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Geen islamitische
oorlog in onze stad

Vraaggesprek
Philip Claeys

Geen islamitische heilige oorlog in onze stad!
Sedert de komst van een megamoskee annex Koranschool is
zowat de hele wijk rond de Mechelsesteenweg in het centrum
van Vilvoorde geïslamiseerd. Onze stad staat ook bekend als
uitvalsbasis voor Syriëstrijders die gaan vechten in de ‘heilige
oorlog’ tegen de Syrische president Assad.
Burgemeester Bonte (SP.A) verklaarde eerder dat het gaat om
“kleine criminelen die plots een baard laten groeien en een
djellaba (lang gewaad) gaan dragen. Ze achten nu het moment
gekomen om in Syrië hun hemel te gaan verdienen.” Het probleem is dat de betrokkenen als volbloed-terroristen kunnen
terugkomen.
Om de verdere islamisering van de stad aan te klagen, betoogden eind oktober zo’n honderd leden van het Vlaams Belang.
Ze eisen van de lokale en nationale overheden een strenger
beleid tegen het moslimextremisme. De manifestanten stapten
op door het centrum van de stad. Nadien was er een meeting
in cultureel centrum ‘Het Bolwerk’, dat zijn naam - zeker die
avond - niet gestolen had. Volksvertegenwoordiger Filip De
Man en de senatoren Anke Van dermeersch en Filip Dewinter

voerden er het woord. Ze stelden een dozijn maatregelen voor
ter bestrijding van de verdere islamisering van onze steden.

Schijnheiligen aan de macht
De nieuwe meerderheid is een dik jaar aan de macht in Vilvoorde. Nu ja, ‘nieuwe’…
veel verschil met het vorig beleid is er niet te bespeuren.
De zogenaamde “kracht van de verandering” van de N-VA bestaat er blijkbaar alleen
in hun stemmenwinst om te zetten in schepenambten. Inzake het fundamenteel
probleem van Vilvoorde – de verbrusseling, in al zijn nefaste aspecten – blijft het
ondertussen wachten op de eerste krachtdadige maatregel van een Vilvoordse NVAexcellentie. Dàt is het drama voor de N-VA-kiezers: zij kozen voor verandering, maar
ook in Vilvoorde kruipen hun verkozenen liever in bed met socialisten & groenen
dan front te vormen met rechts. Het had nochtans anders gekund: bij de gemeenteraadsverkiezingen kreeg SP.a/Groen 5.642 stemmen bij elkaar, de drie rechtse partijen
behaalden in Vilvoorde echter meer dan 7.000 stemmen! Maar reeds voor de verkiezingen bleek het ego van sommigen bij de Vilvocraten en de N-VA te groot voor een
vruchtbare samenwerking. Samen hadden we nochtans om en bij de 15 zetels kunnen
behalen, een pak meer dan roodgroen.
De Vilvoordenaar zit nu met de gebakken peren: links en extreem-links delen de
lakens uit, VLD en N-VA staan er bij en kijken er naar.
Moord en brand
De rode burgemeester is zo mogelijk nog schijnheiliger. Bonte schreeuwt moord
en brand omdat de fundamentalistische moslims steeds meer greep hebben op de
“jongeren”. Maar welke regeringspartij heeft in ons land honderdduizenden moslims
toegelaten? Toch de SP.a van meneerke Bonte, nietwaar? Wie maakt dat de islam zich
hier steeds meer thuis voelt door
subsidies allerhande? Opnieuw de
SP.a (samen met hun kompanen
van CD&V en N-VA in de Vlaamse
regering).
Let wel: ik zou ook niet blij zijn
moesten tientallen van mijn kiezers
vertrekken naar Syrië en ik weet
ook dat de socialisten alleen aan de
macht kunnen blijven door de moslimstemmen, maar het blijft toch
eigenaardig dat de andere partijen
hen daarbij steunen.
Filip De Man
3e pl. Europees Parlement

Vlaams Belang
krijgt gelijk
VB-gemeenteraadslid Geraldine Portier
ondervroeg het College over incidenten in de Leuvensestraat. Verschillende
winkeliers en een aantal klanten hadden
haar aangesproken over het agressief
gedrag van twee drugsverslaafde vrouwen.
Dat heeft alles te maken met het Medisch
Sociaal Opvangcentrum (MSOC) in de
Leuvensestraat, waar verslaafden worden geholpen. Volgens onze bescheiden
mening is het volstrekt ongepast om
zo’n centrum in de Vilvoordse winkelstraat te vestigen en op de gemeenteraad
werd dan ook gesteld dat dit niet langer
kan blijven duren: men jaagt de winkeliers de stuipen op het lijf en de klanten
weg. Bovendien ligt het centrum ook in
de onmiddellijke omgeving van locaties
waar veel kinderen komen (een aantal
scholen en de bibliotheek).
De burgemeester moest toegeven dat er
inderdaad een aantal incidenten waren
en dat het MSOC beter zou verhuizen.
Maar dat het Vlaams Belang helemaal
gelijk had: nee, dat kreeg hij niet over
zijn lippen. De noodzaak tot verhuizen
ligt voornamelijk aan “de gebrekkige
behuizing”.
Maar goed: het is niet belangrijk dat
men ons gelijk geeft, wel dat het MSOC
binnen afzienbare tijd verhuist naar een
pand vlakbij het Jan Portaels-ziekenhuis.
Da’s hoe dan ook beter dan pal in het
winkelcentrum, nietwaar?

Vraaggesprek met Philip Claeys, lijsttrekker Kamer

“België

blijft een topbestemming voor
illegalen en sociale-zekerheidstoeristen
uit de hele wereld.”
Welk thema zou volgens u bovenaan de
agenda moeten staan bij de verkiezingen
van 25 mei?
De traditionele drie V’s van het Vlaams
Belang zouden meer dan ooit centraal
moeten staan: Vlaamse onafhankelijkheid,
vreemdelingen en veiligheid.
Onafhankelijkheid, omdat Vlamingen en
Walen nergens meer akkoord over gaan.
Na de verkiezingen van 2010 had men
anderhalf jaar nodig om een federale regering te vormen, en die regering beschikt in
Vlaanderen niet eens over een meerderheid.
Het zijn altijd de Vlamingen die de prijs
moeten betalen voor de onbestuurbaarheid
van België. Jaarlijks betaalt elke Vlaming
meer dan 2000 euro aan het zuiden van het
land. Daar moeten we komaf mee maken.
Nu de N-VA de Vlaamse onafhankelijkheid
heeft laten vallen en opkomt voor een confederaal België, is het Vlaams Belang de enige
partij die nog consequent opkomt voor de
Vlaamse belangen.
Wat met immigratie?
Ook het vreemdelingenprobleem zal centraal staan in onze verkiezingscampagne. De
verdere toevloed van vreemdelingen - ook
uit Oost-Europa - maakt de problemen altijd
maar erger. Door de catastrofale situatie van
Brussel en de stadsvlucht die daar het gevolg
van is, worden de problemen in VlaamsBrabant werkelijk alarmerend. Het vrijwaren
van het Vlaamse karakter van onze provincie
is wat mij betreft prioriteit nummer één.
En veiligheid?
Wat het aspect veiligheid betreft, moet er een
harde aanpak van de criminaliteit komen.
De algemene straffeloosheid waar criminelen
van profiteren, de lage pakkans en kleine
strafjes, de gerechtelijke achterstand, de vele
procedurefouten en verjaringen, het ontbreken van een echt jeugdsanctierecht, … het
moet anders en beter.
U neemt het in Vlaams-Brabant o.m. op
tegen Maggie De Block. Op het vlak van

asiel- en migratie heeft zij het profiel een
streng beleid te voeren. Klopt dat beeld?
Neen. Het gaat enkel om beeldvorming, en
die staat haaks op de realiteit. Af en toe is er
veel kabaal in de media omwille van een uitgeprocedeerde vluchteling die terug naar zijn
land moet. Het is echter zo dat slechts 12%
van de vreemdelingen die het bevel krijgen
om het land te verlaten, effectief wordt
uitgezet. Het aantal plaatsen in gesloten
instellingen is onder De Block zelfs gedaald.
België is en blijft een topbestemming voor
illegalen en sociale-zekerheidstoeristen uit
de hele wereld.
Het Vlaams Belang wordt wel eens afgeschilderd als een anti-Europese partij. Is
dat zo?
Zeker niet. Wij zijn pro-Europees, maar
tegen de huidige EU. Die blijft altijd maar
meer geld en bevoegdheden naar zich toetrekken, maar biedt geen meerwaarde meer
voor de burgers in de lidstaten. Door het
mislukken van de euro zijn we terechtgekomen in een soort België-in-het-groot, waar de
noordelijke landen moeten opdraaien voor
het wanbeleid van de zuidelijke landen. Het
Vlaams Belang is voorstander van Europese

samenwerking tussen onafhankelijke natiestaten, maar dan zonder de bemoeizucht, de
geldverspilling en het tekort aan democratie
zoals we die nu kennen.
Liesbeth Homans (N-VA) verzette zich
onlangs tegen de EU-verplichting om
Bulgaren en Roemenen zonder arbeidsvergunning toe te laten tot de hele unie.
Heeft de N-VA zich in het Europees parlement hier ook tegen verzet?
Integendeel, de N-VA heeft, net zoals
alle andere traditionele partijen, voor de
EU-toetreding van de straatarme en corrupte
landen Roemenië en Bulgarije gestemd. Dat
deden ze overigens ook in de Kamer en het
Vlaams parlement. Die landen zijn nu al
zeven jaar in de EU, en voldoen nog altijd
niet aan de regels. De problemen waren
nochtans perfect voorspelbaar. De N-VA
maakt in het Europees Parlement echter deel
uit van de linkse groene fractie, en keurt
daar systematisch alle voorstellen voor nog
meer immigratie, en voor meer macht voor
de EU goed. Dat ze achteraf komen jammeren, getuigt van een ongeziene hypocrisie
waar zelfs de CD&V nog een puntje aan
kan zuigen.

Vraaggesprek Joris Van

Hauthem,
lijsttrekker Vlaams Parlement

“We blijven nuttig en noodzakelijk”
Vlaamse Rand. Hoe doeltreffend was het
Randbeleid?
Vrijwel niet. De Rand internationaliseert
aan een razend tempo ten gevolge van een
massale immigratie vanuit Brussel. Maar
wat doet Bourgeois? Hij vliegt op automatische piloot en benoemt hier en daar
wat integratieambtenaren. Dat zijn pleisters
op een houten been. Bourgeois kent de
Randproblematiek gewoon niet. Hij voert
een Rampbeleid.

In het Vlaams parlement voert u als
Vlaams Belang-fractievoorzitter oppositie
tegen de Vlaamse regering van CD&V,
N-VA, SP.a.
Wat is – samengevat - hun bilan?
Het beeld dat opgehangen wordt, namelijk dat de Belgische regering-di Rupo een
bende knoeiers is en de Vlaamse regeringPeeters een krachtdadig beleid voert, klopt
niet. De Vlaamse regering is de kampioen
van de wachtlijsten in de sector van de sociale woningen, gehandicaptenzorg, kinderopvang… Qua mobiliteit staan we stil: de
verkeersknoop rond Antwerpen en Brussel?
Het is allemaal naar de volgende legislatuur
doorgeschoven. En ondertussen wordt ons
onderwijs zo ongeveer kapot hervormd, met
kwaliteitsverlies tot gevolg. Neen, het bilan
is verre van positief.
In 2009 stapte de N-VA in de Vlaamse
regering omdat een eigen sociale zekerheid met een Vlaamse kindpremie en een
Vlaamse hospitalisatieverzekering zou
uitgebouwd worden. We zijn nu vijf jaar
verder. Hoe ver staat het daarmee?
Om kort te gaan: het staat nergens. De
eigen Vlaamse sociale zekerheid was voor
de N-VA nochtans een speerpunt. Maar
dat heeft de N-VA, gewoon in de vuilbak
gekieperd. Niet één van hun grote verkiezingsbeloften hebben ze ingelost. Niet één.
De Vlaamse regering is met minister Bourgeois ook bevoegd voor de

We kregen intussen een slechte splitsing
van BHV, met een electorale uitbreiding
van Brussel en de oprichting van een
Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap
die volledig Vlaams-Brabant behelst. Kon
de minister hier niets tegen ondernemen?
Jawel. Maar hij had de politieke moed niet
om de Vlaamse regering nog maar te bewegen om hiertegen in het verzet te gaan. De
N-VA maakt binnen de Vlaamse regering
absoluut het verschil niet. Met alle nefaste
gevolgen voor de Rand.

Niettegenstaande de 6de staatshervorming in de markt wordt gezet als een versterking van de deelstaten hebt u alles uit
de kast gehaald om ze onderuit te halen.
Waarom?
Omdat alle cruciale elementen van de sociale zekerheid Belgische bevoegdheid blijven, de bevoegdheden een onwaarschijnlijk
versnipperd kluwen blijven en Vlaanderen
daarvoor dan nog eens financieel opdraait.
En dus hebben we het Vlaams Parlement
gedwongen daarover standpunt in te nemen.
Kreeg u hiervoor steun van andere partijen?
Van CD&V, SP.a en Groen verwachtte ik
geen steun. Maar ook de N-VA stemde onze
belangenconflicten weg. Het is de hypocrisie ten top: in het Belgisch parlement trekken ze van leer tegen de staatshervorming,
maar in het Vlaams Parlement, waar ze deel
uitmaken van de meerderheid en dus echt
kunnen doorwegen, geven ze niet thuis.
Rechtlijnig en betrouwbaar is anders!
In het voorjaar trok u fel van leer tegen
minister Bourgeois omdat die geen
hoofddoekenverbod voor overheidsloketten wou doorvoeren. Verbaasde die beslissing dan?
Toch wel. Maar ook hier zien we de Januskop
van de N-VA. Ben Weyts en Siegfried
Bracke wilden een hoofddoekenverbod voor
Belgische ambtenaren. Een hoofddoekenverbod voor Vlaamse ambtenaren vond
Bourgeois dan weer dat absoluut niet nodig.
De N-VA spreekt zowat in elk dossier met
gespleten tong.
Wat zijn uw verwachtingen voor 25 mei?
We mogen best hoopvol zijn. Recent opinieonderzoek bevestigde onlangs dat onze
standpunten worden gedeeld door een
meerderheid van de kiezers. Een onafhankelijke en rechtlijnige partij als het Vlaams
Belang kent geen gelijke. Wij blijven nuttig
en noodzakelijk.

Veel succes!

