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Het Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw is 
meer dan springlevend. Onze actie aan het 
toekomstig asielcentrum bewees dit. Verder 
houden we ons bezig met andere “hete” 
hangijzers zoals de komst van windmolens 
aan de Witte Roos, de fusie van ons 
politiekorps met Dilbeek, Beersel en Halle, 
enz.… 
Aarzel niet om ons te komen vervoegen, 
zoals trouwens onze jongste kracht Kevin 
Dobbelaere dit deed. Alvast veel leesplezier.

Eddy Longeval, afdelingsvoorzitter 

Sint-PieterS-leeuw 
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We weten het allemaal, doch het blijft 
een taboe. De gevangenisbevolking 
vervreemdt verder. Meer dan de helft 
is van vreemde origine en bovendien 
is één op drie gevangenen illegaal. Een 
overheidsonderzoek naar afkomst en 
crimineel gedrag dringt zich dan ook 
hoe langer hoe meer op. Zo is in Ne-
derland de etnische registratie reeds 
geruime tijd ingeburgerd. Op een 
vraag van Vlaams Belang-Kamerlid 
Peter Logghe antwoordde minister 
Turtelboom dat zoiets bij ons niet aan 
de orde is, gezien “het om een gevoelig 
thema gaat dat bepaalde vooroordelen 
wel eens zou kunnen bevestigen”.

Kortom, we weten het wel maar we 
zwijgen erover. U kan erop rekenen 
dat het Vlaams Belang dat alvast niét 
zal doen.

Geen asiel op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw!

Op 21 februari jl verzamelden we met een 50-tal militanten en 
buurtbewoners tegen de komst van een open terugkeercentrum 
in de wijk Negenmanneken. Volgens de nieuwe staatssecretaris 
voor asiel en migratie Maggie De Block zou het leegstaand ge-
bouw van het voormalig rusthuis New Atlantis (rechtover de Car-
refour) daarvoor geschikt zijn. Het Vlaams Belang voerde een 

succesvolle actie hiertegen voor diverse reden. De belangrijkste 
zijn dat noch het gebouw zelf omwille van de veiligheid (volgens 
de brandweer), noch de buurt omwille van de verBrusselings-
problematiek daarvoor geschikt is. In onze bezwaren werden 
wij toen trouwens gesteund door zowel de buurt, als door burge-
meester Van Linthout.

Maar, het nieuwe VLD zwaargewicht binnen de regering-Di 
Rupo heeft hier geen oren naar. Na de begrotingscontrole in 
maart gaf ze alsnog toe dat het daar zal komen.

Ongelooflijk dom, van een ongekende arrogantie getuigend en 
zonder kennis van zaken, wil ze haar wil doordrijven. Wij zullen 
echter de druk blijven opvoeren op zowel het gemeente- als op 
het parlementaire niveau. Het Vlaams Belang neemt het eens te 
meer op voor de gewone man en vrouw in de straat die dankzij 
een gewetenloze beslissing in Brussel, de gevolgen zullen moe-
ten dragen en de buurt nog meer zienderogen zullen zien ver-
vreemden, verstedelijken, verfransen, … 

Eveneens wensen wij te beklemtonen dat bij het schrijven van 
dit artikel, de staatssecretaris zich 
op geen enkele manier de moeite ge-
troostte om af te zakken naar Leeuw en 
zich te vergewissen van de situatie. Op 
zijn minst een beleefdheidsgesprekje 
met de huidige gemeenteraad en een 
onderhoud met enkele buurtbewoners 
zou toch tot de mogelijkheden moeten 
behoren. Eens te meer zal het Vlaams 
Belang Sint-Pieters-Leeuw gelijk krij-
gen. Asielcentra horen niet thuis in Ne-
genmanneken!

Eddy Longeval, regiosecretaris en afdelingsvoorzitter St.-P.-Leeuw 

Vlaams Belang Leeuw luistert naar u

In bijlage kan u een enquête terugvinden. Wij zouden het op prijs stellen mocht u 
enkele minuten van uw tijd willen besteden met het invullen ervan. Ongeacht waar 
u woont in Sint-Pieters-Leeuw, ongeacht of u jong of minder jong bent, arbeider of 
bediende. Wij appreciëren het zelfs mochten politieke tegenstanders de vragenlijst 
invullen. In ieder geval zullen alle gegevens worden verzameld en in een volgende 
editie publiceren we de resultaten. Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw stat voor een 
leefbaar Sint-Pieters-Leeuw! 

U kan een postzegel besparen door de enquête in de brievenbus steken van ons 
raadslid Hilde Lanckmans, Jan Vanderstraetenstraat 201 A, 1600 St.-P.-Leeuw. 
Alvast bedankt.



Vlaams Belang op koers naar de lokale verkiezingen

De huidige ploeg van mandatarissen is opnieuw kandidaat 
in oktober 2012. Eddy Longeval werd aangeduid als kopman 
geflankeerd op plaats 2 en 3 door eerste vrouw Hilde Lanck-
mans en jongere Kevin Dobbelaere (interview zie pag. 3). Dr. 
Georges Gillis verkoos deze keer om de lijst te duwen. Hij 
wil daarmee een signaal geven aan N-VA en CD&V, die niets 
wilden weten van het idee om een soort van Vlaamse Een-
heidslijst in onze gemeente op te starten tegen de oprukkende 
verfransing.  N-VA liet weten dat de problematiek “nog” niet 
erg genoeg is, CD&V nam niet eens de moeite te antwoorden. 

Vandaar zijn trouwe steun aan het Vlaams Belang, de enige 
consequente verdedigers van een Vlaams en rechts beleid in 
onze gemeente.

Ziet u zichtzelf als kandidaat of heeft u ideeën die we moge-
lijk kunnen gebruiken in ons verkiezingsprogramma? Wit u 
uw steentje bijdragen tijdens de campagne, openlijk of meer 
achter de schermen? Laat het ons gerust weten via de contact-
bon hiernaast. 

 DOSSIER - Windturbines in de 
Witte Roos: willen of niet?

Volgende bekendmaking sloeg in de 
wijk Witte Roos in als een bom: “Aan-
vraag door Ecopower cvba & WE 

Power van een stedenbouwkundige vergun-
ning voor het bouwen van een windmolen-
park met 6 windturbines, waarvan 2 op de 
site van Colruyt (Laekenbeek) en 4 windtur-
bines langs het kanaal Brussel-Charleroi” 

In een mum van tijd werd een actiecomité opgericht, 113 be-
zwaarschriften werden ingediend bij het eerste openbaar on-
derzoek en 104 bij een tweede. Een petitie haalde 295 hand-
tekeningen op van quasi volledig de Fazanten-, Patrijzen- en 
Lijsterlaan en de F. Uylenbroeck- en T. Swalusstraat. Wat ons 
betreft vrij logisch gezien de verandering die mastodonten van 
150 meter hoog zullen teweegbrengen in de anders zo rustige 
en vreedzame wijk Witte Roos. De dichtstbijzijnde turbine zal 
trouwens op amper 280 m van de eerste woning staan, terwijl 
onderhoudstechnici een parameter voorzien van 400 m rond 
een turbine… begrijpen wie kan. Verder waren de meest voor 
de hand liggende klachten: mogelijke last van de slagscha-
duw, geluidshinder, waardedaling van de woningen, enz… .

Het Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw zal steeds trachten 
elk dossier zo objectief mogelijk te benaderen, zich niet voor 
de kar te laten spannen van wie dan ook en zich zeker niet la-
ten meeslepen in het “NIMA”-syndroom, ofwel “Niet In Mijn 

Achtertuin”. Veel mensen reageren soms al te dikwijls en te 
fel door bijvoorbeeld voor iets te zijn (meer gsm-masten), zo-
lang het maar niet in hun nabije omgeving is.

We hebben heel veel aandacht voor de problematiek van de 
komst van windturbines. Wij zijn absoluut voor alternatie-
ve energie zoals windmolens, en dienden op 26 maart 2009 
hierover zelfs al een extra agendapunt in voor de gemeente-
raad. Op 29 juni 2009 volgde een schriftelijke vraag om na 
te gaan of de gemeente op zijn minst de mogelijkheden wou 
onderzoeken van windmolens in Leeuw. Er kwam telkens 
een negatief antwoord vanuit het bestuur met als argument: 
Sint-Pieters-Leeuw ligt volgens het officiële windplan in een 
wind-ongunstig gebied. Nogmaals, begrijpen wie kan, in 2009 
was er geen wind voor dergelijke projecten, in 2012 plotseling 
wel…

Om concreet te zijn denken we dat het bestuur, eens te meer, 
de bal misslaat en zich alsnog, opnieuw eens te meer, laat ver-
leiden voor het grote geld. Ten eerste: de opgewekte energie 
zal niet ten goede komen aan de bevolking vermits het een 
privé-initiatief is (in tegenstelling met ons voorstel van 2009). 
En ten tweede zal het bestuur toestemming verlenen voor een 
locatie die niet de meest geschikte is (wij stelden voor in de 
buurt van de veel hoger gelegen VRT –mast te blijven). Over 
incompetentie en geldzucht gesproken.

Hilde Lanckmans, gemeenteraadslid (en aanwezige op de 
hoorzitting “windmolen in St.-P.-Leeuw”) 



SP.a-voorzitter Bruno Tobback wil op de 
achterzijde van het aanslagbiljet voor de 
belastingen foto’s plaatsen van de bestuur-
ders van de Belgische banken. “Dan weten 
de mensen waarom ze zoveel belastingen 
moeten betalen.” Dat klinkt leuk, maar 
klopt niet helemaal. De hoge 
belastingdruk is niet alleen 
de schuld van de bankiers, 
maar vooral van de traditio-
nele partijen. 

500.000 euro 
per jaar 
Maar het wilde idee van 
Tobback opent wel heel wat 
mogelijkheden. Misschien 
moet er ook een foto bij 
van de socialistische spoor-
bazen? Die verdienen elk 
zo’n 500.000 euro per jaar 
en de spoorwegen draaien 
nog altijd vierkant. Ook al 
krijgt de NMBS jaarlijks 

3 miljard euro belastinggeld. En kan er 
op de elektriciteitsfactuur een foto van 
Freya Van den Bossche? Liefst in een rood 
kleedje. Dan weten de mensen wie ervoor 
zorgde dat elektriciteit hier een luxepro-
duct is geworden…

 SP.a-ers op belastingbrief?!

 Belastingverhogingen:
 Vlamingen betalen de rekening

Terwijl 1 op 6 landgenoten het met minder dan 870 euro 
moet stellen, slaat de regering-Di Rupo de mensen 
om de oren met nieuwe belastingen. Opvallend is dat 

vooral de Vlamingen daar de dupe van zijn. 

U had er misschien nog niet bij 
stilgestaan, maar de kans is groot 
dat u momenteel voor de staat aan 
het werken bent. Als gevolg van de 
torenhoge lasten op arbeid wer-
ken we met z’n allen de eerste 
zeven maanden van het jaar voor 
de Belgische staat. De regering-
Di Rupo laat het alvast niet 
aan haar hart komen en 
snijdt nóg dieper in 
het Vlaamse vel. Zo 
komen er een 
ve r m i n d e -
ring van de 
aftrek van 
pensioen- en 
woonsparen , 
een BTW-verhoging 
op betaaltelevi-

sie, extra accijnzen op tabak en alcohol 
en een daling van de aftrek op 

kinderopvang. 

Uit cijfers van de Fe-
derale Overheid blijkt 
dat vooral de Vlamin-
gen het gelag zullen 

moeten betalen. Meer dan 
twee derde van de bespa-

r ingsmaatregelen 
zijn voor Vlaande-
ren, terwijl Brussel 
en Wallonië steeds 

meer geld krijgen.

Wie zei er ook weer dat 
er geen nieuwe belastin-

gen zouden komen?

 Een beter 
Vlaanderen 
voor een 
lagere prijs

Meer mensen 
langer aan 
het werk om 

de duurzaamheid van 
onze sociaal model te 
garanderen. Dat is de 
uitdaging die ons de 
komende jaren te wachten 
staat.

Daarom stelde het Vlaams Belang 
een vernieuwd sociaal-economisch 
programma voor. De sociaal-econo-
mische kloof tussen Vlaanderen en 
Wallonië is zo groot geworden dat 
een federaal beleid gedoemd is om te 
falen. Ondanks de op til staande ‘his-
torische staatshervorming’ ontbreekt 
het de gewesten aan elke vorm van 
bevoegdheid om een eigen beleid te 
voeren, gericht op de eigen noden en 
troeven. Het mag dus niet verwonde-
ren dat België en dus ook Vlaanderen 
in nagenoeg alle socio-economische 
internationale rangschikkingen ach-
teruit boert. De veel te hoge loonkost 
jaagt onze bedrijven richting Oost-
Europese lageloonlanden met een 
stijgende werkloosheid tot gevolg. 
Door zijn hoge productiviteit en 
werkzaamheidsgraad heeft Vlaan-
deren nochtans de troeven in han-
den om opnieuw tot de economische 
wereldtop te behoren en de beste ga-
rantie om de welvaart en het welzijn 
voor alle Vlamingen te garanderen. 
Enkel een drastische ommezwaai en 
dus de overdracht van alle relevante 
bevoegdheden kan hiervoor zorgen. 
Maar zoals u weet stuit dit telkens op 
een Franstalig njet. Vlaamse onaf-
hankelijkheid is dan ook niet langer 
een te nemen politieke optie, het is 
een economische noodzaak.

SMS “sociaal” + 
naam en adres naar 
3111 en u ontvangt 
het programma 
GRATIS.
(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)



De nieuwe Salduz-wet, die bepaalt dat de politie al 
een advocaat moet oproepen bij het eerste verhoor 
van een verdachte, werkt de straffeloosheid nóg 

meer in de hand. Het Vlaams Belang gaat in het verweer.  

Zeggen dat dit land een uiterst laks 
veiligheids- en Justitiebeleid kent, is 
een open deur intrappen. Ook in het 
regeerakkoord van Di Rupo I blijft 
de straffeloosheid behouden. Effec-
tieve straffen zijn eerder uitzonde-
ring dan regel en gevangenisstraffen 
tot drie jaar worden in de praktijk 
niet uitgezeten. Ook is er nog steeds 
geen daadwerkelijk jeugdsanc-
tierecht en blijft ook het vrij-
latingsbeleid, waarbij de 
wet-Lejeune bepaalt 
dat veroordeelden 
na één derde van 
hun straf kunnen 
worden vrijgela-
ten, ultralaks. 

Afscheidnemend 
magistraat Freddy 
Troch trad ons alvast 
bij door te verklaren dat 
hij zich grote zorgen maakte over de 
positie van de slachtoffers en de bur-
gerlijke partijen. “Door deze wet drei-
gen zij nog meer te verzwakken tegen-
over de verdediging”(De Standaard, 
03.05.2011). Het Vlaams Belang was 
trouwens de énige partij die de bui al 
zag hangen en tegen de wet stemde in 
het parlement.

In Brussel mag alles
De invoering van de Salduz-wet werd 
al snel gevolgd door een omzendbrief 
van het Brussels parket, waarin een 
lijst wordt opgesteld van misdrijven 

waarvoor verdachten niet 
langer verhoord moeten 

worden. Diefstallen 
met inbraak, au-

todiefstallen, be-
dreigingen, ge-
weld tegen po-

litie, drugs-
b e z i t … 
Het hoort 
a l l e m a a l 
thuis in het 
lijstje van 

zogenaamde 
‘kleine’ mis-

drijven die niet 
meer leiden tot een 

onmiddellijk verhoor. Verdachten 
mogen na identificatie doodleuk naar 
huis. Of zoals gerechtsjournalist José 
Masschelin het verwoordt: “Je moet 
in Brussel al haast een moord of een 
aanslag plegen om nog van je vrij-
heid beroofd te worden” (Het Laatste 
Nieuws, 04.01.12). Zo hoort u het ook 
eens van een ander.

SMS “Anke” + naam 
en adres naar 3111 
en u ontvangt 
het boek “HoeR 
nocH SlAvIn”.

Prijs: 15 euro
(+ verzendingkosten 
3,05 euro)

(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)

VrijheiD of 
islam?
DurVen kiezen
Hoofddoeken en kledijvoorschrif-
ten, juridische discriminatie en 
maatschappelijke marginalisering... 
De islam vernedert en onderdrukt 
vrouwen.

Het boek ‘Hoer noch sla-
vin - vrouwen en islam’ 
is een aanklacht tegen 
de vrouwonvriende-
lijke islam. Vrouwen 

zijn overigens het 
eerste en belang-
rijkste slachtoffer 
van de toenemen-
de islamisering.

‘Vrouwen tegen 
i s lamiser ing’ 
wil een dam 
opwerpen te-
gen de radicale 

islam. Als Vlaam-
se vrouwen moeten 
we durven kiezen: 
"Vrijheid of islam!".

www.vrouwentegenislamisering.be

 Salduz-wet: 
Criminelen 
in de watten 
gelegd

Onze voorstellen voor een veilig Vlaanderen

•	 Nultolerantie,	ook	voor	“kleine”	criminaliteit.

•	 Extra	ondersteuning	en	mankracht	voor	politie	en	magistratuur.

•	 Afschaffing	Wet-Lejeune:	effectieve	uitvoering	van	opgelegde	straffen.

•	 Invoering	van	snelrecht	en	een	kordaat	jeugdsanctierecht,	naar	het	
voorbeeld van onze buurlanden.

•	 Een	kordate	uitwijzingspolitiek	voor	criminele	vreemdelingen.

Het is hoog tijd voor een harde aanpak van de criminaliteit. Niet de brave burger 
of de agenten, maar de criminelen moeten opnieuw schrik hebben. Het terugdrin-
gen van de criminaliteit moet één van de topprioriteiten van de regering zijn. Het 
Vlaams Belang eist:

Bestel
het boek via sMs

Vrijheid of islam?

Durven kiezen !



Het Belang zou op zijn retour zijn, de plaat is 
grijsgedraaid, de partij is aan het leeglopen… zijn de 
laatste tijd slagzinnen die men dikwijls terugvindt in 

de traditionele pers. Het is volgens ons hun wenselijkheid 
eerder dan de realiteit. Een vriendelijke, intelligente 
jongeman uit Vlezenbeek bewijst via onderstaand interview 
het omgekeerde.

De redactie: Dag Kevin, onze felicitaties 
met je 3de plaats op de lijst. Een promi-
nente plaats als “nieuwkomer”. Kan je jezelf 
eventjes voorstellen? Kevin: Ik ben de enige 
zoon van twee rasechte Anderlechtenaars 
die eind jaren ’80 naar Vlezenbeek verhuis-
den. Toen al om de “hoofdstedelijke” pro-
blemen daar achter zich te laten. Ik kende 
een vrij rustige jeugd en kreeg de kans om 
op de VUB politieke en sociale wetenschap-
pen te studeren, en met succes.

De redactie: Vanwaar je interesse voor po-
litiek? Kevin: Voornamelijk vanwege mijn 
klare kijk op de zaken, hoe dingen rond mij 
evolueren. Hoe bijvoorbeeld weinig roos-
kleurig de toekomst is in Vlezenbeek, Sint-
Pieters-Leeuw en de rest van Vlaanderen als 
er dringend niets verandert.

De redactie: Zijn er dan misschien zaken in 
de gemeentepolitiek waar jij extra aandacht 
voor zou willen vragen? Kevin: Uiteraard! 
Leeuw zou eigenlijk vanaf morgen al groe-
ner, Vlaamser en veiliger moeten. En dit 
door de bouwwoede (ook van de gemeente 
zelf) eventueel tijdelijk een halt toe te roe-
pen. Meer blauw op straat zodat angst van 
kant kan veranderen en Vlaamser door geen 
schrik te hebben onze echte identiteit te to-
nen tegenover nieuwkomers.

De redactie: Je woont al heel lang in deze 
gemeente en kent ongetwijfeld veel mensen. 
Heb jij er een beetje zicht op waarvan de 
doorsnee Leeuwenaar wakker ligt? Kevin: 
De Leeuwenaar wil een toekomstperspectief 
hebben. En ook van de onveiligheid en leef-
baarheid ligt hij of zij wakker.

De redactie: Wat verwacht je dan van de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen en 
hoe denk je mensen te kunnen overtuigen 
om voor het Vlaams Belang te stemmen? 
Kevin: Wel, het tij moet keren. Mensen 
hebben genoeg van het bleke beleid van de 
traditionele partijen. Zij zijn immers zelf 
verantwoordelijk voor hun lakse beslissin-
gen zodat de verbrusseling hier het hardst 
toeslaat, en met alle gevolgen van dien. Ik-
zelf kijk er alvast naar uit om met geestes-
genoten, over filosofische en partijgrenzen 
heen, te kunnen samenwerken. Ik zal aan de 
kiezers vragen om, net als ik, realistisch te 
zijn, rondom hen te kijken en vast te stellen 
dat er maar 1 oplossing is en dat er maar 1 
partij is die het verschil kan maken.

De redactie: Heb je een slotwoordje voor 
de jongeren in het bijzonder? Kevin:  Aan 
de tieners en twintigers, studenten en pas-af-
gestudeerden, degene met een eerste job of 
wie deel uitmaakt van een jong gezin: kort 

en krachtig: “laat u niets wijsmaken”. Laat 
jongeren voor zichzelf denken, ze zijn mon-
dig en slim genoeg. Indoctrineer hen niet te 
veel met het “goede” uit het buitenland, de 
goedkope cultuurimport, het snel/snel leven, 
de overconsumptie. Ik raad hen vooral aan 
toch even stil te staan bij de toekomst. Zal 
er binnen enkele jaren nog genoeg werkge-
legenheid zijn? Zal de onveiligheid tot aan 
de voordeur staan? Zullen we op den duur 
een minderheid zijn in ons eigen land ten 
gevolge van de ongecontroleerde massa-
immigratie? Zal sowieso alles duurder wor-
den en zullen de lonen verminderen? Zal er 
voor ons nog een pensioen zijn? Ik heb geen 
glazen bol, maar beloof me alvast in te zet-
ten voor een betere wereld. Te beginnen met 
ervoor te zorgen dat Leeuw terug het Leeuw 
van vroeger wordt.

De redactie: Bedankt Kevin, alvast veel 
succes gewenst!

Kennis maken met: Kevin Dobbelaere 

2006-2012:  VB liet van zich horen!

De afgelopen jaren was het Vlaams Belang met 15 verkozenen de 
actiefste fractie in het halfrond. We wogen vanuit de oppositie wel 
degelijk op het beleid!
■ Verhoogde veiligheid in de recreatiedomeinen, o.a door een ver-
dubbeling van de tarieven voor niet-Vlaams-Brabanders en strengere 
reglementen
■  Verhoogde tarieven voor de gebruikers van de doortrekkerster-
reinen. Voor verblijf, water, energie en afval moeten de woonwagen-
bewoners de kostprijs betalen zoals elke burger.
■ Keer op keer bleven we hameren op de problematiek van de ver-

fransing en het 
francofone im-
perialisme in de 
Vlaamse rand rond 
Brussel; de meer-
derheidsparti jen 
(inclusief N-VA) 
durfden echter 

nooit voor een doortastend Vlaams beleid kiezen en gaven zelfs ap-
plaus voor de Vlaamse toegevingen aan Di Rupo.
■ We verzetten ons als énige partij tegen subsidies aan moskeeën en 
tegen maffe multikul-initiatieven.
■ Uiteraard lieten we fel protest 
horen wanneer er geld over de 
balk werd gegooid en namen we 
machtsmisbruik stevig op de kor-
rel.

Daniël Fonteyne, provincieraadslid 
lijsttrekker provincieraadsverkiezingen

Mireille Buyse
eerste vrouwelijke kandidaat 

provincieraadsverkiezingen



Schepen in de rechtbank

Een betere titel zou weliswaar zijn: “schepenen in de rechtbank” in 
’t meervoud. Omdat u wellicht in de media kon vernemen dat sche-
pen Schoukens moest verschijnen omwille van gesjoemel en onder-
tussen ook schepen van Cultuur Bosmans gedagvaard werd. Om 
een complex verhaal simpel te houden. De gemeente (inclusief de 
schepen) vraagt aan de cultuurvzw’s om zich nu al volgens de wet te 
ontbinden, de vzw’s (waar ook de schepen inzit) zeggen nee omdat 
ze terecht vinden dat er geen waardig alternatief voorstel is vanuit 
de gemeente en omdat ze tijd hebben tot 2014. Gevolg: een niet al te 
fraai beeld van het (cultuur)beleid van onze gemeente, daar waar de 
diensten en programmatie eens geroemd waren tot ver buiten Sint-
Pieters-Leeuw. En een schepen die duidelijk dé zwakke schakel is in 
het geheel. Velen met ons hopen op verandering na de verkiezingen. 
Pittig detail: onze fractie zal het advies vragen aan de gouverneur 
over het nieuwe gemeentelijk beheersorgaan cultuur. In een poging 
om de politiek, lees andere partijen, buitenspel te houden besliste 
het College om een overeenkomst te maken met alleen zogenaam-
de cultuurdeskundigen, ambtenaren dus die politiek- of filosofisch 
neutraal moeten blijven, zelfs de sportfunctionaris is blijkbaar vanaf 
heden een expert in cultuur. En dat is volgens ons in strijd met het 
Cultuurpact, in strijd met de wet dus!

Sint-Pieters-Leeuw van één-
politiezone naar fusie

Eind vorig jaar stelde onze korpschef op een gemeen-
telijke commissie voor dat het eigenlijk geen slechte 
zaak zou zijn mocht de politie van Leeuw intensiever 
zou gaan samenwerken met de korpsen van Dilbeek, 
Halle en Beersel. Criminaliteit stopt immers niet aan 
de gemeentegrenzen, zeker niet in de nabijheid van 
Brussel. Bovendien zouden de middelen, de investe-
ringen, de subsidies, … veel beter en efficiënter kun-
nen worden besteed.
Onze fractie juichte dit plan onvoorwaardelijk toe, 
temeer wij inzien dat het zonder bijkomende inspan-
ningen van “hoger hand” een quasi onmogelijke en 
onvergelijkbare strijd aan het worden is tegen de cri-
minaliteit. Ons voorstel om onmiddellijk een intentie-
verklaring op te stellen en te laten voorleggen aan de 
gemeenteraad werd niet aanvaard. Enkele weken later 
echter stonden de respectievelijke burgemeesters lie-
ver zelf in de krant om het nieuws over hun samen-
werking aan te kondigen. Desalniettemin wensen we 
hen veel succes. 

Wilderveld op een zucht 
van de verstikking

Nu ook de deputatie het licht op groen heeft 
gezet ziet het er alsmaar benauwder uit voor de 
bewoners van de wijk Wilderveld. Het enige 
redmiddel dat hen nog reste was een dure en 
omslachtige procedure starten bij de Raad van 
State. Wanneer u dit bladje leest is er waar-
schijnlijk al wat meer nieuws en om de getrof-
fen inwoners een hart onder de riem te steken 
zullen we de gevolgen die de bouw van 800 
woningen in de nu al drukke omgeving met 
zich zullen meebrengen, blijvend onder de 
aandacht brengen. 

Leeuw heeft geld nodig, Leeuw verkoopt 
patrimonium

Voor de som van 4.2 miljoen € verkoopt de gemeente haar 
ondergronds drinkwaterstelsel aan Vivaqua. Dit wil zeggen 
dat deze intercommunale vanaf dan zowel eigenaar wordt 
van het buizensysteem als de opdrachtgever is om water tot 
bij u in de kraan te brengen. Monopoly iemand? En voor 
195.000 € wil het bestuur de oude onderwijzerswoning op 
de Postweg verkopen. Eenmalige maatregelen om het bud-
get in evenwicht te brengen? Inderdaad en een teken van 
kortzichtig bestuur.

Eddy Longeval
gemeenteraadslid 

Het beleid van verstedelijking dat de Vlaamse regering (CD&V, N-VA en SP.a) momenteel 
voert in de Vlaamse Rand, is bijzonder nefast. Men wil zogezegd de buitengebieden beter 
beschermen door de nieuwe woningen zoveel mogelijk te concentreren in de meest ver-
stedelijkte gebieden, maar op die manier stimuleert men de verBrusseling. Want de extra 
woningen zullen er in belangrijke mate komen via hoogbouw en dit soort woningbouw 
trekt precies veel anderstaligen aan.

Het Vlaams Belang zet zich al geruime tijd 
af tegen het massaal optrekken van de woon-
lagen in het zogeheten ‘Vlaams Strategisch 
Gebied rond Brussel’ en kreeg in het par-
lement onlangs gelijk van een onverwachte 
bondgenoot. Eric Van Rompuy (CD&V), die 
jarenlang de verstedelijking van het VSGB 
verdedigd heeft, stelde in een debat met uw 
dienaar en met Vlaams minister Muyters (N-
VA) van Ruimtelijke Ordening: “Het is al zo 
moeilijk om bepaalde Vlaamse randgemeen-
ten te onderscheiden van Brussel, maar als 
men hoogbouw toelaat, dan geef ik u op een 
briefje dat we in gemeenten als Sint-Stevens-
Woluwe, Groot-Bijgaarden en Ruisbroek de 
flats zullen zien oprijzen. Die woningen zul-
len niet vol Vlamingen zitten, maar vol an-
derstaligen, niet-Nederlandstaligen, buiten-
landers enzovoort. In de woonkernen van al 
die Vlaamse gemeenten zal het Nederlands-

talige karakter zeker in gevaar komen.” Dat 
is precies waar het Vlaams Belang al zolang 
voor waarschuwt.

Stad in de stad
We zijn blij dat we eindelijk gelijk krij-
gen en dat alvast Van Rompuy tot inkeer 
is gekomen. Maar toch gaan zijn partij en 
N-VA-minister Muyters door op het pad 
van de verstedelijking. In heel wat stukken 
van Halle-Vilvoorde worden de woonlagen 
fors opgetrokken. In Machelen werd door 
Muyters een bouwvergunning verleend aan 
het megalomane Uplace, dat zichzelf heeft 
uitgeroepen tot “een stad in de stad”. Niet 
alleen zou dit project zorgen voor een regel-
recht verkeersinfarct in de streek, bovendien 
zou Uplace leiden tot de verBrusseling en 
dus de verfransing van het economisch leven 
in de Noordrand. 

Ook de Heizelparking van Strombeek-Bever 
(27 hectare, in eigendom van de stad Brus-
sel) wordt door de Vlaamse regering ten 
prooi gegeven aan grootschalige stadspro-
jecten. En in Sint-Pieters-Leeuw worden 
grote oppervlakten waardevol landbouwge-
bied opgeofferd voor een grote stadswijk 
met appartementen tot vijf verdiepingen 
hoog. Tegen de zin van alle adviesorganen 
en het lokale bestuur. Realiseert de N-VA-
minister zich wat hij in onze streek aanricht? 
 
In een uitzending van Terzake op 22 decem-
ber over de bevolkingsexplosie in Brussel, 
stelde het groene parlementslid Luckas Van-
der Taelen voor om de snelle bevolkings-
groei in Brussel op te vangen in de Rand 
met “intelligente hoogbouw”. Voorwaar 
een erg ecologisch standpunt! Is het dát 
waar de Vlaamse regering en de N-VA mee 
bezig zijn? Het Vlaams Belang bedankt daar 
feestelijk voor. Stop de stad!

Joris Van Hauthem 
Vlaams Parlementslid

N-VA-minister smeert Brussel uit over de Vlaamse Rand



 Opnieuw asielrecord

Het Vlaams Belang heeft er meermaals voor 
gewaarschuwd dat door de lakse asiel- en 
immigratiepolitiek als vanzelf nieuwe asielzoekers 

worden aangezogen. Vorig jaar werden liefst 25.479 
asielaanvragen ingediend. Dat is het hoogste aantal in 
meer dan tien jaar en bijna vijf keer meer dan het Europese 
gemiddelde.

Voor een goed begrip vermelden we dat 
achter één asieldossier meerdere personen 
schuilgaan, waardoor het aantal aanvragen 
door de asielinstanties traditioneel met 
een derde wordt vermeerderd. Concreet 
betekent dit dat vorig jaar - alleen al via 
de asielpoort - zo’n 34.000 vreemdelingen 
het land binnen wandelden. Dat is een stad 
als Ieper erbij in nauwelijks één jaar tijd.

Vlaams Belang 
eist kordaat 
uitwijzingsbeleid
Ondanks het feit dat de asielstroom almaar 
verder blijft aanzwellen en dit land een 
topbestemming voor asielzoekers blijft, 
worden geen extra middelen voorzien 
voor het terugkeerbeleid, wel integendeel. 
Hoe de nieuwe regering met een dergelijke 
politiek de asielstroom eindelijk denkt in 
te dammen, blijft een raadsel. Een conse-
quent uitwijzingsbeleid blijft immers het 
sluitstuk van elke geloofwaardige asielpo-
litiek. Wanneer uitgeprocedeerden en ille-
galen niet daadwerkelijk uit het Beloofde 
Land worden gezet, is om het even welke 
asielwet tot mislukken gedoemd.

Immigratie:
Land van melk en honing

In het licht van 
het migratiedebat 
dat zich aandient 
stelt het Vlaams 
Belang een gloed-
nieuwe en sterk 

onderbouwde immigratiebrochure 
voor. Onder de titel ‘Land van melk 
en honing’ gaan Bruno Valkeniers en 
Filip De Man dieper in op de talrijke 
immigratiemisbruiken en formuleren 
ze concrete voorstellen om de immi-
gratiestroom in te dijken.

 2006 2007  2008 2009 2010 2011

Asielaanvragen
per jaar

Energie dreigt onbetaalbaar te worden in dit land. 
Door de hoge taksen op energie (21% BTW én 
allerlei heffingen) kan de staat rekenen op snel 

stijgende belastinginkomsten.

Meer dan 100.000 Vlaamse gezinnen 
slagen er niet langer in om hun factuur 
van gas en elektriciteit te betalen. Elek-
triciteit werd vorig jaar zomaar eventjes 
33 procent duurder. We betalen nu al 20 
procent meer dan in Nederland, 45 pro-
cent meer dan in Groot-Brittannië en 56 
procent meer dan in Frankrijk. Niet al-
leen de producenten strijken al te grote 
winsten op, maar ook de verdelers. De 
gemeenten zijn hier aandeelhouders.  
Via hun politiek gekleurde mannetjes 
in de raden van bestuur proberen 
ze zo veel mogelijk centen af te 
romen. CD&V, Open VLD 
en SP.a melken op die 
manier de kleine man.

Energie is basisbehoefte
Het waanzinnige subsidiebeleid 

drijft de elektriciteitsfactuur nog 
verder de hoogte in. En straks 
komt daar nog de rekening van de 
windmolens bij. Met dank aan mi-
nister Freya Van den Bossche (SP.a). 
Het standpunt van het Vlaams Be-
lang is duidelijk: de heffingen op 
energie moeten naar omlaag en de 

BTW moet van 21 naar 6 procent. 
Energie is geen luxe maar een 

basisbehoefte en moet dus 
betaalbaar blijven. Voor 

iedereen!

 Vlaams Belang eist 
betaalbare energie!

SMS “Immigratie” 
+ naam en adres 
naar 3111 en u 
ontvangt deze 
brochure GRATIS.

(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)

Bestel
via sMs

Lancering ‘Vlaams 
Belang-journaal’
U zal het ook al gemerkt hebben. Het 
Vlaams Belang komt in de media am-
per nog aan bod. In kranten of op ra-
dio en televisie worden we angstvallig 
verzwegen. Een recente studie van de 
Universiteit Antwerpen toonde dit nog 
maar eens aan. Gezien het niet in onze 
aard ligt om bij de pakken te blijven 
zitten, lanceren we een eigen journaal 
dat de stem van de Vlaamse onderbuik 
wél doet weerklinken.

Breek zelf de mediaboycot 

van het Vlaams Belang

en bekijk het Vlaams Belang-journaal 

op www.vlaamsbelang.org/inbeeld


