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

Daniël FONTEYNE 
Lijsttrekker provincieraadsverkiezingen
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Vlaamse Rand: ontnederlandsing gaat razendsnel...
Eind april maakte de Vlaamse regering een lijvig rapport bekend over de internationalisering van de Vlaamse Rand. Er werd 
hierover een studiedag gehouden in Leuven, maar de echte problemen van onze streek, met name de razendsnelle ontneder-
landsing en de grote problemen in het onderwijs, kwamen hierbij nauwelijks aan bod. Er werden ook helemaal geen oploss-
ingen aangereikt. Blijkbaar is die internationalisering voor de Vlaamse regering iets wat we gewoon moeten ondergaan. 

De gevolgen zijn nochtans zeer verregaand. In verschillende gemeenten komen er jaarlijks meer dan 400 (Asse en Grim-
bergen), meer dan 500 (Dilbeek, Zaventem, Sint-Pieters-Leeuw) of zelfs meer dan 670 (Vilvoorde) Brusselse inwijkelingen 
bij. Dit heeft grote gevolgen voor de schoolbevolking en zeker ook voor de geboortecijfers. In gemeenten zoals Zaventem 
en Sint-Pieters-Leeuw worden er nu reeds meer kinderen geboren in Franstalige gezinnen dan in Nederlandstalige. In Zellik 
daalde volgens de officiële cijfers van Kind en Gezin het percentage Nederlandstalige geboorten op vijf jaar tijd van 28 naar 
18%, in Strombeek van 33 naar 15% en in Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem) van 17 naar amper 10%.   

Uit deze cijfers blijkt overduidelijk dat een steeds groeiend aantal (deel)gemeenten grondig aan het verBrusselen zijn. De 
toekomst van het Nederlands als gangbare taal staat hier op het spel. Vooral omdat de neergang nog niet is afgelopen. We 
staan, ten gevolge van het open-grenzen-beleid, nog maar aan het begin van een regelrechte demografische vloedgolf.   

Franstalige strategie
De Franstalige politici beschouwen de massaal binnenstromende immigranten als bondgenoten en willen die in versneld 
tempo laten uitzwermen over Vlaams-Brabant. Zo verklaarde MR-parlementslid Olivier de Clippele in Brussel Deze Week 
van 26 april 2012 zonder blikken of blozen: “Ofwel evolueren we in de richting van Hongkong en Istanboel, ofwel leggen 
we stedenbouwkundige regels op die mensen ertoe verplichten Brussel te verlaten. Nu al verfranst Aalst.” De Franstalige 
politici zijn zodanig zeker van hun stuk, dat ze in hun arrogantie soms loslippig worden. Zoals gewezen Senaatsvoorzitter 
Armand de Decker die n.a.v. de BHV-akkoorden in Terzake verklaarde: “Ik geloof dat de faciliteitengemeenten binnen tien 
jaar voor honderd procent Franstalig zullen zijn.” Bart Laeremans confronteerde hem met deze racistische uitspraak in de 
Senaat en de MR-politicus antwoordde: “Ik hoop en wens dat niet, maar dat heeft niets te maken met politiek, dat is demo-
grafie.” 

Voor de Franstaligen is de demografische (r)evolutie dus een objectieve bondgenoot: het is gewoon een kwestie van tijd of in 
heel Brussel en de zes faciliteitengemeenten zijn de Vlamingen verdwenen. En hoelang zal het duren vooraleer de rest van 
Halle-Vilvoorde voor de bijl gaat? 

Daniël Fonteyne 
Provincieraadslid 
Lijsttrekker provincieraadslijst

Het straffe is dat een aantal Brusselse politici van CDV, VLD en Groen in 
belangrijke mate op dezelfde lijn zitten. Zij roepen in paniek dat Brussel 
de enorme bevolkingsexplosie niet aan kan en dat bijgevolg een aanzien-
lijk deel van de instroom in Brussel zal moeten opgevangen worden in de 
Vlaamse Rand omdat dit toch een “overloopgebied” is. Hebben die politici 
nog niet stilgestaan bij een andere, veel betere oplossing? Met name de 
kraan dichtdraaien?
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Carrousel burgemeesters uit de Rand gestopt dankzij Vlaams Belang

GEDAAN 
MET DIE 

CARROUSEL!

De faciliteitengemeenten Kraainem, 
Linkebeek en Wezembeek-Oppem heb-
ben sinds de gemeenteraadsverkiez-
ingen van 2006 nog altijd geen beno-
emde burgemeester. De opeenvolgende 
Vlaamse ministers van Binnenlandse 
Aangelegenheden (Marino Keulen en 
Geert Bourgeois) weigerden de voorge-
dragen kandidaten te benoemen, 
omdat zij bij het organiseren van de 
verkiezingen manifest en herhaaldelijk 
de taalwetgeving overtreden hadden.  

Maar na elke weigering werden 
opnieuw dezelfde kandidaten voorge-
dragen, zodat de mallemolen nog maar 
eens een rondje kon draaien.

Om daaraan een einde te stellen, diende 
Vlaams Volksvertegenwoordiger Joris 
Van Hauthem een paar jaar gelden al 
een voorstel van decreet in. Dat voor-
stel bepaalde dat een kandidaat-burge-

meester waarvan de benoeming door 
de Vlaamse regering wordt geweigerd, 
niet opnieuw kan voorgedragen wor-
den.  

Dit voorstel haalde het in eerste instan-
tie niet, maar in het nieuwe gemeen-
tedecreet dat onlangs in het Vlaams 
Parlement werd gestemd, werd het 

voorstel van Van Hauthem letterlijk 
overgenomen. 

Als er dus nu een einde wordt gesteld 
aan deze carrousel, is dit dankzij het 
Vlaams Belang! 

Klaas SLOOTMANS 
6de kandidaat 

Provincieraadsverkiezingen

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

In december werden een reeks maatregelen 
voorgesteld “ter versterking van het eigen 
karakter van de Vlaamse Rand”, maar het 
overgrote deel van deze maatregelen heeft 
gewoon niets te maken met het Vlaams ka-
rakter van de Rand. Sommige zijn er zelfs 
strijdig mee en zullen de verBrusseling in de 
hand werken. Zo zal de verdere uitbouw van 
het Gewestelijk Expresnet (GEN), met snel-
bussen en sneltrams van en naar Brussel lei-
den tot een nog veel grotere stadsvlucht dan 
vandaag. 

Betaalbaar wonen? Vlaamse regering stelt zwaar teleur

Aankoop en beheer van bossen en inrichting 
van landbouwgebieden zijn op zich onge-
twijfeld waardevol, maar hebben weinig te 
maken met de ontnederlandsing van onze 
streek. Hetzelfde geldt voor de uitbouw van 
het toerisme, de renovatie van de rotstuin in 
Huizingen en de realisatie van fietsknoop-
punten.  

Ook de plaatsing van geluidsschermen langs 
autosnelwegen en spoorwegen heeft niets 
vandoen met het tegengaan van de negatieve 
effecten van de grootstad. Hetzelfde geldt 
voor de uitbreiding van de Ring, het orga-
niseren van pendelbussen voor  Uplace of de 
aanleg van overslagvoorzieningen langs het 
kanaal. 
 

Amper vijftig woningen
Precies op het vlak waar de Vlaamse rege-
ring echt het verschil zou kunnen maken, 
met name op vlak van woonbeleid, daar stel-
len de ministers van CD&V, SP.a en N-VA 
zwaar teleur. Het project Vlabinvest krijgt 
veel te weinig middelen. Deze Vlaamse in-
stelling bouwt appartementen en woningen 
in de Rand, maar dit zijn er op jaarbasis zo-
danig weinig (een vijftigtal woongelegen-
heden, voor een werkingsgebied van 39 ge-
meenten!), dat slechts een heel klein aantal 
mensen daarvan kan genieten. 

De Vlaamse regering heeft helemaal niet de 
ambitie om de verBrusseling te keren. Voor 
haar is betaalbaar wonen geen prioriteit en 
dus worden er geen ernstige financiële mid-
delen voorzien voor Vlabinvest. 

In het jaarverslag 2010 lezen we “In 2010 
gebeurde slechts één aankoop, goed voor 
een bedrag van 1.127.186 euro. Andere 
grondaankopen waren dus zeker uit den 
boze doordat minister Muyters, bevoegd 
voor begroting, daarmee niet wilde instem-
men. Om een Vlaams woonbeleid voor de 
toekomst te garanderen, dient er een oplos-
sing gevonden te worden voor dit structu-
reel probleem.” 

Minister Muyters van de N-VA remt de goe-
de werking van Vlabinvest dus af in plaats 
van deze te steunen. Met de N-VA is er dus 
helemaal geen kentering ten voordele van de 
versterking van de Vlaamse Rand.

Joris  
VAN HAUTHEM 
Fractievoorzitter  

Vlaams Parlement



 België: paradijs voor criminelen

Nadat een MIVB-controleur in Brussel werd 
doodgeslagen, beloofde minister van Binnenlandse 
Zaken Joëlle Milquet 400 extra agenten.

Of die er ook komen is nog 
maar de vraag, want ook 

na de brutale moord op 
Joe Van Holsbeeck in 
Brussel-Centraal zou-
den er 100 agenten ex-

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

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

 Islam bedreigt vrouwen

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

Niet alleen moslima’s zijn het slachtoffer 
van de sociale druk, ook autochtone vrou-
wen weten intussen hoe laat het is. Vrou-
wen die zich naar moslimnormen ‘te Wes-
ters’ kleden, worden in onze steden vaak 
beschouwd als loslopend wild, uitgeschol-
den voor ‘hoer’, bespuwd of aangerand.

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

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

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

 Veel beloofd, niks gedaan
•	 1000	extra	cipiers.	Beloofd	in	januari	2012.	Vier	nieuwe	in	opleiding.	Vier!
•	 2500	extra	plaatsen	in	de	gevangenis.	Beloofd	in	2009.	Het	werden	er	638.
•	 2000	extra	enkelbanden.	Beloofd	in	2009.	In	2012	zijn	er	maar	882	in	gebruik.
•	 278	plaatsen	in	gesloten	jeugdinstellingen.	Beloofd	in	2009.	Er	kwamen	er	amper	22	bij.
•	 Acht	jaar	geleden	werd	aangekondigd	dat	buitenlandse	gedetineerden	hun	straf	in	hun	thuis-

land zouden uitzitten. Daar is tot op heden niets van terecht gekomen.

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

Meer info?

(0,50 euro per sms)

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

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

Van alle federale betoelaagde 
bedragen voor leeflonen heeft 
72 procent betrekking op leef-
lonen van vreemdelingen

72%



 Immigratie kraakt
 sociale kassen

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

Nog nooit was de instroom zo groot. De 
voorbije jaren kwamen in dit land verhou-
dingsgewijs zelfs meer immigranten bin-
nen dan in een klassiek immigratieland als 
de Verenigde Staten. 

4 op 10 aan het werk 
Ondertussen blijft ook de immigratiefac-
tuur steeds verder oplopen. Zo bleek re-
cent nog dat amper 4 op 10 van de niet-
Europese vreemdelingen aan het werk is. 
Daarnaast blijkt dat de immigratie (gezins-
hereniging, asiel, regularisatie) méér dan 
de economische crisis verantwoordelijk is 
voor het stijgende aantal leefloontrekkers. 
Verschillende OCMW-voorzitters beves-
tigden ondertussen dat de samenstelling 

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

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

 Vlaams Belang:
 dé sociale volkspartij

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

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

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

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

 Seniorenforum
Of u het nu graag hoort of niet, senior 
bent u al vanaf 55 jaar. Heel wat se-
nioren zijn nog zeer actief en hebben 
dikwijls nog tal van projecten op stapel 
staan. Het verenigingsleven wordt ove-
rigens voor een groot gedeelte gedra-
gen door senioren. Zij hebben dikwijls, 
naast een schat aan ervaring, een klare 
kijk op hedendaagse problemen. Ver-
heugend is bovendien dat onderzoek 
uitwijst dat meer dan de helft van de 
senioren interesse heeft voor politiek.

Het Vlaams Belang besteedt bijzondere 
aandacht aan de problemen en uitda-
gingen waar senioren mee worden ge-
confronteerd en wil dan ook graag met 
hen in dialoog treden. Daarom gingen 
we onlangs van start met een Senio-
renforum.

Wij vragen u dan ook graag ons uw 
ideeën en voorstellen over een senio-
renwerking - en meer algemeen - een 
seniorenbeleid te bezorgen. Stuur een 
e-mail naar senioren@vlaamsbelang.
org of bel 02 219 
60 09 en wij zetten 
uw problemen op 
de politieke agenda. 

Marijke Dillen
Voorzitter 

Seniorenforum

 



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

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

Kiespropaganda in de Vlaamse Brabander: 
dat mag van N-VA-minister!
In het voorlaatste nummer van de provinciekrant ‘De Vlaam-
se Brabander’ namen de zes gedeputeerden zomaar eventjes 

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

Provincieraadslijst 14 oktober
We kunnen u alvast de kop van onze lijst voorstellen, die ge-
duwd wordt door ons Europees parlementslid Philip Claeys 
en Kamerlid Filip de Man

Nieuws uit de provincieraad

1 Daniël Fonteyne Galmaarden

2 Mireille Buyse Asse

3 Eddy Longeval St-Pieters-Leeuw

4 Gunter Timmermans Ternat

5 Vanessa De Bolle Liedekerke

6 Klaas Slootmans Beersel

Mireille Buyse
eerste vrouwelijke kandidate Provincieraadslijst



Om te verhinderen dat de Vlamingen in 
eigen streek worden weggevaagd, moet er 
dringend een geheel ander beleid komen. 
Daarom hebben Vlaams Parlementslid 
Joris Van Hauthem en Senator Bart 
Laeremans op 4 mei op een persconfe-
rentie een ‘Overlevingsplan’ voorgesteld. 
In dit plan wordt gepleit voor een omme-
keer op tien beleidsdomeinen. 

De kern van dit plan vormt een massief 
woonbeleid, ten voordele van de jonge 
gezinnen uit onze streek. Hierbij moet 
intensief worden samengewerkt tussen 
Vlabinvest, de provincie en de gemeen-
tebesturen. Er moeten gemeentelijke 
woonregies worden opgericht, die een 
zeer actieve rol gaan spelen op de lokale 
vastgoedmarkt. 

Het accent moet daarbij gelegd worden op 
de grootschalige, systematische aankoop 
van bestaande woningen in de oudere 
woonkernen, zodat hele huizenrijen in 
snel tempo kunnen gerenoveerd of vervan-
gen worden. Enkel op die manier kunnen 
de vele verstedelijkte en vaak verloederde 
wijken aan de rand van Brussel opnieuw 
aantrekkelijk gemaakt worden voor jonge 
Vlaamse gezinnen en kan de ontneder-
landsing worden tegengegaan. 

Uiteraard moet er daarbij een duidelijk 
voorrangsbeleid worden uitgewerkt voor 

Vlaams Belang stelt ‘Overlevingsplan’ voor
wie van deze streek afkomstig is en voor 
wie duidelijk geïntegreerd is. Het kan 
dus zeker NIET de bedoeling zijn om te 
investeren in hoogbouw. De wilde plan-
nen van de Vlaamse regering voor het 
systematisch optrekken van de bouwla-
gen, moeten dus naar de prullenmand. 
Uit ervaring is immers gebleken dat 
hoge appartementen vooral anderstaligen 
aantrekken. De nadruk moet dus liggen 
op de bouw van eengezinswoningen met 
een tuin. Enkel op die manier kan men 
jonge gezinnen op een duurzame wijze 
aan onze streek binden.

Door zo’n intensief woonbeleid vermind-
ert ook de druk op de andere gebieden van 
Halle-Vilvoorde, die vandaag al instaan 
voor de opvang van de vele jonge mensen 
die wegtrekken uit de eerste gordel rond 
Brussel. De woonprijzen zijn inmiddels 
ook in de buitengebieden zodanig fel ge-
stegen, dat een echte opschuifbeweging 
op gang is gebracht: jonge mensen trek-
ken er heel vaak de provinciegrens over, 
op zoek naar betaalbare woongelegen-
heid. 

Centen  
Zo’n woonbeleid kost natuurlijk centen. 
Daarom eist het Vlaams Belang dat de 
middelen voor Vlabinvest tussen 2012 
en 2020 jaarlijks worden opgetrokken 
met minstens 25 miljoen euro. Dit is een 

Gunter 
Timmermans 

Regiovoorzitter 
4de kandidaat Provincie-

raadsverkiezingen

groot bedrag, maar tegelijk is het een 
peulschil in vergelijking met de immense 
budgetten (686 miljoen euro) die jaarlijks 
aan Brussel zijn toegezegd in het kader 
van de BHV-akkoorden. Ook pleit het 
Vlaams Belang voor een forse verhoging 
van de inkomensplafonds voor de sociale 
woningen, betere afspraken met de vast-
goedkantoren (eerst lokale publiciteit!) 
en duidelijke voorrangsregels bij nieuwe 
verkavelingen. In het overlevingsplan 
staan daarnaast ook voorstellen inzake 
het sterk inperken van de immigratie, 
het tegengaan van de verloedering in de 
hoofdstad en de stadsvlucht uit Brussel, 
het realiseren van grote stadsprojecten in 
Brussel (en dus niet daarbuiten), de in-
voering van taalbadklassen en een betere 
omkadering van het onderwijs in alle ge-
meenten rond Brussel. Ook inzake het 
onthaal in de gemeentehuizen en op het 
vlak van sportbeleid moet er in verschil-
lende gemeenten dringend een tandje 
worden bijgestoken. U kan de tekst van 
onze persconferentie vinden op:  
www.vlaamsbelanghallevilvoorde.org. 
Ook kan u de tekst opvragen in ons regio-
secretariaat (02 253 38 27). 

Stop de Stad - Versterk de Streek... 
Geen stomme streken in onze provincie!

Jan Laeremans 
fractieleider provincieraad

Achttien jaar geleden werd er eindelijk komaf 
gemaakt met de unitaire provincie Brabant, 
haar geldverspilling en wafelijzerpolitiek. 
Daardoor kon Vlaams-Brabant een nieuwe 
weg zoeken en een pril Vlaams beleid op po-
ten zetten. Jammer genoeg is er van die bev-
logenheid van de eerste jaren niets meer te 
merken en ondergaat de meerderheid (CD&V, 
N-VA, SP.a en open VLD) gelaten de mas-
sale ontnederlandsing van de brede Vlaamse 
rand rond Brussel. Jaarlijks komen er in onze 
regio meer dan 6.000 inwijkelingen uit Brus-
sel bij. Hoofdzakelijk buitenlanders - zowel 
rijke Eurocraten als verpauperde immigranten 
uit de vier windstreken. Die willen allemaal - 
begrijpelijkerwijs - een dak boven het hoofd, 
onderwijs voor hun kinderen, geneeskundige 
verzorging en als het even kan ook nog sociale 
uitkeringen. De gevolgen zijn niet min: over-

volle scholen waar steeds minder Nederlands 
wordt gesproken, overbelaste OCMW’s, ellen-
lange wachtlijsten voor sociale woningen, pe-
perdure woningprijzen en wegtrekkende jonge 
Vlaamse koppels.

Wat zegt dan die provincie? Tja, daar kunnen 
we toch niets aan doen, maar we zullen aan de 
Vlaamse regering vragen om de sociale huur-
voorwaarden wat te versoepelen en een beetje 
meer geld te voorzien om ons te helpen. Wat 
zegt het Vlaams Belang? Oké, maar het heeft 
geen zin om te dweilen met de kraan open, dus 
moet de federale regering - waar jullie ook in 
zitten - zorgen dat de instroom drastisch daalt!

Waarop de CD&V en SP.a verwijtend rea-
geren: wat hebben jullie toch tegen al die 
nieuwkomers? Als gelukzoekers hier legaal 
zijn, dan hebben ze toch overal recht op! (Tom 
Troch, SP.a)

Herlees die zin en vraag u af of u in om het 
even welk ander land kunt gaan wonen met 
dezelfde rechten als de autochtonen, zonder te 
hebben bijgedragen tot de sociale zekerheid. 
En weet dat u zult betalen en langer werken 
voor deze “vrijgevigheid” van de machtspar-
tijen, die al even kortzichtig omspringen met 
ons sociaal vangnet als met het Vlaams karak-
ter van onze provincie. Want dat kan hun geen 

bal meer schelen, zoals u wel gemerkt hebt 
aan die hele waslijst toegevingen in Brussel en 
in de Vlaamse rand aan de Franstaligen, in ruil 
voor een schijnsplitsing van BHV. De com-
munautaire strijd zal hierdoor alleen nog maar 
worden aangewakkerd en na 14 oktober zullen 
de Vlamingen in de rand nog veel slechter ge-
wapend zijn dan ooit tevoren. 

Wij doen alvast de belofte dat we niet zul-
len aanvaarden dat de provincie en onze ge-
meenten lid worden van de ‘Hoofdstedelijke 
Gemeenschap’ (in het Frans de ‘Commu-
nauté Métropolitaine’) waarmee Wallonië en 
Bruxelles hun klauwen willen leggen op onze 
streek. Dat onding moet weg.

En daarnaast moet de komende jaren alle pri-
oriteit gegeven worden, ook door de provincie, 
aan een heel krachtig woonbeleid: betaalbare 
woningen voor onze jonge mensen in een leef-
bare omgeving. Dat betekent meteen ook dat 
hoogbouw en verstedelijking moeten worden 
tegengegaan, dat anderstalige inwijking wordt 
afgeremd en dat het Nederlandstalig karakter 
van onze streek wordt versterkt. 

Kortom: Stop de stad en 
versterk de streek!



Bestel uw Vlaamse 
nummerplaat!

Wil u zich niet langer als ‘Belg’ maar 
als Vlaming manifesteren? Dit kan 
door een Vlaamse nummerplaat op 
uw wagen te kleven.

Deze UV-bestendige zelfklever 
met onderschrift “Republiek 
Vlaanderen” 
kan u als 
volgt 
bestellen:

 Vlaamse Justitie komt er 
nooit meer!

We schreven het reeds: de splitsing van de kieskring 
Brussel-Halle-Vilvoorde wordt met zoveel Vlaamse 
toegevingen betaald, dat de “oplossing” nog erger 

is dan de kwaal zelf. 

Zeker voor de Vlamingen in Brussel is het 
akkoord een nachtmerrie. Een stem voor 
een Vlaamse lijst in de hoofdstad wordt 
een... nutteloze stem. De Vlamingen wor-
den er politiek geliquideerd. Terwijl de 
Franstaligen in de Zes faciliteitengemeen-
ten supervoorrechten krijgen.

Nog veel erger is de hervorming van het 
gerechtelijk arrondissement BHV. In 
plaats van een splitsing krijgen we een 
verregaande uitbreiding van de macht 
van de Franstalige rechtbanken tot diep in 
Vlaanderen. In heel Vlaanderen zal men 
voortaan kunnen bekomen dat een proce-
dure gevoerd wordt voor een Franstalige 
rechtbank uit Brussel of Wallonië. Onver-
mijdelijk gevolg is dat Justitie nooit een 

Vlaamse bevoegdheid 
kan worden, vermits 
de wetten en het 
rechtssysteem in heel 
het land identiek 
moeten blijven. Ooit 
was er een CD&V-

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

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

U zal het ook al gemerkt hebben. Het Vlaams Belang komt 
in de media amper nog aan bod. In kranten of op radio 
en televisie worden we angstvallig verzwegen. Een recen-
te 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 spreekt over thema’s waarover anderen liever zwijgen.

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

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

1. Stuur een e-post naar
 info@vlaamsbelangzandhoven.org
 met vermelding van uw 

nummerplaat, naam en adres
&
2. Stort 13 euro op BE29 7330 0255 

4564 op naam van Vlaams Belang-
Zandhoven met vermelding van 
uw nummerplaat.


