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Salduz-wet:
Criminelen

in de watten
gelegd

Vrijheid of islam?

Durven kiezen !

Hoe wilt u dat onze gemeente er uitziet de komende 
jaren? Hoe is het met de veiligheid gesteld? Wat 
met de sociale dienstverlening? Is er voldoende 
ruimte voor de jeugd en de kinderen? Worden er 
te veel belastingen geheven? Dit zijn maar enkele 
voorbeelden van vragen waarop u een antwoord 
kan op geven.

Daarom: VUL DE BIJGEVOEGDE ENQUETE IN!

groot-aSSe
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Lentebuffet



Op 21 februari jl protesteerden 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 Mag-
gie De Block zou het leegstaand gebouw 
van het voormalig rusthuis New Atlantis 

(tegenover Carrefour) daarvoor geschikt 
zijn. Het Vlaams Belang voerde een suc-
cesvolle actie hiertegen om diverse redenen. 
De belangrijkste zijn dat noch het gebouw 
zelf omwille van de veiligheid (volgens de 
brandweer), noch de buurt omwille van de 
verBrusselingsproblematiek daarvoor ge-
schikt is. In onze bezwaren werden wij trou-
wens gesteund door zowel de buurt, als door 
burgemeester Van Linthout.

Maar, het nieuwe zwaargewicht binnen de 
regering Di Rupo heeft hier geen oren naar. 
Na de begrotingscontrole in maart gaf ze als-

nog toe dat het daar zal komen.
Dom, en van een ongekende arrogantie en 
zonder kennis van zaken, wil ze haar wil 
doordrijven. Wij echter zullen de druk blij-
ven 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 dank-
zij een gewetenloze beslissing in Brussel, 
de gevolgen zal moeten dragen en de buurt 
nog meer zienderogen zal zien vervreemden, 
verstedelijken, verfransen, … 

Carine Van Bael
Gemeenteraadslid

Carine Van Bael 
Gemeenteraadslid 
Tel: 0476/27 61 59
vabaca@hotmail.com

Suzy Jacobs  
OCMW-raadslid
Tel: 0475/96 34 33
suzy.jacobs@hotmail.be

Karel Leemans
OCMW-raadslid
en 
Viviane Franssen 
Gemeenteraadslid

Tel: 02/452 32 46
karel.leemans@skynet.be

Willy De Maeght  
Gemeenteraadslid
Tel: 02/466 19 90

Theo Hamers  
Bestuurslid

Jeannine Buyl
Bestuurslid

Poelmans Danny
Bestuurslid
Zuiderlaan 81 b3
1731 Zellik

In de vroege morgen van dinsdag 24 januari 2012 werden de Asse-
naren aan het station van Asse en Mollem, en even later ook op de 
wekelijkse markt in het centrum, door medewerkers van Vlaams 
Belang - Groot Asse vergast op een lekkere attentie, gekoppeld aan 
een politieke boodschap.

Deze boodschap was duidelijk: 
Tijdens de huidige economische crisis staat U als belastingsplichtige 
elk voor 10.000 euro borg voor de financiële sector (lees: de banken!!!).
Bedankt mijnheer Leterme.
De nieuwe regering zal hieraan geen sikkepit veranderen.
Bedankt mijnheer Di Rupo!

Met deze attentie wil het Vlaams Belang haar eisen duidelijk maken:

- scheiding van spaar-en zakenbanken
- heronderhandelingen met Frankrijk over waarborg/verkoop Dexia
- terugbetaling van de onredelijke bonussen voor de CEO’s in de bankensector.
 
Het verraste publiek kon deze vroege en lekkere actie zeker smaken.

Vragen? Opmerkingen?
secretariaat.lennik@vlaamsbelang.org
of tel.: 02/582 91 75 of fax: 02/582 84 18
of op gsm: Eddy Longeval: 0494/17 39 19

ort Kgenoteerd

Groot-Asse Actie VB Asse 24 januari 2012

Indien u de enquête niet wil 
frankeren maar deponneren 
kan dat in volgende brievenbus 

Bij  Carine Van Bael
 Driest 4 - Asse Ter Heide

 Mireille Buyse
 Brusselsesteenweg 326/2
 Walfergem

 Karel Leemans
 Winkelbaan 42 - Mollem

 Willy Demaeght
 Meidoornstraat 13 - Zellik

 Jeanine Buyl
 Kalkovenveld 7 - Asse

❍ Man ❍ vrouw
Beroep:  ......................................................................
Leeftijd:  ..........
Wenst u de resultaten van de opiniepeiling te ontvangen? 

❍ ja ❍ neen
Naam:  ........................................................................
Adres:  ........................................................................
...................................................................................
❍ Ik wil een gesprek met een VB-mandataris.

HARTELIJK DANK VOOR UW DEELNAMEAAN DEZE BEVRAGING !
Mogen wij u vragen volgende gegevens over uw persoon in te vullen (U mag de opiniepeiling ook anoniem invullen):

U kan deze enquête terugsturen naar het regiosecretariaat: 
Vlaams Belang regio Halle - H.Ghijselenstraat 7 - 1750 Lennik

VRAGEN VOOR GROOT-ASSE
34. Vindt u dat het gemeentebestuur moet blijven 

procederen om haar megalomaan project van de 
Hopmarkt waar te maken? ja 

 neen 
 geen mening

35. Vindt u dat de Prieelstraat éénrichtingsverkeer moet 
blijven?

 ja 
 nee 

 geen mening
36. Bent u tevreden over het (nieuwe) containerpark 

(betaling, ruimte, openingsuren?) ja 
 neen 

 geen mening
 Zo neen, waarom niet:   ...................................................................................................

   ...................................................................................................

   ...................................................................................................

   ...................................................................................................

37. Vindt u dat het gemeentebestuur meer moet doen om 
het nederlandstalig karakter te behouden? ja 

 neen 
 geen mening

48. Mag nog steun worden toegekend aan personen die 
onze taal weigeren te spreken of te leren? ja 

 neen 
 geen mening

38.  Zou volgens u een bewonerskaart tegen betaling voor 
iedere Assenaar te verkrijgen moeten zijn? ja 

 neen 
 geen mening

39. Is er voldoende veilige parkeergelegenheid voor 
vrachtwagens?

 ja 
 neen 

 geen mening

 Help mee met het Vlaams Belang in uw gemeente!Op 14 oktober 2012 wil het Vlaams Belang zich ook verder 

verankeren in de gemeente- en provincieraden. Wij nodigen 

u graag uit om uw plaatselijke afdeling te helpen in haar 

Vlaamse en rechtse strijd.  Ik wil een affi che aan mijn raam hangen Ik wil een tuinbord in mijn tuin Ik wil mee gaan plakken Ik wil bussen
 Ik wil deel uitmaken van de folderploegen op de markten

40.  Zijn 2 ophalingen van groot huisvuil per jaar 
voldoende?

 ja 
 neen 

 geen mening
41.  Vindt u dat het gemeentebestuur akkoord moet gaan 

met het goedkeuren van rituele slachtingen? ja 
 neen 

 geen mening
42.  Vindt u dat het gemeentepersoneel zich neutraal moet 

opstellen in houding kledij (al dan niet toelaten van 
islamitische hoofddoeken/politieke symbolen?

 ja 
 neen 

 geen mening
43.  Vindt u dat er ‘s nachts voldoende straatverlichting is?

 ja 
 neen 

 geen mening
 Zo niet, op welke plaats:   ...................................................................................................

46. Vindt U dat uw belastinggeld goed besteed wordt?
 ja 

 neen 
 geen mening

47. Moet de politie meer worden ingezet om de 
invalswegen vanuit Brussel in de gaten te houden om 
om inbrekersbendes te onderscheppen? ja 

 neen 
 geen mening

 Opmerkingen/suggesties:   ...................................................................................................

   ...................................................................................................

   ...................................................................................................

   ...................................................................................................

   ...................................................................................................

   ...................................................................................................

Indien u geen portkosten wil betalen mag u deze vragenlijst 

ook deponneren in de bus bij iemand van het bestuur. Voor 

adressen, zie binnenin het bijgaande lokaal blad. 
U kan de enquête ook invullen op onze webstek via

www.vlaamsbelanghallevilvoorde.org en 
door naar “verwijzingen” afdeling Asse te klikken.

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

ENQUÊTE

VLAAMS BELANG

Lees en vul in pag. 2-4

OOK IN GROOT-ASSE

 N
og enkele maanden scheiden ons van de volgende 

verkiezingen. In oktober 2012 is het aan u om te 

beslissen of de huidige meerderheid uw gemeente 

goed of slecht heeft bestuurd.

Met het Vlaams Belang willen we een 

alternatief bieden. Wij voeren oppositie 

omdat het moet maar willen wel con-

structief zijn als dat kan. Het Vlaams 

Belang zal met eigen voorstellen voor de 

dag komen, maar we zullen ook verkeer-

de beslissingen blijven bestrijden met 

goede argumenten.

Maar er is meer. Het Vlaams Belang 

heeft sinds jaar en dag de mening willen 

vertolken van de GV’s - de Gewone Vla-

mingen. Wij zijn een volkspartij die de 

stem wil zijn van het volk. Daarom vra-

gen wij vandaag naar uw mening. Het zal 

ons in staat stellen om op basis van uw 

antwoorden een lijvig rapport te maken 

van het bestuur in uw gemeente en om 

aan te tonen waar het beter kan en moet.

Hoe wilt u dat uw gemeente er uitziet de 

komende jaren? Hoe is het met de veilig-

heid gesteld? Wat met de sociale dienst-

verlening? En is er voldoende ruimte 

voor de jeugd en de kinderen? Worden 

er te veel belastingen geheven? Het zijn 

maar enkele voorbeelden van vragen 

waar u een antwoord kunt op geven.

Als Vlaams Belang houden wij er im-

mers aan om luidop te zeggen wat u stil-

letjes denkt...

Want het Vlaams Belang dat blijft de 

partij die onomwonden kiest voor ons 

eigen volk. Een keuze voor een onaf-

hankelijk Vlaanderen, een gastvrij land 

maar geen land waar iedereen zomaar 

kan komen aanwaaien en de belastingbe-

taler laat opdraaien voor de kosten, een 

Vlaanderen dat de criminaliteit aanpakt 

en een Vlaanderen dat zuinig omspringt 

met uw belastingcenten. 

Maar vooral wil het 

Vlaams Belang mee 

vorm geven aan uw 

gemeente en daar is 

deze bevraging een 

eerste stap toe. Alvast 

bedankt voor uw me-

dewerking!

Suzy Jacobs

Voorzitter Groot-Asse

 Tijd voor een ander beleid!

Ver. uitg. Joris Van Hauthem, H. Ghijselenstraat 7, 1750 Lennik

UW MENING TELT !

Contactgegevens 



NIEUWS UIT DE PROVINCIE
CD&V-N-VA, sp.a en Open 
VLD voeren kiespropaganda 
op uw kosten!

In het laatste nummer van de provincie-
krant ‘De Vlaamse Brabander’ kregen de 
zes gedeputeerden zomaar eventjes vijf 
bladzijden om zichzelf en hun realisaties 
in het zonnetje te zetten. Zoiets druist re-
gelrecht in tegen de omzendbrief van de 
Vlaamse minister voor Binnenlandse aan-
gelegenheden, Geert Bourgeois. Daarin 
staat duidelijk dat alle gemeenten en pro-
vincies zich in een verkiezingsjaar terug-
houdend moeten opstellen in hun publica-
ties. 

Maar de deputatie gooide juist alle pro-
pagandaregisters open en toen Jan Lae-
remans daarover vragen stelde op de pro-
vincieraad, liet gedeputeerde Olbrechts 
verstaan dat de deputatie zichzelf énkel in 
de sperperiode (dus vanaf 14 juli) beper-
kingen zou opleggen.
Het Vlaams Belang stelde voor dat de 
kostprijs voor deze sluikreclame (zo’n 
kleine 19.000 euro) zou gefactureerd wor-
den aan de bevoordeelde partijen, maar 

dat werd door de deputatie weggewuifd. 
We dienden dan maar klacht in bij de mi-
nister. Benieuwd of Geert Bourgeois zal 
durven optreden!

Weg met de provincies?

Van de interne staatshervorming met een 
geplande halvering van de provincies tot 
enkel de “grondgebonden” taken zoals 
bv. ruimtelijke ordening en leefmilieu is 
niet veel in huis gekomen: CD&V, SP.A 
en Open VLD lobbyden zo lang tot ze N-
VA-minister Bourgeois dwongen om ook 
de persoonsgebonden taken (bv. welzijn, 
onderwijs, cultuur) gedeeltelijk te laten 
behouden na een akkoord met de vakmi-
nister en een goedgekeurd decreet in het 
parlement.

De enige afslankoperatie die er met ze-
kerheid zal komen  is een daling van het 
aantal raadsleden, van 84 naar 72. Dat zal 
natuurlijk niet veel verschil maken!
Het Vlaams Belang blijft het provinciale 
bestuursniveau in vraag stellen, maar zo-
lang het bestaat, moet het ook deskundig 
en zuinig bestuurd worden.

2006-2012: 
VB liet van zich horen!

De afgelopen jaren was het Vlaams Be-
lang met 15 verkozenen de actiefste frac-

tie in het halfrond. We wogen vanuit de 
oppositie wel degelijk op het beleid!
■ Verhoogde veiligheid in de recreatiedo-
meinen, o.a door een verdubbeling van de 
tarieven voor niet-Vlaams-Brabanders en 
strengere reglementen
■  Verhoogde tarieven voor de gebruikers 
van de doortrekkersterreinen. Voor ver-
blijf, water, energie en afval moeten de 
woonwagenbewoners de kostprijs betalen 
zoals elke burger.
■ Keer op keer bleven we hameren op de 
problematiek van de verfransing en het 
francofone imperialisme in de Vlaamse 
rand rond Brussel; de meerderheidspartij-
en (inclusief N-VA) durfden echter nooit 
voor een doortastend Vlaams beleid kie-
zen en gaven zelfs applaus voor de Vlaam-
se 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 ge-
gooid en namen we 
machtsmisbruik ste-
vig op de korrel.

Daniël Fonteyne
Lijsttrekker 

Provincieraad

Lentebuffet
vanaf 16uur

Zaal “De Toverfluit”
Gemeenteplein 25  Asse

Keuze tussen 

vis of vleesschotel
Kaarten in voorverkoop geven recht op gratis tombola

U kan kaarten bestellen via vabaca@hotmail.com 

Iedereen welkom

Zaterdag 9 juni

Lees meer over onze werkzaamheden op ww.vlaamsbelangvlaamsbrabant.org



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 !



Geboren in Eisden-Mijn, nu 
een deelgemeente van Maas-
mechelen, en volgens mij 
de mooiste tuinwijk van het 
Maasland. Prachtig gerestau-
reerd en onderhouden. 

Tip: zeker het Museum van de Mijnwerkers-
woning in Eisden bezoeken; er liggen daar 
nog enkele voorwerpen van mijn vader. 

Als jonge knaap kwam ik al gauw 
in aanraking met de mijnwerkers-
stakingen en syndicaten. Werk-

willig tijdens de stakingen en niet gesyn-
diceerd werd mijn vader door de stakers 
de toegang tot de mijn geweigerd. Een 
korst brood kreeg hij voor de voeten ge-
worpen. Langs een omweg van 4 km ge-
raakte hij toch op zijn werk (hij was bel-
leman, ik wil dat woord achter pot en pint 
wel eens verdietsen). Veel achting heb ik 
sindsdien niet meer voor de syndicaten, 
een anachronisme. Rechtspersoonlijkheid 
moeten zij krijgen, maar dat zal wel een 
utopie zijn in de huidige politieke constel-
latie. 

Mijn naam is Theo Hamers, 67 jaar en ge-
emigreerd naar Asse, zodat de balans nu 
wat meer overhelt in de goede richting, 
tegen de Brusselse invasie. De plaatse-
lijke bevolking heeft nog wat moeite met 
mijn Limburgse tongval, maar ze zullen 
er wel aan wennen. Ik hoor jullie vraag 

 Wie is ........ 

“ Veel achting heb ik 
sindsdien	niet	meer	voor	

de	syndicaten,	
een	anachronisme.

al: “Op 67 nog in de politiek stappen?” Ja, 
waarom niet? Pa Tobback is toch ook nog 
actief? En als je ziet wat partijvoorzitters 
Beke, zoon De Croo en zoon Tobback 
ervan terecht gebracht hebben. Het zijn 
nog kleine kinderen die niet goed weten 
waarmee ze bezig zijn. Politiekgeil noem 
ik dat, enkel uit op machtswellust. 

Na mijn humaniora (Latijn-Grieks) heb 
ik aan de K.U.Leuven Politieke & Soci-
ale Wetenschappen gestudeerd en enkele 
jaren later aanvullend 2 jaren marketing 
aan het ISW. In Leuven heb ik de woelige 
jaren 1963-1968 intens beleefd. Walen 
buiten! Leuven Vlaams! Dit hebben de 
Walen ons nooit vergeven. Nu nog trach-
ten zij meer grip te krijgen op Vlaams-
Brabant en dank zij de voornoemde kin-
deren is hun dat ook gelukt. 

Mijn loopbaan was een opeenstapeling 
van commerciële functies met als apothe-
ose bedrijfsleider in Oost-Berlijn in op-
dracht van Treuhand. Nu heb ik nog een 
kleine handelsfirma, meer als hobby, die 
ik dit jaar in juli zal ontbinden. Ik zal dan 
wat meer tijd voor politiek hebben. 

Als rasechte Vlaming heb ik altijd ge-
kozen voor een echte daadkrachtige par-
tij. Enkel het Vlaams Belang kon me op 
dat vlak echt overtuigen. Zij is de enige 
partij die een onafhankelijk Vlaanderen 
nastreeft. Geen confederalisme als tus-
senstap zoals de N-VA dat wil, want dan 

zijn we weer weg voor tientallen jaren 
touwtrekkerij en toegevingen. Trouwens 
welk confederalisme? Dit van de PS of 
onze bleke Vlaamse(?) partijen? Ik hoor 
jullie al meesmuilen: het Vlaams Belang 
staat altijd aan de kant en wat kan ze daar 
doen? Hebben deze mensen zich al afge-
vraagd wat Vlaanderen zou zijn zonder 
het Vlaams Belang? Deze vraag stellen is 
ze beantwoorden. Er moet een zweeppar-
tij blijven, een stok achter de deur. Trou-
wens ook de andere programmapunten 
van het Vlaams Belang voor veiligheid, 
immigratie, enzovoort spreken me meer 
aan dan de visie bij de traditionele par-
tijen. Deze hebben er de mond van vol en 
hou me tegen of ik doe een ongeluk, maar 
uiteindelijk kennen we de resultaten. 

Deze partijen besteden meer aandacht om 
een andere partijnaam te zoeken. Dat is 
hun marketing om verloren kiezers terug 
te winnen. Allez, Groen! Is Groen zon-
der! geworden. Ze moeten tonnen papier 
in onze brievenbussen gaan gooien om de 
bedoeling van dit verloren uitroepteken 
uit te leggen. 

Ook de N-VA heeft me nooit bekoord en 
zeker nu niet. Ik vind dat hun programma-
punten nog wel ergens geschreven staan, 
maar ze vervlakken zienderogen. Het is 
een partij waar iedereen op de kar springt, 
van allerhande pluimage, een bont gezel-

“ Asse	is	goed	bezig	om	
een	nieuwe	faciliteiten-

gemeente	te	worden.	

Theo 

Hamers?

“ Men	kan	moeilijk	iets	
democratisch	noemen	
als	men	-	lees:	de	links	
politiek	democratische	

correcten en 
instellingen	-	het	Vlaams	

Belang	haar	democratische	
rechten	afneemt	in	naam	

van	de	democratie.	

schap van BV’s, overlopers en achterlo-
pers, van Siegfried Bracke met zijn on-
derbroeken tot god weet waar het eindigt. 
In een zwart gat hoop ik. 
Panta rhei (=niets is ooit, maar alles 
wordt), zei mijn leermeester Grieks, is zo-
wat mijn lijfspreuk geworden. Het moe-
ten niet altijd Latijnse spreuken zijn, niet-
waar. Er is trouwens niets vergankelijker 
dan politiek. Wat vandaag is, is morgen 
een eeuw geleden en dat is soms maar een 
minuut later. Een doordenkertje voor de 
kiezer. 

Johan Sanctorum (bekend filosoof) plaatst 
de traditionele partijen in een schemerzo-
ne van een kwadrant. Hij had beter van dit 
eendimensioneel beeld een driedimensio-
neel universum gemaakt met als middel-
punt een zwart gat voor bovengenoemd 
gezelschap, zodat de SP.a, CD&V en 



De verkiezingen naderen

Vlaanderen is gestrikt door het ‘strikakkoord’. Wij 
hebben een regering, maar de Vlamingen moesten 
daarvoor toegeven. Nog niet een klein beetje!

De man in de straat is ontgoocheld, is 
boos, maar op wie moeten wij nu kwaad 
zijn? De Franstalige politici doen wat 
hun kiezers vragen: de Vlamingen laten 
betalen en doen toegeven in Brussel met 
zelfs Franstalige rechters in Vlaanderen 
die moeten toegekend worden. 

Wij Vlamingen moeten alleen kwaad zijn 
op die lakse kleurpartijen die alles zomaar 
slikken om een beetje macht. 

Vlaanderen is het laatste land van Europa 
dat zich nog altijd niet bevrijd heeft van 
die andere bevolkingsgroep: Slovenië, 
Slovakije, zelfs Kosovo en zoveel andere 
landen hebben wél onafhankelijkheid 
kunnen bekomen, volkeren veel kleiner 
dan dat van ons. En de Vlaming, goedzak, 
laat zich verder de kaas van zijn boterham 
stelen. 
Plots horen we grote partijen zich sterk 
maken: 

■ De multiculturele samenleving is mis-
lukt, zeggen velen van CD&V. Inderdaad, 
dat zegt mijn partij al dertig jaar, maar 
we werden voor racist uitgescholden en 
de partij CD&V is bijna al die tijd aan 
de macht geweest. Waarom deden ze dan 
niets? 

■ De asielcrisis moet opgelost worden, 
zegt een ander. Inderdaad, maar hoelang 
is dat punt al onopgelost gebleven? Meer 
dan 30.000 die al op één jaar tijd toestro-
men? Een ongezien record en het verer-
gert nog altijd. 

■ Misdadigers moeten in het land van 
herkomst hun straf uitzitten. Inderdaad, 
de wet is er. Maar nul op twaalfhonderd 
Marokkaanse criminelen zitten in Marok-
ko hun straf uit. Ze zijn allemaal in onze 
gevangenissen te vinden... 

Verkiezingsjaar, beloftejaar. Maar welk 
weldenkend mens gelooft die drie par-
tijen nog? 

In Antwerpen vormen CD&V en SP.a een 
kartellijst, elders sluiten ze voorakkoor-
den om samen te besturen. Waarom moe-
ten we nog gaan stemmen, horen we de 
man in de straat zeggen? Zoals het nu gaat 
zullen de drie kleurpartijen zoveel moge-
lijk coalities sluiten tegen de V-partijen in. 
Als Bart De Wever op de verkiezingszon-
dag zal inzien dat hij bijna overal wordt 
uitgesloten, zal hij dan in en rond Ant-
werpen, waar hij met het Vlaams Belang 
samen de meerderheid haalt, durven doen 
wat hij moet doen? Een coalitie aangaan 
met de partij die het dichtst bij hem staat, 
maar door de Belgische partijen wordt 
uitgesloten, of zal hij omwille van een 
schijnmacht buigen voor het Belgisch on-
heil? 

Mireille Buyse
2de plaats op de provincieraadslijst

Open-VLD erin opgezogen worden en we 
van hen verlost zouden worden. Amen. 

Een woordje nog over ons fameus cordon 
sanitair. Het is en blijft volgens mij, en ik 
ben niet alleen, ondemocratisch. Men kan 
moeilijk iets democratisch noemen als 
men- lees: de links politiek democratische 
correcten en instellingen - het Vlaams Be-
lang zijn democratische rechten afneemt 
in naam van de democratie. Ook andere 
bekende filosofen en politieke opiniema-
kers delen deze mening. 

Onze politiek correcte vakbonden gooien 

leden buiten omdat ze op Vlaams Belang- 
lijsten stonden. Onze kwaliteitskranten, 
zoals het rioolblaadje De Standaard, zou-
den beter dat doen waarvoor de lezers 
betalen: hen objectief informeren en niet 
aan duidingpolitiek doen. Daarvoor lees 
ik het parochieblad, trouwens ik lees geen 
linkse kranten meer. Vrijheid van me-
ningsuiting, ja dat bestaat zolang het maar 
politiek links correct is en strookt met de 
ideeën van de andersdenkenden en onze 
linkse pers. 
Als nieuw bestuurslid in Asse kan ik, door 
mijn rijke commerciële ervaring, mis-
schien wat meer efficiëntie, een frissere 

wind of nieuwe ideeën brengen. Pas op 
dit is geen kritiek op ons huidig bestuur. 
Ik sta echt in bewondering voor hun inzet, 
werkkracht en gedrevenheid. 

De gemeentepolitiek zie ik dagelijks en 
erg schitterend zijn de resultaten niet. 
Asse is goed bezig om een nieuwe facili-
teitengemeente te worden.
 
Als toemaatje nog dit. Ken je de allegorie 
van de grot van Plato? Wel, dit is een va-
riante. Wij Vlamingen zitten in een grot 
vastgeketend zonder het licht van de PS 
en kennen alleen de zwarte wand voor 
ons. En dan olé komen de politiek correc-
ten en het rood strikske, maken een vuur-
tje achter zich en we zien hun schaduw 
en horen allerlei beloften en wij naïeve 
Vlamingen denken: Nu weten we het en 
ik ben er in geluisd. Maar ik wil de ge-
ketenen (jij en ik dus) verlossen van hun 
loze beloften en ijveren voor een onafhan-
kelijk Vlaanderen. 

Natuurlijk word ik gekozen, wie twijfelt 
er nog. Ik moet alleen genoeg rode bol-
lekes krijgen.

“ Het Vlaams Belang is 
de	enige	partij	die	een	

onafhankelijk	
Vlaanderen	nastreeft.	

Geen	confederalisme	als	
tussenstap	zoals	de	NVA	dat	

wil,	want	dan	zijn	we	
weer	weg	voor	tientallen	

jaren	touwtrekkerij	
en	toegevingen.	



 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.
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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


