
 Voorwoord

Namens de fractie wil ik elk 
van u een gezond, gelukkig en 
strijdbaar 2014 toewensen!

De interne staatshervorming 
had oorspronkelijk tot doel om 
de provincies te halveren, maar 
uiteindelijk hebben die heel 
wat meer mogen behouden dan 
verwacht. Er zijn wel duidelij-
ker afspraken gekomen met de 
Vlaamse regering om te bepalen 
wie wat doet, maar je zult als 
huiseigenaar niet minder pro-
vinciale opcentiemen betalen 
dan tevoren. 
De nieuwe meerjarenplanning 
met budgetten in de plaats van 
begrotingen maken het de op-
positie voortaan veel moeilijker 

om na te gaan wat er met deze 
centen gebeurt, maar we zul-
len in elk geval ons best doen 
om dat zo nauw mogelijk op te 
volgen.
Met Groen in de deputatie ver-
schuift het accent intussen naar 
ideologische, onrealistische 
doelstellingen zoals een “kli-
maatneutrale” provincie, die 
een pak geld gaan opslorpen. 
Dat zou volgens ons nuttiger 
kunnen besteed worden aan 
veiligheid en Vlaams karakter, 
maar daarvoor hebben de tradi-
tionele partijen geen interesse. 
Ze hebben ook geen greintje 
Vlaamse weerbaarheid, maar 
om de schijn hoog te houden 
betalen ze de ambtenaren van 
vzw De Rand. Die doen na-
tuurlijk ook goed werk, maar 

met het jongste Gordelfestival 
– een zeer flauw afkooksel van 
de Gordel – bewezen ze dat ze 
meer problemen hebben met 
VVB en TAK dan met tweetalige 
publiciteit. 
N-VA kan daar moeilijk hard 
tegen ingaan, want dan rijdt ze 
tegen de kar van haar eigen
Vlaamse ministers. Bijgevolg 
blinkt ze vooral uit in detailkri-
tiek.

Niet zo hoopgevend allemaal, 
maar toch één lichtpuntje: op 
25 mei kunnen we de regime-
partijen een flinke afstraffing 
geven. Zorgt u 
daar mee voor?

Jan Laeremans 
Fractie-

voorzitter

van de Vlaams_Belangfractie in de provincie Vlaams_Brabant
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Postjes: wij zijn Alexander: alles voor ons en niets voor een ander

Sinds de installatie van de nieu-
we raad in december 2012 had-
den de raadsleden een enorm 
boeiende bezigheid: postjes 
invullen. 

Eerst verdeelden CD&V, SP.a, 
VLD en Groen alle voorzitter-
schappen van de raadscommis-
sies vrolijk onder elkaar (in het 
Vlaams Parlement worden die 
nochtans wel evenredig ver-
deeld). 

De volgende zittingen ging het 
erom, zoveel mogelijk mandaat-
jes bijeen te harken in allerlei 
instellingen, zoals Intercommu-
nales (bv. Interleuven), huisves-
tingsmaatschappijen en andere 

schnabbelstichtingen. Aan de 
oppositie gaven ze hoogst 
uitzonderlijk een mandaatje 
als dat statutair verplicht was, 
zoals bij de VZW toerisme. 
Niet zo erg, want daar krijg 
je toch geen zitpenning voor, 
dachten ze dan…

Zelfs in de Vereniging voor 
Vlaamse Provincies, waar alle 
andere provincies ook de oppo-
sitie laten meespelen, was het 
9-0. Gelukkig mag je daar ook 
als raadslid naar de algemene 
vergadering (weliswaar zonder 
stemrecht), om daar op 2 maart 
vast te stellen dat slechts 5 van 
de 9 meerderheidsleden in Gent 
present waren…

Alle truken van de foor zijn 
natuurlijk toegelaten om 
hun zin te krijgen: als 

er 8 mandaten te begeven 
zijn, wordt er niet in blok 
gestemd, maar  persoon 

per persoon, zodat die 40% op-
posanten toch maar aan de kant 
moeten blijven.

Toen Vlaams Belang en N-VA 
het op zeker moment beu wer-
den en opstapten, bleef UF rus-
tig zitten, waardoor het ervoor 
zorgde dat de meerderheid ook 
met 35 op de 72 toch zichzelf 
kon benoemen in Haviland. 

Faut le faire!

Meer informative op onze webstek:
 http://www.vlaamsbelangvlaamsbrabant.org

Geen aandacht 
voor onveiligheid, 
geen probleem 
met massa-immi-
gratie
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 Duur afscheidsfeestje

In februari gaf de provincie een 
afscheidsfeestje voor de uittre-
dende provincieraadsvoorzitter 

en twee gedeputeerden, alle drie 
van CD&V.  Dat mocht met stijl ge-
vierd worden, dus voor 3000 euro 

aan geschenken en 9000 euro voor 
de receptie zelf. Allicht niet in het 
kader van de armoedebestrijding.

Is een geheime stemming echt wel geheim?

Mireille Buyse vroeg zich als 
nieuwkomer in de raad af of men 
bij een zogenaamde “geheime 
stemming”, waarbij op het score-
bord enkel het totaal verschijnt, 
toch niet achteraf kan achterhaald 
worden wie voor wie heeft ge-
stemd. De griffier antwoordde dat 
er geen “logfile” wordt aangemaakt 
door de software en de individuele 

stemmingen niet worden geregis-
treerd zoals anders wel het geval 
is. Het beheer van de software van 
de apparatuur gebeurt door Televic 
en niet door de administratie. 

We voelen ons weer een beetje 
gerustgesteld, al weet je sinds de 
Snowdon-affaire toch maar nooit…

Te goedkoop een domein verhuren

Het park van Huizingen is een van 
de meest aantrekkelijke provin-
ciedomeinen. 

We vinden het dan ook goed dat 
daar soms grote evenementen met 
duizenden bezoekers plaatsvinden 
als de Griekendag (de jaarlijkse 
culturele samenkomst van de Grie-
ken uit ons land en zelfs de buur-
landen) en de Woefdag (tijdschrift 
voor hondenbezitters). Maar we 

wilden wel eens weten hoeveel de 
provincie hiervoor incasseert, en 
dat antwoord deed toch de wenk-
brauwen fronsen. 

Op de Griekendag moeten de 
deelnemers wél inkomgeld betalen 
en de standhouders een standgeld, 
hetgeen de provincie een aardige 
stuiver oplevert. Zo kwam er in 
2009 meer dan 47000 euro in het 
laatje.

Het tijdschrift Woef, o.l.v. VLD-
provincieraadslid Jaak Pijpen, mag 
zijn lezers gratis binnenlaten in ruil 
voor … 3 pagina’s provinciale re-
clame in het maandblad en enkele 
spotjes op Radio 2.

Dat lijkt sterk op twee maten en 
twee gewichten of toch iets dat 
neigt naar vriendjespolitiek. 
In Antwerpen zouden ze zeggen “’t 
Is van den hond!”
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Winterkleren voor de zomer?

De provincie gaf in april 20.000 euro aan Oxfam-Solidariteit voor 
noodhulp aan de slachtoffers van de strijd in Syrië. En waaruit 
zou die bestaan?

“Met onze steun gaan ze in Liba-
non dekens, hygiënekits, brandstof, 
kacheltjes, kookgerief, matrassen 
en warme winterkleding uitdelen 
aan vluchtelingen.” 

Geen probleem met nood-
hulp, al hadden we die wel liever 
bij het Rode Kruis in Syrië zelf zien 
toekomen.  En vanaf de meimaand 
wordt het in Libanon boven de 30 
graden. Waarom hebben ze daar 

dan kacheltjes en warme 
winterkleding nodig, wou 
Willy Smout weten. 

Gedeputeerde Robijns (Groen) 
moest toegeven dat het persbericht 
niet correct was en dat er geld 
wordt uitgegeven voor aangepaste 
hulp voor dat seizoen, dus o.a. 
voor hygiëne en zuiver water. 

MEI

Provincie leert allochtonen fietsen voor 17000 euro 

We lazen in de notulen van de 
deputatie dat er een “fietsschool 
Vlaams-Brabant” was opgericht, 
en wilden weten waarom dat in 
samenwerking met de dienst di-
versiteit en gelijke kansen en het 
onthaalbureau inburgering dien-
de te gebeuren. 

Blijkbaar was het vooral de be-
doeling om “kwetsbare groepen” 
te bereiken via OCMW, het pro-

vinciaal integratiecentrum en het 
onthaalbureau inburgering. Wees 
gerust, de deelnemers moesten wel 
10 euro betalen voor 8 lesuren. Op 
onze vraag of er ook werd gedacht 
aan lessen voor gepensioneerden 
die op een elektrische fiets wilden 
leren rijden (leek ons toch ook een 
kwetsbare groep, aangezien er 
nogal wat ongevallen mee gebeu-
ren), was het antwoord natuurlijk 
“neen”, of wat had u gedacht?

Provinciaal domein Kessel-Lo onterecht ingepalmd door Groen

Op 26 mei hield Groen een nationale ledendag in het provinciaal do-
mein van Kessel-Lo, en daarvoor kreeg de partij heel wat aandacht in de 
TV-journaals en in de kranten. 

Toen we dat zagen, vielen we van 
onze stoel van verbazing, want het 
provinciaal reglement laat dit hele-
maal niet toe. Alleen de politieke 
fracties mogen er iets kleinschaligs 
organiseren, maar een  nationa-
le manifestatie, waarop alle partijle-
den zijn uitgenodigd, is verboden. 

Uiteraard voelden we de deputa-
tie hierover aan de tand, want we 
wilden weten waarom ze dit had 
toegelaten. Maar wat bleek: de do-
meindirecteur had zelf de toelating 
hiervoor gegeven, omdat hij dacht 
dat de aanvraag mocht uitgaan van 
partijen die in de provincieraad 

vertegenwoordigd waren i.p.v. van 
de provincieraadsfractie. Niet zo 
heel geloofwaardig, als je het mij 
vraagt! Denk je echt dat het Vlaams 
Belang zo’n kans zou gekregen 
hebben? Nadien riep gedeputeerde 
Zelderloo de vier domeindirec-
teurs bijeen om duidelijk te maken 
dat dit niet voor herhaling vatbaar 
was. Een vermanend vingertje, 
meer niet!

Het Vlaams Belang heeft dus met 
recht en reden geprotesteerd, maar 
Groen heeft zijn slag wel thuisge-
haald, want het betaalde amper 
1000 euro voor het gebruik van het 
domein, een habbekrats om ruim 
in de nationale media te komen. 

Andere partijen krijgen die kans 
niet meer. Groene gedeputeerde 
Robijns - die zijn collega’s niet in-
formeerde over het initiatief – liep 
niet eens een blauwtje op. Eerste 
gedeputeerde Swinnen zette hem 
vakkundig uit de wind in de raad…
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Motie tegen inplanting nationaal voetbalstadion op 
Grimbergs grondgebied: VB staat alleen 

Het Brussels Gewest wil per se 
een nieuw nationaal voetbalsta-
dion bouwen op de terreinen van 
Parking C in Grimbergen, zonder 
overleg dan nog met Vlaanderen, 
de provincie of de gemeente. Stof 
genoeg voor een motie, dachten 
we. 

Zo’n peperduur voetbalstadion 
(300 miljoen euro) brengt een 
hele hoop overlast met zich mee 
voor de buurt, dus ook een uitge-
breide en dure ordehandhaving.  
Het Nederlandstalig karakter van 
Strombeek-Bever komt sterk onder 
druk door zo’n voetbaltempel  - nu 
al eisen de Franstaligen een volle-
dige tweetaligheid op de site.

En dan hebben we het nog niet 
over het extra verkeer op de nu al 
totaal overbelaste noorderring of 
over het Vlaams Gewestelijk Ruim-
telijk Uitvoeringsplan, dat slechts 5 
ha recreatie toelaat waar er hier 15 
ha zal nodig zijn. Kortom, Brussel 
wil met dit prestigeproject de lus-
ten, maar wentelt de lasten eenzij-
dig af op de Vlaamse Rand. 

Bevoegd minister van Ruimtelijke 
Ordening Philippe  Muyters (N-

VA) heeft nochtans 
alle wapens in han-
den om dit onzalige 
project neer te sabe-
len, maar net als in 
het Uplace-dossier 
blijkt de verBrusse-
ling van de Vlaam-
se Rand geen punt 

voor de Vlaamse excellentie. 
Joris Van Hauthem schoof in het 
Vlaams Parlement als alternatief 
de Brusselse site van Schaarbeek-
Vorming naar voren met het grote 
voordeel van de nabijgelegen trein-
verbinding. Uit een studie van het 
Brussels Gewest zelf was dit met 
voorsprong de beste locatie. Waar-
op wachten ze dan?

Gedeputeerde Dekeyser (VLD) kon 
instemmen met onze argumentatie, 

sprak die nergens tegen, beloofde 
de kwestie goed op te volgen, maar 
vond het voorbarig om stelling in te 
nemen. Een zelfde geluid bij N-VA, 
dat wel een hoop vragen opwierp, 
maar zich uiteindelijk om dezelfde 
reden onthield.

Onze repliek was kort en bondig: 
als jullie trainer van een voetbal-
ploeg waren en jullie spelers de 
opdracht geven om af te wachten 
wat Brussel gaat doen, dan sco-
ren jullie nooit en laten jullie de 
tegenstander het spel bepalen. Zo 
lijd je gegarandeerd een politieke 
nederlaag! Uiteindelijk werd de 
motie weggestemd door de meer-
derheidspartijen en UF. 

N-VA onthield zich, alleen Vlaams 
Belang was voor.

JUNI

Hier kun je nog altijd de petitie tekenen: 
http://stadionparkingc.be/petitie/
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Lustig ist das Zigeunerleben

Tijdens de zomermaanden werd 
Vlaams-Brabant opgevrolijkt door 
de komst van kleinere en grotere 
groepen zigeuners, die openbare 
en privéterreinen bezetten en 
meestal weigerden om die binnen 
de voorziene termijnen te verla-
ten. 

In Aarschot, Kessel-Lo, Tielt-Win-
ge, Zemst, Grimbergen en Meise 
kwamen ze wildkamperen, meest-
al met de ontroerende boodschap 
dat “er een ziek familielid in de kli-
niek lag”. Dat leugentje om best-
wil hadden we ze misschien nog 
kunnen vergeven, als ze ’s avonds 
maar gezorgd hadden voor een 
gezellig kampvuur en Boheemse 
vioolconcerten. Helaas, de buren 
hun zintuigen werden veeleer ge-
prikkeld door nachtlawaai, afval en 
menselijke drollen. De politie in 

Grimbergen bv. trad daarop “kor-
daat” op: ze vroegen nogmaals 
vriendelijk wanneer ze dachten te 
vertrekken en deelden aan de be-
zetters foldertjes uit waarop die te-
recht konden om mobiele wc’s te 
huren. Tiens, zijn er geen toiletten 
in de caravans van tegenwoordig?

Op 17 september vroegen we aan 
de deputatie of zij niet in de bres 
wilde springen voor de gemeenten 
en geen plan kon opstellen met 
snelle bijstand (juridisch en politi-
oneel) en praktische tips. 
De gouverneur en de meerderheid 
(CD&V, SP.a, Groen en VLD) von-
den dat alles onder controle was, 

en dat er dus geen nood was aan 
bijsturing van het beleid. 
Straffer nog, Lode De Witte stelde 
dat de gemeenten zich wat inschik-
kelijker zouden moeten opstellen 
tegenover de zigeuners – om ze wat 
langer te laten blijven dus - en dat 
het gewoon een kwestie was van 
goede afspraken te maken. Simpel, 
dan moeten we niet nadenken over 
een stok achter de deur! 

De meerderheid deelde wel onze 
verontwaardiging dat het zeer re-
cent aangelegde doortrekkerster-
rein (kostprijs 800000 euro) in 
Brussel gewoon leeg staat. Maar ja: 
“wij hebben daar niets te zeggen!” 
En dus leggen we ons daar maar bij 
neer…
Om het gekende probleem verder 
niet op te lossen, wil de deputatie 
nog drie kleine en dure doortrek-
kersterreinen aanleggen in Rele-
gem,  Herent en Tienen, maar toch 
zal ze de zigeunergroepen niet ver-
plichten om daar te gaan kampe-
ren. Geld te veel zeker? 

Na het debat - waaraan hij niet 
had deelgenomen - vond Jo De 
Clercq (Sp.a) het nodig om te plei-
ten voor een proper taalgebruik: 
we mochten van hem niet spreken 
van zigeuners, maar van woonwa-
genbewoners. Zeg voortaan dus: 
“Jo-met-het-snaarinstrument” in 
plaats van Jo-met-de-banjo. En eet 
voortaan een woonwagenschnit-
zel, dan zijn er geen problemen 
meer!

Vandalisme aan stroomkasten 
kost fortuin

In de interpellatie hadden we ook 
gevraagd waarom het doortrek-
kersterrein van Huizingen niet ter 
beschikking was gesteld van de 
zigeuners. Gedeputeerde Robijns 
(Groen) vertelde ons eerst dat 
het in juni gesloten was wegens 
een elektriciteitspanne. Nieuwe 
schriftelijke vragen leerden ons 
evenwel dat vandalen de elektri-
citeitskasten al in februari hadden 
opengebroken en draden hadden 
losgetrokken en dat het terrein al 
sinds toen gesloten was. De gede-
puteerde werd daarvan evenwel 
pas op de hoogte gebracht in april!  
De vernielde kast werd overigens 
pas leeggehaald door Eandis op 
16 september, terwijl er al weer 
woonwagens waren toegelaten in 
augustus, zij het zonder stroom. 

Dat hele “akkefietje” werd nadien 
niet eens besproken op de deputa-
tie, maar verder volledig afgehan-
deld door de ambtenaren. Die ko-
zen voor een grondige  herstelling, 
met nieuwe ondergrondse voedin-
gen vanuit de  container naar de 
verschillende  verdeelpunten en 
nieuwe elektrische  verdeelpunten 
in betonnen blokken,  zodat het 
geheel bestand zou zijn tegen van-
dalisme.  Kostprijs voor de belas-
tingbetaler: 68000 euro! 
En de daders zijn nog 
steeds spoorloos.
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Pover Gordelfestival: deputatie trekt paraplu open  

In het domein van Huizingen waren amper een paar honderd mensen 
opgedaagd voor het concert op vrijdagavond 30/8, terwijl er zondag 1/9 
nog geen 2300 sportievelingen werden geteld. 

Wat een verschil met de Gor-
del van de jaren voordien, toen 
je in Zaventem, Rode, Dilbeek of 
Overijse op de koppen kon lopen! 
We stelden aan de deputatie een 
hele waslijst kritische vragen, maar 
zoals verwacht kregen we een 
triestig antwoord. 

Een evaluatie had de deputatie nog 
niet gemaakt, er was nog niet eens 

een overlegmoment afgesproken 
met VZW De Rand, laat staan dat 
we er een bespreking in de raads-
commissie over konden houden. 
Waarom mocht de VVB geen 
standje zetten en Natuurpunt wél? 
Tja, dat was beslist door (de amb-
tenaren van) VZW De Rand. En de 
deputatie deelde de mening dat het 
uitdelen van leeuwenstickers en 
-vlagjes (vorige jaren steeds zonder 

problemen verlopen) een “moge-
lijke conflicthaard” was die men 
“pro-actief moest benaderen”. Een 
tweetalige stand in Hofstade was 
dan blijkbaar weer geen probleem. 
En verder was de expliciete verwij-
zing naar Vlaams karakter volgens 
Dehaene helemaal niet onder de 
mat geveegd.

Kortom, de provincie heeft haar be-
scheiden bijdrage geleverd, maar 
meer moet je daar niet van ver-
wachten…
We hebben in elk geval de indruk 
dat de meerderheidspartijen hele-
maal geen zin hadden om de Gor-
del nieuw leven in te blazen. Afge-
voerd en vervangen door een braaf, 
tandeloos “festival”, dat ze na een 
jaartje of twee helemaal kunnen 
begraven.
Maar de hoofdverantwoordelijk-
heid voor dit scenario ligt bij de 
N-VA-ministers Muyters en Bour-
geois, die  veel te laat - en dan nog 
aan de verkeerde instantie - hiertoe 
de opdracht hebben gegeven.

OKTOBER

Geen naakte ontslagen bij provinciepersoneel

Half oktober kregen we een ge-
meenschappelijk vakbondspamflet 
waarin zij stelden de houding van 
het provinciebestuur beu te zijn 
en een constructief overleg eisten 
over de op til zijnde personeelsaf-
slankingen. 

Willy Smout wilde o.a. weten welk 
overleg er voorzien was, welke en 
hoeveel functies afgebouwd zou-
den worden, of er een sociaal plan 
was en  of de deputatie kon garan-
deren dat er geen naakte ontslagen 
zouden vallen. Er waren een pak 
vakbondsleden op de raad aan-
wezig, en gedeputeerde Dekeyser 
moest dus wel duidelijkheid en 
geruststelling verschaffen. In de 
pers werd de naam van de vraag-
steller natuurlijk weer weggelaten, 
zoals blijkt uit dit artikeltje in het 
Nieuwsblad (23/10)

De provincie Vlaams-Brabant 
schrapt tegen 2018 in totaal 77 
functies, ongeveer 10 procent van 
de 780 voltijdsequivalenten die 
momenteel voor het provinciebe-
stuur werken. De personeelsafvloei-
ingen zijn vooral het gevolg van het 
feit dat de Vlaamse provincies een 
aantal persoonsgebonden materies 
moeten afstoten, maar ook van een 
streven om de efficiëntie te verbe-
teren. Gedeputeerde Julien Dekey-
ser (Open VLD), bevoegd voor per-

soneelzaken, maakt zich sterk dat 
er geen naakte ontslagen komen 
en dus alles zal kunnen worden 
opgelost door niet-vervanging van 
de circa 160 ambtenaren die de ko-
mende vijf jaar op pensioen gaan 
en interne personeelsmobiliteit. 
De vermindering door de Vlaamse 
regering met 26,4 miljoen euro 
van de middelen van het provin-
ciefonds voor 2014 hebben geen 
onmiddellijk effect op de geplande 
personeelsafslanking. (blg)
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Budget 2014: amper nog controle op wat de deputatie doet met uw centen 

De Vlaamse regering verplichtte 
elk gemeente- en provinciebestuur 
om voortaan een beleids- en be-
heerscyclus (BBC) op te stellen, 
met een meerjarenplanning voor 
zes jaar en een budget voor het lo-
pende jaar. 

De omschakeling alleen al kostte 
1,4 miljoen euro aan informatica, 
maar is dat nu ook een verbetering?

Akkoord, je krijgt een overzichte-
lijke indeling in drie niveaus: be-
leidsdoelstellingen, actieplannen 
en acties. Maar als raadslid krijg je 
enkel cijfers van niveau 1 en 2, niet 
van niveau 3. Nochtans  zijn die 
bedragen daar soms 50 keer groter 
dan die van niveau 2. Zo mogen 

we wel het bedrag kennen van het 
actieplan “dierenwelzijn” (100 000 
euro) maar niet dat van de actie 
“Infrastructuur voor trappers” (wel-

licht meer dan 5 miljoen.) Begin zo 
maar eens de uitgaven te controle-
ren of volgend jaar te vergelijken…
In het eerste het beste wiskunde-
examen staan er meer cijfers dan in 
het budget 2014!

Conclusie: de BBC zorgt voor 
een zwaar gebrek aan 
transparantie voor de burger 
en zijn verkozenen. De naam 
zou beter veranderen in 
Bijna Blanco Cheque. 

Ter info: ondanks de afslanking
van de provincies blijven de 
opcentiemen ongewijzigd en 
zouden ze zo’n 99,37 
miljoen moeten opbrengen 
of zo’n 91 euro per inwoner.

Groene spookrijder in deputatie

Toen de Vlaamse regering op 
25/10 besliste om de Ring te ver-
breden, stuurde gedeputeerde De-
haene meteen een triomfantelijk 
persbericht de wereld in om dit 
toe te juichen. 

Maar de volgende dag lazen we 
een persbericht van Groen Vlaams-
Brabant waarin sprake was van een 
foute keuze, die haaks staat op wat 
de inwoners van Vlaams-Brabant 
nodig hebben. 

Een mondelinge vraag over deze 
tegenstrijdigheid kon niet leiden 
tot een debat, dus dienden we over 

deze heikele kwestie een motie in. 
Daarin vroegen we alles op alles te 
zetten om vóór 2016 daarmee te 
kunnen beginnen, waarschuwden 
we voor de gevolgen van de inplan-
ting van grootse projecten (voetbal-
stadion op parking C, Uplace, Neo, 
Just under the Sky), pleitten we om 
de optie opnieuw te onderzoeken 
om de ring in het Zuiden te slui-
ten via een tunnel en vroegen we 
om naar Nederlands voorbeeld  bij 
de herinrichting zoveel mogelijk 
moderne technieken in te bouwen 
zoals groene golfsystemen, elektro-
nisch snelheidsadvies tegen spook-
files, …

Uiteraard wilden we ook weten 
wat nu het standpunt was van de 
deputatie.

Helaas, van een debat was weer 
geen sprake. Onze motie werd als 
te eenzijdig weggeschoven. Groen 
kwam helemaal niet tussen en 
diende zich dus neer te leggen bij 
het standpunt van de andere gede-
puteerden, die wel akkoord gingen 
met die verbreding...

Alleen Vlaams Belang stemde voor, 
N-VA onthield zich. Alle meerder-
heidspartijen en UF stemden tegen.
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Beleidskeuzes: geen aandacht voor onveiligheid, 
geen probleem met massa-immigratie 

We stellen vast dat er zomaar even-
tjes 5,3 miljoen per jaar gaat naar 
de actieplannen klimaat, duurzaam 
beleid, biodiversiteit en netwerken 
daarrond. Dat kan best met heel 
wat minder, om bijvoorbeeld te in-
vesteren in een gebiedsdekkend ca-
meranetwerk in de gemeenten rond 
Brussel. 

Op die manier zouden we op een 
gecoördineerde manier de inbra-
kenplaag kunnen tegengaan. Maar 
het probleem onveiligheid komt he-
laas nergens voor in de analyse van 
de meerderheid (CD&V, SP.a, open 
VLD, Groen).

Wat we wel zien, is dat zij de ge-
schatte 7000 extra inwoners per jaar 
als een “gunstige” demografische 
evolutie beschouwt… 

Nochtans betekent die massale im-
migratie nog duurder wonen, nog 
meer verkeer, nog meer OCMW-
steun voor nieuwkomers van over 

de hele wereld, nog meer integra-
tieproblemen, nog minder Vlaams 
karakter. Maar dat zal de traditio-
nele partijen worst wezen. Niet te 
verwonderen dat ze ook de subsidie 
aan de 11 juli-vieringen in Halle-
Vilvoorde (behalve voor de Zes) af-
schaften en geen geld willen geven 
voor extra ondersteuning van leer-
lingen met taalachterstand in ons 
onderwijs. Nochtans zouden die 
zeer gebaat zijn met het aanreiken 
van praktische hulpmiddelen om 
Nederlands te leren…

De fractie wenst u 
en uw familie een gezond, 

gelukkig en strijdbaar 2014!


