Vlaams Belang
doen opnieuw mee aan de verkiezingen. Een bewijs voor het enthousiasme
dat we hebben voor dit project. Dit
betekent dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen géén Vlaams Belang-lijst
op uw kiesbrief zal staan, maar wel de
lijst Vernieuwing, die evenwel voor de
volle 100 procent gesteund wordt door
uw partij.
De lijst Vernieuwing zal dus zowel
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Ja, ik wil
uw gratis infopakket
uw gratis proefabonnement voor drie maanden
een jaarabonnement op Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van Vlaams Belang (€ 12,50)
informatie over de Vlaams Belang Jongeren
een lidmaatschap als student/scholier (€ 6,50)

VLAAMS BELANG
REGIOSECRETARIAAT
H. Ghijselenstraat 7
1750 LENNIK
& 02/582 91 75
secretariaat.lennik@
vlaamsbelang.org

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 72 56. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

bestaan uit onafhankelijke niet-partijgebonden kandidaten (zoals lijsttrekker Piet Ronsijn), als uit Vlaams
Belang-kandidaten.
Vlaams Front
We hebben de naam Vernieuwing
gekozen omdat we met ons streven niet
alleen een sterk Vlaams Front willen
vormen, maar ook duidelijk willen
maken dat wij het énige alternatief zijn
om een andere Dilbeekse politiek te
bekomen.
De huidige Dilbeekse meerderheid van
VLD, CD&V en N-VA slaagt er maar
niet in om voor onze gemeente een visie
uit te stippelen op lange termijn.
Opnieuw voor hen stemmen, die nu al
decennia aan de macht zijn, levert geen
garantie op verandering. Integendeel.
Daarom moet er eindelijk Vernieuwing
zijn.

Kandidaten gezocht:

We zijn nog volop op zoek naar talentvolle kandidaten. Wij zoeken geen meelopers, geen ja-knikkers, maar mensen
met een overtuiging.
Heeft u interesse om onze ploeg te vervoegen, stuur dan een bericht naar:
info@vernieuwing-dilbeek.be
of contacteer Piet Ronsijn of één van
onze mandatarissen. (Gerda Veldeman,
Joris Pison, Geert Hoogstoel en Gunter
Vanhecke)
Vlaams Belang, afdeling Dilbeek

Carrousel burgemeesters uit de Rand gestopt dankzij Vlaams Belang
De faciliteitengemeenten Kraainem,
Linkebeek en Wezembeek-Oppem hebben sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 nog altijd geen benoemde burgemeester. De opeenvolgende
Vlaamse ministers van Binnenlandse
Aangelegenheden (Marino Keulen en
Geert Bourgeois) weigerden de voorgedragen kandidaten te benoemen,
omdat zij bij het organiseren van de
verkiezingen manifest en herhaaldelijk
de taalwetgeving overtreden hadden.
Maar na elke weigering werden
opnieuw dezelfde kandidaten voorgedragen, zodat de mallemolen nog maar
eens een rondje kon draaien.
Om daaraan een einde te stellen, diende
Vlaams Volksvertegenwoordiger Joris
Van Hauthem een paar jaar gelden al
een voorstel van decreet in. Dat voorstel bepaalde dat een kandidaat-burge-
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voorstel van Van Hauthem letterlijk
overgenomen.
Als er dus nu een einde wordt gesteld
aan deze carrousel, is dit dankzij het
Vlaams Belang!

meester waarvan de benoeming door
de Vlaamse regering wordt geweigerd,
niet opnieuw kan voorgedragen worden.
Dit voorstel haalde het in eerste instantie niet, maar in het nieuwe gemeentedecreet dat onlangs in het Vlaams
Parlement werd gestemd, werd het

Eddy LONGEVAL
regiosecretaris
3de plaats provincieraad

Betaalbaar wonen? Vlaamse regering stelt zwaar teleur
Amper vijftig woningen

Precies op het vlak waar de Vlaamse regering echt het verschil zou kunnen maken,
met name op vlak van woonbeleid, daar stellen de ministers van CD&V, SP.a en N-VA
zwaar teleur. Het project Vlabinvest krijgt
veel te weinig middelen. Deze Vlaamse instelling bouwt appartementen en woningen
in de Rand, maar dit zijn er op jaarbasis zodanig weinig (een vijftigtal woongelegenJoris
VAN HAUTHEM heden, voor een werkingsgebied van 39 gemeenten!), dat slechts een heel klein aantal
Fractievoorzitter
mensen daarvan kan genieten.
Vlaams Parlement

De Vlaamse regering (CD&V, SP.a en N-VA)
beweert wel dat ze het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand wil versterken,
maar in de praktijk blijft dit beleid beperkt
tot schone schijn.

Aankoop en beheer van bossen en inrichting
van landbouwgebieden zijn op zich ongetwijfeld waardevol, maar hebben weinig te
maken met de ontnederlandsing van onze
streek. Hetzelfde geldt voor de uitbouw van
het toerisme, de renovatie van de rotstuin in
In december werden een reeks maatregelen Huizingen en de realisatie van fietsknoopvoorgesteld “ter versterking van het eigen punten.
karakter van de Vlaamse Rand”, maar het
overgrote deel van deze maatregelen heeft Ook de plaatsing van geluidsschermen langs
gewoon niets te maken met het Vlaams ka- autosnelwegen en spoorwegen heeft niets
rakter van de Rand. Sommige zijn er zelfs vandoen met het tegengaan van de negatieve
strijdig mee en zullen de verBrusseling in de effecten van de grootstad. Hetzelfde geldt
hand werken. Zo zal de verdere uitbouw van voor de uitbreiding van de Ring, het orgahet Gewestelijk Expresnet (GEN), met snel- niseren van pendelbussen voor Uplace of de
bussen en sneltrams van en naar Brussel lei- aanleg van overslagvoorzieningen langs het
den tot een nog veel grotere stadsvlucht dan kanaal.
vandaag.

De Vlaamse regering heeft helemaal niet de
ambitie om de verBrusseling te keren. Voor
haar is betaalbaar wonen geen prioriteit en
dus worden er geen ernstige financiële middelen voorzien voor Vlabinvest.
In het jaarverslag 2010 lezen we “In 2010
gebeurde slechts één aankoop, goed voor
een bedrag van 1.127.186 euro. Andere
grondaankopen waren dus zeker uit den
boze doordat minister Muyters, bevoegd
voor begroting, daarmee niet wilde instemmen. Om een Vlaams woonbeleid voor de
toekomst te garanderen, dient er een oplossing gevonden te worden voor dit structureel probleem.”
Minister Muyters van de N-VA remt de goede werking van Vlabinvest dus af in plaats
van deze te steunen. Met de N-VA is er dus
helemaal geen kentering ten voordele van de
versterking van de Vlaamse Rand.

België: paradijs voor criminelen

N

adat een MIVB-controleur in Brussel werd
doodgeslagen, beloofde minister van Binnenlandse
Zaken Joëlle Milquet 400 extra agenten.
Of die er ook komen is nog
maar de vraag, want ook
na de brutale moord op
Joe Van Holsbeeck in
Brussel-Centraal zouden er 100 agenten ex-

tra worden aangeworven. Die belofte werd
nooit ingelost. Momenteel zijn er al 3000
agenten te weinig. Voeg daarbij nog het
gebrek aan gevangeniscellen, enkelbanden
en opvangplaatsen in gesloten jeugdinstellingen, veel te lakse straffen die amper
worden uitgevoerd en het mag duidelijk
zijn dat politiek en Justitie gezorgd hebben voor een klimaat van straffeloosheid.

Straffeloosheid
Straffen tot drie jaar cel worden in dit land
niet uitgevoerd. Per jaar worden zo’n 4000
mensen veroordeeld tot een celstraf zonder dat ze één dag moeten zitten. Criminele bendes uit het buitenland beschouwen
dat als een uitnodiging. “Misdaad loont,
dat is de boodschap die wij geven”, zucht
de bekende politierechter Peter D’Hondt.
Vlaanderen wil een kordate aanpak van de
criminaliteit, maar de Franstalige partijen
willen dat nog altijd niet. Ook daar knelt
het schoentje. Maar aan politieke beloftes
geen gebrek...

Veel beloofd, niks gedaan
•
•
•
•
•

1000 extra cipiers. Beloofd in januari 2012.Vier nieuwe in opleiding.Vier!
2500 extra plaatsen in de gevangenis. Beloofd in 2009. Het werden er 638.
2000 extra enkelbanden. Beloofd in 2009. In 2012 zijn er maar 882 in gebruik.
278 plaatsen in gesloten jeugdinstellingen. Beloofd in 2009. Er kwamen er amper 22 bij.
Acht jaar geleden werd aangekondigd dat buitenlandse gedetineerden hun straf in hun thuisland zouden uitzitten. Daar is tot op heden niets van terecht gekomen.

Hoe zegt men dat ook alweer? Veel beloven en weinig geven, doet de zotten in vreugde leven.
En de criminelen natuurlijk… Met dank aan de PS en hun Vlaamse lakeien: CD&V, Open VLD
en SP.a.

I

Islam bedreigt vrouwen

slamitische hoofddoeken en lange gewaden duiken steeds
vaker op in het straatbeeld. Het fenomeen staat symbool
voor de sluipende islamisering van onze samenleving.

Niet alleen moslima’s zijn het slachtoffer
van de sociale druk, ook autochtone vrouwen weten intussen hoe laat het is. Vrouwen die zich naar moslimnormen ‘te Westers’ kleden, worden in onze steden vaak
beschouwd als loslopend wild, uitgescholden voor ‘hoer’, bespuwd of aangerand.

Vrouwen eerste
slachtoffer

Terugkeren

In haar boek ‘Hoer noch slavin’ waarschuwt senator Anke Van dermeersch
voor de religieuze eisen en voorschriften
van radicale moslims waarvan vrouwen
het eerste slachtoffer zijn. “Vrouwen in
Europa hebben decennialang gestreden
voor gelijke rechten. Ze mogen werken, ze
mogen gaan en staan waar ze willen en ze

Meer info?

Ga naar
www.vrouwentegenislamisering.be of
bestel het boek ‘Hoer noch slavin’ via
SMS. SMS “Anke” + naam en adres
naar 3111 en u ontvangt het
boek. (0,50 euro per sms)
Prijs: 15 euro
(+ verzendingkosten 3,05 euro)

mogen de kleren dragen die ze willen. Die
verworven rechten moeten we beschermen tegen een al te opdringerige islam”,
zegt Anke Van dermeersch.

(0,50 eu

ro per sm

s)

Godsdienstvrijheid is een recht, maar
moslims hebben in dit land ook plichten.
Ze moeten aanvaarden dat wij een scheiding kennen tussen kerk en staat, vrije meningsuiting en de gelijkwaardigheid van
man en vrouw. Hier gelden ónze wetten
en niet die van de islam. En wie daar niet
mee kan leven, moet maar terugkeren naar
een land waar de sharia van toepassing is!

72%
Van alle federale betoelaagde
bedragen voor leeflonen heeft
72 procent betrekking op leeflonen van vreemdelingen

Immigratie kraakt
sociale kassen

V

orig jaar kwamen niet minder dan 130.000
immigranten het land binnen, asielzoekers niet
inbegrepen.

Nog nooit was de instroom zo groot. De
voorbije jaren kwamen in dit land verhoudingsgewijs zelfs meer immigranten binnen dan in een klassiek immigratieland als
de Verenigde Staten.

4 op 10 aan het werk
Ondertussen blijft ook de immigratiefactuur steeds verder oplopen. Zo bleek recent nog dat amper 4 op 10 van de nietEuropese vreemdelingen aan het werk is.
Daarnaast blijkt dat de immigratie (gezinshereniging, asiel, regularisatie) méér dan
de economische crisis verantwoordelijk is
voor het stijgende aantal leefloontrekkers.
Verschillende OCMW-voorzitters bevestigden ondertussen dat de samenstelling

van hun ‘cliënteel’
de voorbije jaren een
grondige wijziging
heeft ondergaan en
dat dit land - letterlijk - het OCMW
van de wereld dreigt
te worden.

Aanslag
De dooddoener dat
de immigranten van vandaag zullen zorgen voor de pensioenen van morgen, kan
nu wel definitief naar het rijk der fabelen
worden verwezen. De harde cijfers tonen
aan dat de ongebreidelde immigratie een
aanslag is op ons sociaal systeem.

Vlaams Belang:
dé sociale volkspartij

H

et Vlaams Belang is de sociale volkspartij bij uitstek.
Dat zetten wij al jarenlang in de verf tijdens de Dag
van de Arbeid.

Dit jaar vond onze traditionele 1 meimanifestatie plaats op het Antwerpse
De Coninckplein onder het motto
‘Voorkeur voor eigen volk’. In zijn toespraak stelde Filip Dewinter dat deze
locatie niet toevallig was gekozen: “Ze
staat namelijk symbool voor de vele
Vlaamse volkswijken die door de socialisten werden opgegeven.” De SP.a
heeft haar oude kiespubliek dan ook al
lang ingeruild voor dat van de allochtonen en kaviaarsocialisten. Dat alles
maakt het Vlaams Belang vandaag tot
“de enige echte volkspartij, de enige
houvast voor de eerlijke en hardwerkende Vlamingen die de eindjes soms
met moeite aan elkaar kunnen knopen.”

Sterk Vlaams Belang
nodig
Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers wees erop dat de actualiteit de

waarde en de juistheid aantoont van
het programma dat onze partij al 35
jaar uitdraagt: “De ongebreidelde immigratie zet ons sociaal systeem steeds
zwaarder onder druk. De blijvende
miljardentransfers naar Wallonië zorgen voor een ongehoorde financiële
aderlating ten nadele van Vlaanderen.
Bovendien kan Vlaanderen binnen
België nog altijd niet het beleid voeren
dat zijn sociale verworvenheden
en economische slagkracht
veiligstelt.” Geconfronteerd
met de feiten, beginnen stilaan ook anderen de analyses
te onderschrijven die het
Vlaams Belang reeds
jaren geleden maakte.
Praktische consequenties worden daar echter nog altijd niet uit
getrokken. Een sterk
Vlaams Belang blijft dan
ook meer dan ooit nodig!

Seniorenforum
Of u het nu graag hoort of niet, senior
bent u al vanaf 55 jaar. Heel wat senioren zijn nog zeer actief en hebben
dikwijls nog tal van projecten op stapel
staan. Het verenigingsleven wordt overigens voor een groot gedeelte gedragen door senioren. Zij hebben dikwijls,
naast een schat aan ervaring, een klare
kijk op hedendaagse problemen. Verheugend is bovendien dat onderzoek
uitwijst dat meer dan de helft van de
senioren interesse heeft voor politiek.
Het Vlaams Belang besteedt bijzondere
aandacht aan de problemen en uitdagingen waar senioren mee worden geconfronteerd en wil dan ook graag met
hen in dialoog treden. Daarom gingen
we onlangs van start met een Seniorenforum.
Wij vragen u dan ook graag ons uw
ideeën en voorstellen over een seniorenwerking - en meer algemeen - een
seniorenbeleid te bezorgen. Stuur een
e-mail naar senioren@vlaamsbelang.
org of bel 02 219
60 09 en wij zetten
uw problemen op
de politieke agenda.
Marijke Dillen
Voorzitter
Seniorenforum

Nieuws uit de provincieraad

130.000 euro per woonwagenstandplaats

Eind maart besliste de provincieraad om een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners aan te leggen in Relegem
(nabij Zellik), voor het slordige bedrag van 1,3 miljoen euro.
Anders gezegd: 130.000 euro per standplaats en met alles erop en eraan. Dit alles voor meestal niet onbemiddelde
woonwagenbewoners uit o.a. Frankrijk.
1,3 miljoen euro: dat is het equivalent van minstens vijf modale woningen. Wie als Vlaming op het doortrekkersterrein
wil gaan kamperen, is daar natuurlijk niet welkom en moet
naar een camping om daar de volle pot te betalen. Het kostenplaatje is daarmee natuurlijk nog niet ten einde. Er moet
ook nog bijkomend personeel worden voorzien en allerlei onderhouds- en energiekosten (in Huizingen bedroegen die de
voorbije jaren gemiddeld 23.144 euro).
Het Vlaams Belang was de enige partij die tegenstemde, alle
andere waren voor.

vijf bladzijden om zichzelf en hun realisaties in het zonnetje te zetten. Wij dienden daartegen klacht in bij de Vlaamse
minister voor Binnenlandse Aangelegenheden, Geert Bourgeois. Zoiets druist immers regelrecht in tegen zijn omzendbrief, waarin duidelijk staat dat alle gemeenten en provincies
in een verkiezingsjaar niet op een systematische wijze hun
verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een
rijtje mogen plaatsen.
En wat zegt de N-VA-minister nu? Tja, dit artikel kadert in
een jaarlijkse “publiekscampagne”, zo’n artikel verschijnt
niet enkel dit jaar. Mijn voorganger (Keulen, Open VLD)
heeft dat al eerder gezegd, dus neem ik geen verdere maatregelen.
Zijn omzendbrief is dus maar om te lachen: wie elk jaar zondigt, mag dat in een verkiezingsjaar ook doen. N-VA = Niets
Veranderen Alstublieft! (lees: want als wij in de deputatie zitten mogen we dat ook doen!)

Provincieraadslijst 14 oktober

We kunnen u alvast de kop van onze lijst voorstellen, die geduwd wordt door ons Europees parlementslid Philip Claeys
en Kamerlid Filip de Man
1
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Daniël Fonteyne
Mireille Buyse
Eddy Longeval
Gunter Timmermans
Vanessa De Bolle
Klaas Slootmans
Gerda Veldeman

Galmaarden
Asse
St-Pieters-Leeuw
Ternat
Liedekerke
Beersel
Dilbeek

Intercommunales: nauwelijks controleerbaar

De provincie Vlaams-Brabant is officieel deelgenoot in meer
dan 100 instellingen zoals intercommunales, huisvestingsmaatschappijen, regionale landschappen, bekkenbesturen
en vzw’s. Meer dan 90 procent van de mandaten daarin worden ingepalmd door de meerderheid; de oppositie mag alleen
meespelen als dat wettelijk verplicht is. Geen wonder dat er
weinig controle op wordt uitgeoefend. De afgevaardigden
van CD&V, SP.a en Open VLD leggen hierover ook bijna
nooit verklaringen af in de provincieraad. Wanneer dan toch
eens verhalen in de pers opduiken over wanbeleid zoals in
de Inter-Vilvoordse huisvestingsmaatschappij en we stellen
daar vragen over, dan krijgen we een volgende dialoog in de
provincieraad:
“Zijn die instellingen verplicht om hun verslagen van de raad
van bestuur aan de provincie te bezorgen?” – Stilte.
“Als dat niet zo is, is de afgevaardigde dan verplicht om die
te bezorgen op aanvraag van een provincieraadslid?” – Stilte.
“Heeft de CD&V-afgevaardigde in de Inter-Vilvoordse aangeraden om beroep te doen op provinciale subsidies of renteloze
leningen, gezien het feit dat de huisvestingsmaatschappij financieel in slechte papieren zat?” – Stilte…
De potjes moeten bijgevolg dicht blijven. Begrijpt u nu waarom de Dexia-commissie, waar zoveel meer geld en mee postjes gemoeid zijn, helemaal een echte doofpot werd?

Kiespropaganda in de Vlaamse Brabander:
dat mag van N-VA-minister!

In het voorlaatste nummer van de provinciekrant ‘De Vlaamse Brabander’ namen de zes gedeputeerden zomaar eventjes

eille Buyse
ir
M
eerste vrouwelijke kandidate Provincieraadslijst

Vlaams Belang stelt ‘Overlevingsplan’ voor
Om te verhinderen dat de Vlamingen in
eigen streek worden weggevaagd, moet er
dringend een geheel ander beleid komen.
Daarom hebben Vlaams Parlementslid
Joris Van Hauthem en Senator Bart
Laeremans op 4 mei op een persconferentie een ‘Overlevingsplan’ voorgesteld.
In dit plan wordt gepleit voor een ommekeer op tien beleidsdomeinen.
De kern van dit plan vormt een massief
woonbeleid, ten voordele van de jonge
gezinnen uit onze streek. Hierbij moet
intensief worden samengewerkt tussen
Vlabinvest, de provincie en de gemeentebesturen. Er moeten gemeentelijke
woonregies worden opgericht, die een
zeer actieve rol gaan spelen op de lokale
vastgoedmarkt.
Het accent moet daarbij gelegd worden op
de grootschalige, systematische aankoop
van bestaande woningen in de oudere
woonkernen, zodat hele huizenrijen in
snel tempo kunnen gerenoveerd of vervangen worden. Enkel op die manier kunnen
de vele verstedelijkte en vaak verloederde
wijken aan de rand van Brussel opnieuw
aantrekkelijk gemaakt worden voor jonge
Vlaamse gezinnen en kan de ontnederlandsing worden tegengegaan.
Uiteraard moet er daarbij een duidelijk
voorrangsbeleid worden uitgewerkt voor
wie van deze streek afkomstig is en voor
wie duidelijk geïntegreerd is. Het kan
dus zeker NIET de bedoeling zijn om te

Daniël Fonteyne
provincieraadslid
lijsttrekker
provincieraadsverkiezingen

investeren in hoogbouw. De wilde plannen van de Vlaamse regering voor het
systematisch optrekken van de bouwlagen, moeten dus naar de prullenmand.
Uit ervaring is immers gebleken dat
hoge appartementen vooral anderstaligen
aantrekken. De nadruk moet dus liggen
op de bouw van eengezinswoningen met
een tuin. Enkel op die manier kan men
jonge gezinnen op een duurzame wijze
aan onze streek binden.
Door zo’n intensief woonbeleid vermindert ook de druk op de andere gebieden van
Halle-Vilvoorde, die vandaag al instaan
voor de opvang van de vele jonge mensen
die wegtrekken uit de eerste gordel rond
Brussel. De woonprijzen zijn inmiddels
ook in de buitengebieden zodanig fel gestegen, dat een echte opschuifbeweging
op gang is gebracht: jonge mensen trekken er heel vaak de provinciegrens over,
op zoek naar betaalbare woongelegenheid.
Centen
Zo’n woonbeleid kost natuurlijk centen.
Daarom eist het Vlaams Belang dat de
middelen voor Vlabinvest tussen 2012
en 2020 jaarlijks worden opgetrokken
met minstens 25 miljoen euro. Dit is een
groot bedrag, maar tegelijk is het een
peulschil in vergelijking met de immense
budgetten (686 miljoen euro) die jaarlijks
aan Brussel zijn toegezegd in het kader
van de BHV-akkoorden. Ook pleit het
Vlaams Belang voor een forse verhoging

van de inkomensplafonds voor de sociale
woningen, betere afspraken met de vastgoedkantoren (eerst lokale publiciteit!)
en duidelijke voorrangsregels bij nieuwe
verkavelingen.
In het overlevingsplan staan daarnaast
ook voorstellen inzake het sterk inperken
van de immigratie, het tegengaan van
de verloedering in de hoofdstad en de
stadsvlucht uit Brussel, het realiseren
van grote stadsprojecten in Brussel (en
dus niet daarbuiten), de invoering van
taalbadklassen en een betere omkadering van het onderwijs in alle gemeenten
rond Brussel. Ook inzake het onthaal in
de gemeentehuizen en op het vlak van
sportbeleid moet er in verschillende gemeenten dringend een tandje worden bijgestoken.
U kan de tekst van onze persconferentie vinden op:
www.vlaamsbelanghallevilvoorde.org.
Ook kan u de tekst opvragen in ons regiosecretariaat (02 253 38 27).

Vlaamse Justitie komt er
nooit meer!

Bestel uw Vlaamse
nummerplaat!

W

e schreven het reeds: de splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde wordt met zoveel Vlaamse
toegevingen betaald, dat de “oplossing” nog erger
is dan de kwaal zelf.
Zeker voor de Vlamingen in Brussel is het
akkoord een nachtmerrie. Een stem voor
een Vlaamse lijst in de hoofdstad wordt
een... nutteloze stem. De Vlamingen worden er politiek geliquideerd. Terwijl de
Franstaligen in de Zes faciliteitengemeenten supervoorrechten krijgen.
Nog veel erger is de hervorming van het
gerechtelijk arrondissement BHV. In
plaats van een splitsing krijgen we een
verregaande uitbreiding van de macht
van de Franstalige rechtbanken tot diep in
Vlaanderen. In heel Vlaanderen zal men
voortaan kunnen bekomen dat een procedure gevoerd wordt voor een Franstalige
rechtbank uit Brussel of Wallonië. Onvermijdelijk gevolg is dat Justitie nooit een
Vlaamse bevoegdheid
kan worden, vermits
de wetten en het
rechtssysteem in heel
het land identiek
moeten blijven. Ooit
was er een CD&V-

voorzitter die uitriep dat de splitsing van
Justitie dringender was dan de splitsing
van BHV. Vandaag is duidelijk dat er geen
Vlaamse Justitie meer komt.

Uitdoofscenario
Nog veel tragischer is dat de Vlamingen
in Brussel én Halle-Vilvoorde door de hervorming zwaar gediscrimineerd worden.
Het aantal Vlaamse rechters wordt fors ingekrompen, terwijl het aantal Franstalige
rechters even fors wordt uitgebreid, zonder
dat daar een objectieve reden voor is. In de
toekomst zullen de Franstalige rechtbanken vier keer groter zijn dan de Vlaamse, terwijl het aantal Franstalige dossiers
slechts twee keer groter is. Door deze
huizenhoge discriminatie is de plaats van
maar liefst 32 Nederlandstalige rechters
en 160 griffiebedienden bedreigd. Maar
we krijgen een troostprijs: het gebeurt niet
in één keer. Er komt een ‘uitdoofscenario’
voor Vlamingen in Brussel. Met dank aan
CD&V, Open VLD, SP.a en Groen.

Gratis bestellen?
De zesde staatshervorming - Vlaanderen opgelicht
onthaal@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09

U zal het ook al gemerkt hebben. Het Vlaams Belang komt
in de media amper nog aan bod. In kranten of op radio
en televisie worden we angstvallig verzwegen. Een recente studie van de Universiteit Antwerpen toonde dit nog

Wil u zich niet langer als ‘Belg’ maar
als Vlaming manifesteren? Dit kan
door een Vlaamse nummerplaat op
uw wagen te kleven.
Deze UV-bestendige zelfklever
met onderschrift “Republiek
Vlaanderen”
kan u als
volgt
bestellen:
1. Stuur een e-post naar
info@vlaamsbelangzandhoven.org
met vermelding van uw
nummerplaat, naam en adres
&
2. Stort 13 euro op BE29 7330 0255
4564 op naam van Vlaams BelangZandhoven met vermelding van
uw nummerplaat.

maar eens aan. Gezien het niet in onze aard ligt om bij de
pakken te blijven zitten, lanceren we een eigen journaal
dat spreekt over thema’s waarover anderen liever zwijgen.

Breek zelf de mediaboycot tegen het Vlaams Belang
en bekijk het Vlaams Belang-journaal op www.vlaamsbelang.org/inbeeld

