
 Voorwoord

Namens de fractie wil ik elk van 
u een gezond, gelukkig en veilig 
2015 toewensen!

Voor het Vlaams Belang in onze 
provincie was 2014 geen prettig 
jaar, en dat is nog een under-
statement. Niet alleen verloren 
we heel wat trouwe kameraden, 
zoals voormalig provincieraads-
lid Marcel Steeman, maar bij de 
verkiezingen zakten we onder 
de kiesdrempel, waardoor we 
geen enkele volksvertegenwoor-
diger meer naar het parlement 
konden sturen. 
Al onze hoop is nu gevestigd 
op de jonge ploeg met Tom Van 
Grieken aan het hoofd, om een 
doorstart te maken. Ze hielden 
alvast enkele gesmaakte acties, 
waaronder een piket aan het 
ABVV-hoofdkwartier. Doe zo 
voort, jongens (en meisjes)!
Als we naar de nationale en in-
ternationale politieke situatie 
van het afgelopen jaar kijken, 

beseffen we trouwens dat we 
niet mokkend in een hoekje 
mogen gaan zitten. In ruil voor 
5 jaar communautaire stilstand 
en onafgebroken miljardentrans-
fers naar Wallonië mag de N-VA 
overal mee de lakens uitdelen. 
Maar is dat nu de fameuze ver-
andering waar de Vlaming zat op 
te wachten?  En zouden heel veel 
Vlaamsgezinden nog geen spijt 
hebben van hun “nuttige stem?”
In Europa groeit het ongenoegen 
tegen de massale immigratie en 
islamisering, zoals de voorbije 
maanden bleek uit de succes-
rijke Pegida-betogingen in Dres-
den. 
De koppensnellers van IS heb-
ben in ieder geval bij velen de 
keel, maar bij nog veel meer 
Europeanen de ogen geopend. 
De aanslagen in Parijs schudden 
vele burgers pas goed wakker. 
Helaas blijven onze politici als 
bange wezels de islam subsidië-
ren, want volgens hen heeft het 
een niets met het ander te ma-
ken…

En de provincie? Daarvoor heeft 
de nieuwe Vlaamse regering 
ook het mes bovengehaald: bo-
venop de afslanking van 2013 
worden er nog flinke brokken 
weggesneden. Het resultaat van 
deze salamitactiek: voor 2015 
verdwijnt het provinciefonds 
(7,6 miljoen minder) en worden 
de onthaalbureaus en provincia-
le integratiecentra overgeheveld 
naar Vlaanderen. Vanaf 2017 
moet de provincie ook de dien-
sten welzijn, cultuur en jeugd 
afgeven, en vanaf 2018 zal ze 
het moeten doen met 4 gede-
puteerden en een gehalveerde 
provincieraad. Om daarna he-
lemaal opgedoekt te worden? 
Of wordt de kwestie over twee 
legislaturen misschien irrelevant 
tegenover de vraag “gedoekt” of 
“ongedoekt“? 
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UF wil subsidies voor eentalig Franse kinderdagverblijven

Voor de allereerste keer sinds 
1995 diende het UF eigen motie 
in, en we gaven de fractieleid-
ster daarvoor een pluim, aange-
zien ze het schaarse debat in de 
raad tenminste aanwakkerde. 
Maar dat betekende natuurlijk 
niet dat we hun motie zouden 
goedkeuren!

Mevrouw Stone-Wilmès, sche-
pen in Sint-Genesius-Rode, 
vond het een schande dat 
Vlaanderen had beslist om taal-
voorwaarden in te voeren bij 
het nieuwe decreet op de kin-

derdagverblijven. Zij vond dat 
er in het verleden "nooit proble-
men waren" en vreesde ervoor 
dat de helft van de instellingen 
in Rode hun deuren zouden 
moeten sluiten omdat ze niet 
zouden voldoen aan de taal-
voorwaarden, nl. een basisken-
nis Nederlands aantonen voor 
de verantwoordelijke van het 
kinderdagverblijf en amper 1 
van de kinderverzorgsters.

Uiteraard trokken we daartegen 
fel van leer:  1) het ging niet 
eens om de intrekking van de 

erkenning, maar om mogelijk 
verlies van subsidies. 2) Wie 
Vlaamse subsidies wil, moet 
inderdaad ook Nederlands ver-
staan, en dat niet eens op zo'n 
hoog niveau. 3) Het getuigt van 
een 19de-eeuwse koloniale 
mentaliteit om nu nog te wei-
geren Nederlands te leren 4) Bij 
ziekenhuizen, brandweer, poli-
tie in Brussel kunnen we staal-
tjes genoeg geven van die onwil  
5) De Vlaamse eisen zijn nog 
veel te licht.

Gedeputeerde Swinnen voegde 
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MAART

er een ander element aan toe: al in 
2009 was dat aan alle instellingen 
meegedeeld, dus ze hadden VIJF 
jaar de tijd om een beetje cursus te 
gaan volgen. Bovendien krijgen ze 
nu nog één jaar extra, en dan zal 
men nog zeer voorzichtig te werk 

gaan alvorens de instelling droog 
te leggen. (leg er maar weer eieren 
onder, Kind en Gezin!) 
Uiteindelijk stemden alle Vlaamse 
partijen de motie weg. 't Zou er 
nog aan mankeren!
In juni heeft Sophie Wilmès haar 

zitje in de provincieraad ingeruild 
voor het pluche van de Kamer. 
Heeft u intussen gehoord dat er 
één kinderdagverblijf wegens niet-
naleven van de taalvoorwaarden 
dicht moest onder een N-VA-rege-
ring? Wij ook niet!

Marcel Steeman (1958-2014) 

Op 27 maart ontvingen wij het be-
richt van het overlijden van Marcel 
Steeman.
Marcel was sinds 2005 niet alleen 
onze vaste partijfotograaf en me-
dewerker op de grafische dienst, 
hij was ook een actief en verdien-
stelijke militant en kaderlid. In de 
veel te korte periode die wij hem 
mochten kennen was hij afdelings-
voorzitter en gemeenteraadslid in 
Pamel-Roosdaal, bestuurslid in de 
regio Halle en provincieraadslid 
(2006-2012) in Vlaams-Brabant. 
Geregeld vroeg hij daar aandacht 

voor de trage wegen van het mooie 
Pajottenland. Na zijn verhuis naar 
zijn geboortestreek in Dendermon-
de werd hij ook daar voorzitter en 
bestuurslid.
Alle collega’s, vele vrienden die 
Marcel gekend hebben, al diege-
nen die zich door hem lieten foto-
graferen zullen zich hem herinne-
ren met zijn professionalisme, zijn 
overtuiging,  zijn guitige opmerkin-
gen en zijn glimlach.

Alweer verloren we veel te vroeg 
een trouwe kameraad! 

Oud Wijnpersgebouw in Leuven staat te verkommeren 

Sinds 2003 staat dit beschermd 
gebouw uit de 16de eeuw leeg 
en de provincie, die eigenaar is, 
heeft geen geld voor restauratie-
werken.

De concrete plannen om het ge-
bouw te vormen tot een soort cul-

tureel centrum, waarbij onze pro-
vinciale Monumentenwacht ook 
een vaste stek zou krijgen, werden 
diep weggeborgen in de schuif. 
Nochtans hadden we dat gebouw 
toen met de commissie bezocht en 
de maquette en de renovatie met 
de provincieraad goedgekeurd. 

Maar zonder de raad in te lichten 
werden jaar na jaar budgetten ge-
schrapt uit de buitengewone be-
groting. De gevolgen bleven niet 
uit: het dak lekte langs alle kanten, 
de leerlingen kregen er geen les 
meer, het gebouw verloederde. 
Gedeputeerde Tom Dehaene stelde 
dat er in 2012 nog dringende in-
standhoudingswerken in het pand 
waren uitgevoerd, maar gaf toe dat 
het dossier van het cultureel cen-
trum niet werd gerealiseerd en dat 
er nu geen centen meer waren om 
er iets mee te doen. Misschien in 
het budget 2015, hoopte hij nog. 
Daar kan nu allicht definitief een 
kruis over gemaakt worden, ook 
over de renovatiesubsidies van de 
Vlaamse overheid die uiterlijk tot 
dit jaar geldig waren…
Navraag leerde ons dat de herstel-
lingskosten in 2012 zowaar 2151 
euro bedroegen!

MEI
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Amokmakers schoppen herrie aan provinciedomein Huizingen

Sedert de crisismaatregelen in 2007 (zeer nadrukkelijk geïnspireerd door 
het Vlaams Belang!) was het eigenlijk vrij rustig gebleven in onze domei-
nen. 

Maar ineens was het goed raak: op 
3 juni was een vijftigtal “jongeren” 
zich wat te fel aan het “amuseren” 
in het domein. Toen ze naar de uit-
gang waren begeleid, leefden ze 
zich verder uit op de parking en op 
straat. Ze hielden er auto’s tegen en 
“animeerden” de inzittenden. Hier 
een verslagje uit HLN: 
"We zagen dat er heel wat volk 
stond", vertelt Nadine. "We vroe-
gen ons af wat er aan de hand was. 
Ik zag een witte wagen die was te-
gengehouden door die gasten. De 
bestuurder kon uiteindelijk nog de 
autosnelweg op rijden. Maar toen 
wij langs reden, stapten die jonge-
ren de straat op zodat we niet meer 
verder konden. Plots hingen ze op 
onze wagen. Het was warm weer 
dus het dak stond open. We kregen 
de kans niet meer om het te slui-
ten. Plots greep één van hen naar 
de ketting om mijn hals. Hij rukte 
die los en sloeg een kreet. Intussen 

hadden ze al een deuk getrapt in 
het portier. Het was angstaanja-
gend." Uiteindelijk kon haar man 
Luc toch doorrijden. Wat ver-
derop parkeerde hij de wagen en 
belde Nadine de politie. Behalve 
de politie van Beersel werden de 
patrouilles van Halle, Dilbeek en 
Sint-Pieters-Leeuw opgeroepen. 
"We hebben die jongeren samen 
proberen te houden en via een om-
weg naar Lot gebracht waar ze de 
bus namen", legt Vanden Bremt uit. 
"In Huizingen was net de avond-
markt aan de gang en we wilden 
niet dat de situatie daar ook zou 
escaleren. Uiteindelijk kregen we 
zo iedereen weg." Behalve Nadine 
werd nog een oudere vrouw be-
roofd van haar handtas. Die werd 
later teruggevonden aan de kerk, 
de portefeuille in de handtas werd 
geplunderd. De chauffeur van de 
witte wagen die voor Luc en Nadi-
ne reed, diende later op de avond 

klacht in bij de politie in Ukkel. 
Ook daar hadden de jongeren in 
het portier geschopt. 

We ondervroegen gedeputeerde 
Zelderloo meteen op de raad, maar 
die minimaliseerde de feiten in het 
domein zelf (dat wordt natuurlijk 
niet openbaar gemaakt) en vond 
dat we het politieonderzoek moes-
ten afwachten.
Toch bleek de deputatie de zaken 
ernstig te nemen, want ze legde op 
de volgende raad meteen een ta-
riefverdubbeling voor. Wie niet in 
de provincie woont, betaalt voort-
aan voor een domein- en zwem-
badbezoek 12 euro, drie keer zo-
veel als een Vlaams-Brabander. 
Ook zouden er aan de inkom iden-
titeitscontroles worden gehouden, 
maar op onze vraag om dat in het 
reglement te verankeren zoals in 
Hofstade wilde de meerderheid 
niet ingaan. In de communicatie 
naar de pers klonk het nochtans 
zo: “geen identiteitskaart, geen 
toegang!” Perceptie is belangrijker, 
nietwaar?

Provinciegebouw op gemeenteplein in Kessel-Lo (achterkant provinciedomein) 
totaal niet geïsoleerd, maar daar wordt niets aan gedaan…

Bij ons bezoek aan de dienst Monumentenwacht stelden we vast dat 
die gehuisvest waren in een oud gebouw (1958) dat de provincie had 
aangekocht in de jaren ’80. 

Het is totaal niet geïsoleerd, waar-
door het in de zomer ondraaglijk 
warm wordt en de stookkosten in 
de winter de pan uit swingen. 

Aangezien de deputatie onder 
impuls van Groen en SP.a aan-
stuurt op een “klimaatneutrale” 
provincie tegen 2020 en daarvoor 
handenvol geld uitgeeft, vonden 
we het aangewezen om op dit 
slecht voorbeeld te wijzen. 
Maar toch komt de deputatie er-
mee weg, want “er is geen aparte 
teller die het verbruik van dat ge-
bouw meet. Dat zit mee in de al-
gemene kosten van het domein.” 
“Er kon enkel een EPC-certificaat 
opgemaakt worden van de vol-

ledige site omdat er slechts één 
hoofdmeter elektriciteit aanwezig 
is.”

De vis verdrinken, dus! Er werden 
ook geen energiebesparende maat-
regelen in de laatste zes jaar geno-
men, want “er wordt overwogen 
om op langere termijn een andere 
bestemming te geven aan het ge-
bouw”.  Les excuses…
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Provincieraad:

Provincieraadslid
Nico Creces    
Rillaar
nico.creces@gmail.com

Provincieraadslid
Daniël Fonteyne
Tollembeek
GSM: 0475/59 47 93
daniel.fonteyne@skynet.be

Provincieraadslid
Mireille Buyse
Asse
GSM: 0477/88 26 21
mireille.buyse@gmail.com

Fractievoorzitter
Jan Laeremans 
Beigem
Tel: 02/269.00.73
GSM: 0486/76.07.34
jan.laeremans@telenet.be

Provincieraadslid
Willy Smout    
Schaffen
Tel: 013/32.37.07
Gsm: 0474/99.16.15
willy.Smout@telenet.be

DECEMBER

Budget 2015: fel besparen, behalve op “klimaat” 

Het regeerakkoord van afgelopen zomer 
was een koude douche voor de provin-
cies. Nog maar in ‘13 waren de lange be-
sprekingen met elke vakminister afgerond 
en was er een akkoord beklonken om ie-
ders taken af te bakenen. Toen moesten de 
provincies al een halvering van het pro-
vinciefonds slikken (- 8 milj. per jaar voor 
ons) en hun meerjarenplanning grondig 
bijsturen. Niet simpel om daar nog eens 
7,6 miljoen  euro af te pitsen. Bijgevolg: 
bezuinigingen over de hele lijn, tot en met 
het afschaffen van de eigen bibliotheek-
werking. 
Helaas was het zo goed als onmogelijk 
voor de raadsleden om alle concrete ge-
volgen in te schatten, want sinds de in-
voering van de Beleids- en BeheersCyclus, 
een dure naam voor het budget, krijgen 
we nog amper cijfers voorgeschoteld. We 
blijven dus spreken van een "Bijna Blanco 
Cheque" , die wij  absoluut niet kunnen 
goedkeuren. 
Deze werkwijze, waarbij je enkel de 
hoofdlijnen becijferd ziet, is helaas niet 
enkel voor de provincies het geval. In een 
gemeente als Grimbergen krijgt de oppo-
sitie inzage in minder dan 20 % van de 
cijfers. Hoog tijd dat de Vlaamse regering 
dit systeem gaat bijsturen!

In onze kritiek op het budget knoopten we 
aan bij het rampzalig energiebeleid van 
de regeringen, die door de eenzijdige en 
peperdure focus op natuurlijke bronnen 
als wind en zon, compleet verwaarloos-
den om de kerncentrales na 40 jaar te 
vervangen door  duurzame en efficiëntere 
installaties. Gevolg: dreigende black out, 
afschakelplannen en een veel duurdere 
factuur voor de burgers.
Onder druk van Groen en SP.a gaat de pro-
vincie dezelfde weg op: omwille van het 
heilige geloof in de “opwarming” moeten 
we alles op alles zetten voor een "klimaat-
neutraal" Vlaams-Brabant. Wij denken dat 
het een fictie is om als provincie het kli-
maat te willen veranderen. Akkoord met 
inspanningen om ons energieverbruik te 
reduceren, maar niet met enorm hoge sub-
sidies voor politieke vriendjes. Een citaatje 
uit onze tussenkomst: “Wanneer gedepu-
teerde Roefs (Groen) zelf zegt dat er wel 

voor 2,5 milj. € subsidieaanvragen waren, 
waarvan zij er dan 20 % mag honoreren, 
is het gevaar voor vriendjespolitiek toch 
niet denkbeeldig. 50.000 € gaat al meteen 
naar de Bond Beter Leefmilieu, puur toeval 
zeker? Een tweede vb. is het Riso-project 
van “gemeenschapslandbouw en solidari-
teit”, goed voor 43.000 €. Buurtbewoners 
geven aan een landbouwer een vast be-
drag om een veld biologisch te bewerken, 
waarop zij dan zelf ook mee kunnen gaan 
oogsten. Een gewaardeerde bezigheid, 
maar moeten wij nu echt de korte-keten-
hobby van enkele rapenrooiers of pasti-
naakproevers mee gaan subsidiëren?”

De dierenasielen daarentegen worden 
niet meer gefinancierd, die verliezen in 1 
klap 80.000 €. Wellicht niet klimaatneu-
traal genoeg? Pech voor onze honden en 
katten dus.

Ook de bosgroepen delen in de klappen. 
Vlaanderen snoeide al 30% subsidies 
weg, daarna nam de provincie hen over 
en zette hen prompt helemaal op droog 
zaad, onder een groene gedeputeerde! 
Na fel protest zouden ze nu toch nog 
80% van de resterende middelen krijgen, 
maar intussen hebben die vzw’s hun vaste 
medewerkers noodgedwongen moeten 
ontslaan. In een noodkreet van Bosgroep 
Zuidwest-Brabant wordt het scherp ge-
formuleerd: “De Raad van Bestuur stond 
voor de zoveelste maal dus voor een bij-
zonder moeilijke keuze:
- Ofwel de provincie volgen, die ons na fi-
nanciële drooglegging zou verplichten om 
samen te smelten met de Regionale Land-
schappen, het bestuur af te staan aan de 
Provincie en de zoveelste VZW te maken 
die politieke stemmen ronselt, korteter-
mijndenken promoot en projecten onder-
steunt die niet eigenaar- en natuurgericht 
zijn maar de stembus en machtsgeilheid 
bevredigen.
- Ofwel het personeel en het Bestuur vrij-
waren van dit riskante politieke spel door 
het personeel te ontslaan, om er zeker van 
te zijn dat we hen tenminste eerlijk kun-
nen uitbetalen.” 

Meer info op 
www.bosgroepen.be/bosgroepinfo

Meer informatie op onze webstek:
www.vlaamsbelangvlaamsbrabant.org


