
QUIZ TEN BIEBEL

Afdelingen Asse-Dilbeek-Ternat-Liedekerke
nodigen u uit op hun 

1E ALGEMENE

VRIJDAG 4 DECEMBER 2015 
Zaal ‘t Jass
Asphaltcosite 20 • Asse

Prijzen te winnen!
ploeg van 4 pers./€ 10 per ploeg

Schrijf je in (vòòr 30 nov) door naam van de ploeg, 

contactpersoon, adres en telnr. te mailen naar: 

yvesrhode@hotmail.com 

 of bel hem op: 0485/83 59 25

(OPENING 

DEUREN 19U30)

Beste Assenaren, 

Sinds de oprichting van het LOI (Lokaal 
Opvang Initiatief ) door de federale over-
heid (Fedasil) werden in Asse al een hele 
reeks vluchtelingen opgevangen. De eerste 
vijf werden gehuisvest in Asse in november 
2012. Zeven maanden later werden de vol-
gende vijf opgevangen in Zellik.

In 2015 werd een bijkomende locatie ge-
vonden in onze gemeente voor 14 asiel-/ge-
lukzoekers alsook een privé-initiatief waar 
opnieuw 8 mensen worden opgevangen. In 
totaal werden dus 32 asielaanvragers opge-
vangen door het OCMW van Asse.

De oprichting van het LOI is het gevolg 
van het beleid van de federale regering 
om in de beginfase van de asielprocedure 
enkel materiële hulpverlening te voorzien 
aan kandidaat-vluchtelingen. In materiële 
opvang krijgen deze personen naast een 
woning echter wekelijks leefgeld (voor 

voeding, kleding, persoonlijke hygiëne, 
verzorging, enz…), medische hulpverle-
ning en sociale begeleiding. Dit initiatief is 
volledig gesubsidieerd door Fedasil, dus de 
Assenaren moeten daar niet voor betalen, 
redeneren ze vanuit het OCMW.

En waar haalt FEDASIL zijn centen? 
Uit uw en mijn belastingsbijdrage. 

Wist u trouwens dat in de nabije toekomst 
het OCMW niet meer zal bestaan? De 
bevoegdheden worden dan overgenomen 
door de gemeente. De asielaanvragen zul-
len er echter niet op achteruit gaan, in-
tegendeel, ze zullen drastisch stijgen. De 
gemeenten zullen dan verantwoordelijk 
zijn voor de asielaanvragen. Ook zal dit 
zijn impact hebben op de staatsfinanciën 
en wellicht een zoveelste verhoging van de 
belastingen met zich meebrengen.
 
Ons standpunt is hierin altijd zeer dui-
delijk geweest. Genoeg is genoeg! 

Al jaren waarschuwt het Vlaams Belang 
voor de knellende actuele problemen: mas-
sa-immigratie, islamisering, stijging van de 
criminaliteit …

Door het cordon sanitaire zijn deze pro-
blemen steeds weggemoffeld door de po-
litiek- correcte media en systeempartijen. 
Maar wees ervan overtuigd ooit komen ze 
opnieuw op tafel. Een tafel, vol van deze 
problematiek, waaraan we vooral zullen 
moeten slikken...

Wat wij vragen is meer aandacht voor de 
veroudering van de bevolking, meer aan-
dacht voor onze eigen mensen die zorgbe-
hoevend zijn, die we moeten helpen. In de 
eerste plaats verdienen zij onze aandacht.
Zij hebben recht op een mooie en zorgelo-
ze oude dag, door hun eigen opgebouwde 
sociale zekerheid. 

Afdelingsvoorzitter,
Suzy Jacobs

echt . onafhankelijk blad | november 2015 | www.vlaamsbelang.org
Groot-Asse

GENOEG! 82% van de bevolking vindt 
dat we al genoeg asielzoekers opvangen

Bron: IVOX-Studie i.o.v. Het Laatste Nieuws en VTM
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Nadat hij 20 jaar geleden al eens kanker 
had overwonnen verloor Joris Van Hau-
them in maart jl. alsnog deze ongelijke 
en onrechtvaardige strijd. In de dorpen 
van Lennik en alle andere Pajotse en 
Vlaams-Brabantse gemeenten zal Joris 
herinnerd worden als een minzaam en 
zeer meevoelend politicus. Altijd bereid 
te luisteren, altijd bereid om oplossingen 
te zoeken. In de Wetstraat werd Joris ge-
prezen voor zijn intelligentie en dossier-
kennis. Wie het geluk heeft gehad om 
hem van dichtbij te kennen, weet dat hij 
een oprecht goed mens was, met het hart 
op de juiste plaats en een vurig verlan-
gen naar een onafhankelijk Vlaanderen. 

Joris stond graag dicht bij de mensen. 
Een pintje in zijn geliefde Sint-Mar-
ten-Lennik terwijl hij naar het voetbal 
keek, typeerde hem evenveel als vurige 
pleidooien houden in het Vlaams Parle-
ment. Naast houder van een lange lijst 
titels en functies was Joris sinds 2001 
gemeenteraadslid en afdelingsvoorzitter 
in Lennik. 

Wij boden aan zijn echtgenote, doch-
ter en ouders ons oprecht medele-
ven aan en beloofden om zijn poli-
tieke erfenis mee in ere te houden.

In memoriam

Joris Van Hauthem

Uit de provincieraad
Naar aanleiding van de gruwelijke aan-
slagen in Parijs op o.a. het satirische 
tijdschrift Charlie Hebdo, gepleegd 
door extremistische moslims, diende het 
Vlaams Belang tijdens de provincieraad 
van 20 januari 2015 een motie in over de 
‘Vrijheid van meningsuiting’. 

De meerderheid diende evenwel, via 
amendement, een andere, veel ge-
matigder tekst in, die uiteinde-
lijk werd goedgekeurd als motie.  
In de laatste alinea stond er wel een belof-
te: “De provincie zal zelf alles in het werk 
stellen om in onze provincie de democratische 
vrijheden te verdedigen en te promoten, met 
als doel iedereen zich veilig en thuis te laten 
voelen in onze provincie.” 

Na acht maanden vonden we dat het wel 
eens tijd werd om te vragen wat de depu-
tatie daar nu van gerealiseerd had, want we 
hadden daar nog nergens iets van gezien 
of gehoord.

Provincieraadslid Willy Smout noemde 
dat op 22 september drie nobele doelstel-
lingen, waarbij hij opmerkte dat de derde 
doelstelling door de vaagheid van het be-
grip “iedereen” door sommigen, zoals IS, 
wel eens heel letterlijk en dus verkeerd kan 
worden opgevat. 

De wapens van de moslimterroristen - 

Interesse in onze werking? Wil je graag een infopakket?

Contacteer dan mireille.buyse@raad.vlaamsbrabant.be
Of de provinciaal coördinator Eddy Longeval op 0494/17 39 19
www.vlaamsbelang.org of ben je jonger dan 31 jaar, kom dan ook bij 
VBJ en vraag een infopakket aan via info@vbj.org of bel 02/219 60 09

zowel bij de aanslag op Charlie Hebdo 
als recentelijk bij de (gelukkig) verijdel-
de aanslag op de Thalys van 21 augus-
tus - werden telkens in Brussel bekomen. 
M.a.w. terroristen verplaatsten zich tel-
kens over het grondgebied van onze pro-
vincie Vlaams-Brabant. Sinds augustus is 
de vlucht uit de door IS en gelijkaardige, 
barbaarse terreurgroepen gecontroleer-
de of bedreigde gebieden ontaard in een 
ware volksverhuizing richting Europa. 
Ook door Vlaams-Brabant trekken dui-
zenden richting Brussel om al dan niet 
te worden geregistreerd als asielzoeker. IS 
kondigde een paar weken geleden aan dat 
ze reeds meer dan 4.000 jihadisten onder 
deze vluchtelingen heeft binnengesmok-
keld. Abstractie gemaakt van het opgege-
ven getal, zou het toch wel bijzonder naïef 
zijn te veronderstellen dat er geen bedui-
dende aantallen gevaarlijke islamisten in 
Vlaams-Brabant en Brussel toekomen, 
welke al dan niet clandestien onderduiken, 
bijvoorbeeld   bij hun reeds eerder in dit 
land verblijvende geestesgenoten, om later, 
als ze de kans krijgen, de gruwelijkste aan-
slagen te plegen. 

Willy Smout vroeg daarom heel concreet: 
Wat heeft de deputatie concreet gedaan sinds 
het goedkeuren van deze motie, ondertussen 
acht maanden geleden, om aan de belofte 
van de provincie in deze motie tegemoet te 
komen? Heeft de deputatie aangedrongen 
bij de federale overheid om extra veiligheids-
maatregelen? 

En wat antwoordde de deputatie? 

Niets, ze schoof de vraag door naar de gou-
verneur, maar die was niet aanwezig en zou 
schriftelijk antwoorden.

Drie weken later vernamen we dan pas dat 

er in september nog opleidingen voor de 
politiezones in Vlaams-Brabant waren ge-
geven, dat er in ieder geval een verhoogd 
veiligheidsniveau is waarbij mogelijke 
doelwitten extra worden bewaakt. Verder 
werd er door de minister van Binnenlandse 
Zaken een actieplan ter preventie gericht 
naar de lokale besturen waarbij 40 con-
crete maatregelen werden genomen om 
de problematiek te herkennen en er op de 
juiste manier mee om te gaan. Ziezo, daar-
mee kunt u het doen. Waarom de deputa-
tie bijvoorbeeld geen ex-moslims aan het 
woord laat in haar trimestrieel tijdschrift 
“de Vlaamse Brabander” of op haar web-
stek geen forum aanbiedt tot de-radicali-
sering, dat is ons niet meegedeeld. Mooie 
beloftes, maar geen daden!

vrijdag 4 december

‘vragen allerhande’
start: 20 uur
Zaal ‘t Jass - Asphaltcosite 

Schrijf je in met 4 personen 
vòòr 30 november: 

yvesrhode@hotmail.com of 
mireille.buyse@raad.vlaamsbrabant.be

QUIZ

TEN BIEBEL

Ook wij waren aanwezig op de 
Open Bedrijvendag te Leuven!



Wist u dat:
- er een vernieuwde website bestaat op 
vraag van de initiatieven kortverblijf (cri-
sisopvang)? www.desocialekaart.be
Hier vind je adressen over rechtshulp en 
justitie; armoede en kansarmoede; thui-
zorg, dagopvang voor kinderen, min-
der-validen alsook senioren; algemene so-
ciale dienstverlening, enz. 

- de kans bestaat dat de kost voor de huis-
vuilophaling fors zal stijgen omdat de re-
gering een vennootschapsbelasting heeft 
ingevoerd voor de intercommunales? Met 
dank aan de regering Michel 1.

- er in het provinciedomein van Huizin-
gen bij de cafetaria en de dienst veiligheid 
spontaan Frans wordt gesproken? Wij 
brachten gedeputeerde Zelderloo hiervan 
op de hoogte en het zou worden opge-
volgd. Dit is in strijd met de taalwetgeving. 
Ook de provincie mag onze moedertaal, 
het Nederlands, niet verloochenen. 

Uit de commissies
- Op 16 juni werd in de Commissie Ruim-
telijke Ordening, Verkeer en Mobiliteit 
een toelichting gegeven bij het jaarverslag 
van De Lijn. Vlaams Belang vroeg toen 
of er initiatieven werden genomen om de 
veiligheid op de bussen te garanderen. Er 
zijn toch heel wat incidenten en daardoor 
stakingen van de chauffeurs. Als antwoord 
kregen we dat er intensief wordt samenge-
werkt met de lokale politiezones, De Lijn 
zelf controleurs inzet waarbij de controle 
werd verdubbeld en bijna alle bussen voor-
zien zijn van camera’s die ingezet worden 
bij incidenten. 

- Toen ik vernam dat het actiecomité 
(ARMA) bijeenkwam voor een uiteenzet-
ting over de Ring Rond Asse en de zaken be-
wust verkeerd had voorgesteld, wil ik hier-
op reageren. Er komt wel degelijk een Ring 
rond en niet dwars door Asse; de alternatie-
ve routes zijn zeer zeker overwogen en on-
derzocht. Daarbij werd rekening gehouden 
met overstromingsgevaar, de biologische -, 
agrarische - en landbouwwaarde. Men 
zorgt er ook voor dat sluiproutes minder 
interessant worden en kunnen worden 
afgesloten. Op dinsdag 13 oktober 
vroeg ik hoe het zat met het Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan dat door de provincie 
moet worden opgemaakt. Dat zal pas 
in 2016 gebeuren. De vooronderzoeken 
zijn allemaal in samenspraak gebeurd 
met gemeente, provincie en Vlaanderen, 
rekening houdend met het MER (Milieu 
Effecten Rapport), stedenbouwkundige 
voorschriften en andere uitgebrachte 
adviezen en bezwaren. Er is enkel een 
schorsing door de hogere overheid 
mogelijk. Tussen het openbaar onderzoek 
en de definitieve vaststelling zitten wel 180 
dagen. 

Mireille Buyse
Provincieraadslid

VLAAMS BELANG ASSE ACTIEF
• Voor de verkiezingen regende het beloftes, vandaag hagelt het belastingen. Het 
Vlaams Belang kiest de kant van de gewone Vlaming die geen schuld heeft aan de crisis 
en geen geld parkeert in belastingparadijzen, maar vandaag wel de factuur krijgt.
Terwijl wij steeds meer worden belast, blijven twee thema’s taboe: de kostprijs van de 
massa-immigratie (7 miljard euro per jaar) én de transfers naar Wallonië die elke Vla-
ming jaarlijks 2.700 euro kosten. (foto 1)

• Vlaams Belang vroeg (en vraagt nog) om af te rekenen met het kiezersbedrog van de 
traditionele politici en ging tijdens de paasperiode de markten op, om de mensen zelf 
hun eitje te laten pellen met deze regering! (foto 2)

• Op onze Vlaamse Feestdag 11 juli reed de afdeling rond om de huizen die bevlagd 
waren een kaartje te bezorgen en een Vlaamse Leeuwenpin af te geven als dank. (foto 3)

• Bespaar op Asiel, niet op eigen mensen. Nu de immigratie naar Europa ongeziene 
proporties aanneemt mogen we stellen dat er iedere zes maand een bevolkingsgroep als 
die van Groot-Asse bij komt. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) stelt zich geen vra-
gen bij die open grenzen van de EU. Hij vindt het zelfs iets positiefs én een aanwinst 
voor het land. 

Wij kunnen deze mensen niet blijven opvangen zonder onze cultuur, welvaart en veilig-
heid in het gedrang te brengen. De factuur voor dit asielprobleem zullen u en ik betalen. 
Indien we deze vluchtelingen opvangen in hun eigen regio, kunnen we met dit geld veel 
meer mensen helpen. Daarom deelden wij een extra folder uit op de wekelijkse dinsdag-
markt op 6 oktober. (foto 4)

- Willy Smout, collega provincieraadslid, 
de maker is van de maquette (40m2) van 
de Slag bij Waterloo? Op 14 november 
organiseert de afdeling Diest hierover een 
voordracht in het Begijnhof. (Aula Geer-
trui Cordeys) De voorstelling omvat 2 
delen: 1. Napoleon, een legende dankzij 
Waterloo: Wat is de betekenis van Napole-
on voor onze hedendaagse Westerse maat-
schappij? 2. Willy’s levenswerk: “Het grote 
slagveld van Waterloo 1815”
Willy zal er natuurlijk zelf spreken. Bekijk 
alvast de reportage van VTMnieuws over 
deze merkwaardige maquette. 
http://www.bit.ly/minislag 
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Dagelijks worden Vlaamse jobs ingenomen door 
goedkope arbeidskrachten uit Oost- en Zuid- 
Europa. Wie in de bouw, de transport-, bewakings-, 
schoonmaak- of voedingssector werkt, voelt het aan den 
lijve.

Door de massale toevloed van goedkope buitenlandse 
arbeidskrachten worden onze werknemers weggeconcur-
reerd. Vlaamse werknemers worden uit de markt geprijsd 
of zien zich genoodzaakt hun lonen naar beneden bij te 
stellen. Sociale dumping dus, die onze sociale zekerheid 
een pak opbrengsten doet mislopen en in toenemende 
mate Vlaamse tewerkstelling bedreigt. Als sociale volks-
partij verzet het Vlaams Belang zich met klem tegen deze 
uitbuitingspolitiek.

SMS “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

facebook.com/vangriekentom 

twitter.com/tomvangrieken 

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Transport -50% 
In vijf jaar tijd is de activiteit in de transportsector 

met 50 procent verminderd en verdween tien 

procent van de ondernemingen, samen goed voor 

een verlies van 5.000 Vlaamse jobs.

1 op 2  
buitenlander
Op acht jaar tijd verviervoudigde het aantal buitenlandse bouwvakkers tot 101.000, terwijl de sector goed is voor 200.000 werknemers. Eén op twee bouwvakkers beschikt niet over onze nationaliteit.

Bouw - 13.000 jobs

Sinds 2011 gingen er in de bouw bijna 13.000 banen 

 verloren. Tot 2019 wordt in de bouw een bijkomend verlies 

verwacht van 40.000 banen. Niet omdat er minder gebouwd 

wordt. Wel omdat onze bouwvakkers vervangen 

 worden door collega's uit Portugal 

of voormalige Oostblok- 

landen.

Door het uitspelen van buitenlandse werknemers  

tegenover Belgische is er sprake van een loonverlies 

tot – 30% in de hout-, bouw- en transportsector.

-30% loon

Bij controles op sociale dumping door de socia- 

le inspectiediensten werden in 2014 bij 80% 

van de bedrijven in de schoonmaak-, transport- 

en bouwsector inbreuken vastgesteld.

Sociale dumping

Kom daarom met het Vlaams Belang in actie en trek sa-
men met ons aan de alarmbel. Samen eisen wij dat het 
onbeperkte vrij verkeer van personen in Europa in vraag 
wordt gesteld. Elk land moet opnieuw het recht hebben 
zijn arbeidsmarkt en sociale zekerheid te beschermen. Wij 
willen zelf bepalen wie onder welke voorwaarden binnen-
komt. Onze boodschap is duidelijk: red Vlaamse jobs. Nu!

Tom Van Grieken  
voorzitter@vlaamsbelang.org


