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Onze trage wegen
Als jager ben ik het niet altijd eens 
met de mensen van "Natuurpunt", 
doch ditmaal moet ik vaststellen dat 
zij gelijk hebben en dat wij moeten 
samenwerken om deze relikwieën van 
het platteland te beschermen.

Op verschillende plaatsen in Pamel 
worden de trage wegen weggewerkt als 
verplichte voorbode van verkavelingen 
met het doel grootschalige bouwplannen 
uit te werken. Eenmaal de bestemming 
gewijzigd is dit definitief en moet er 
wederom een aanvraag gedaan worden 
om de trage wegen terug in te stellen. 
Zonder deze "wijziging van bestemming" 
kan de geplande verkaveling niet 
doorgaan.

Wat wenst het gemeentebestuur nu 
eigenlijk? Hebben wij een morele 
verplichting om te bouwen en zodoende 
onze populatie wederom drastisch uit 
breiden, met – al dan niet – invoer uit 
het Brusselse?

Moeten wij verplicht meewerken 
aan de uitbreiding van de hoofdstad 
en zodoende het landelijke van onze 
gemeente compleet teniet doen? Neen, 
driewerf neen!

Ik ben de mening toegedaan dat wij, kost 

wat kost, hiertegen moeten ingaan en 
niet toegeven aan de uitbreidingsdrang 
van het gemeentebestuur. Dit zal op 
termijn leiden tot de verloedering van 
het landelijk karakter van deze prachtige 
omgeving. Als wij hierin toegeven, zal 
men binnen dit en enkele jaren kunnen 
zeggen dat Roosdaal een buitenwijk van 
Brussel is geworden met alle problemen 

van dien, zoals een massale aanvoer 
van Frans- en anderstaligen en een 
onderdrukking van de lokale geboren en 
getogen Roosdaalenaar.

Ik kan dan enkel de raad geven aan 
onze inwoners om niet toe te geven 
aan de verschillende drukkingsgroepen, 
waarbij de inwoners aangemaand 
wordt hun gronden te verkopen, via 
huisbezoeken met reeds vooringevulde 
formulieren. Denk aan onze kinderen 

en al de toekomstige generaties die recht 
hebben op een rustgevende en landelijke 
omgeving, waar het goed toeven is. Waar 
wij thuis zijn en ons kunnen verblijden bij 
de aanblik van al dit moois. Vergeet niet 
dat iedere vierkante meter die verkocht 
wordt, een stap verder is naar mogelijke 
onteigeningen en het neerpoten van 
lelijke en karakterloze gebouwen, waar 
men eerder zal inhokken dan gelukkig 
wonen, waar de kans groot is dat de 
nieuwe bewoners per voorkeur afkomstig 
zijn uit het Brusselse en het Zuiderse, 
zoals wij tot nu toe hebben kunnen 
vaststellen. Als jullie nog geloven dat de 
wachtlijsten voor betrekking van sociale 
woningen zullen minderen ten voordele 
van onze eigen bewoners, vergeet het dan 
maar, want de praktijk heeft ons geleerd 
dat dit enkel een utopie is. 

Onze kinderen hebben recht op deze 
prachtige omgeving. Zorg er dus voor 
dat de "Dikken van Pamel" zich niet te 
veel ronddraait in het graf. Ik reken op 
uw gezond boerenverstand. Steun ons 
in deze en steun ook "Natuurpunt". De 
trage wegen moeten blijven. Laat U niet 
beduvelen!

Gerard Van Noten
Bestuurslid
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Pamel-Roosdaal



Roosdaal- 
Buitenland: 0-1
 
Naar aanleiding van de voetbaltransfers 
in onze streek kon men in het weekblad 
“Goeiedag” lezen dat er in de lokale 
voetbalclub 24 spelers van vreemde 
origine aangetrokken werden en dat er 
28 spelers dezelfde club hadden verlaten. 
FC Denderzonen Pamel doet het dus 
bijzonder goed in de internationalisering 
van het sportgebeuren. Het is even 
wachten op een naamswijziging van de 
club, “denderzonen” is niet bepaald nog 
representatief.
 

Belleheide zorgt 
voor Turkse overlast
 
Dat de feestzaal Belleheide een druk 
bezochte feesttempel geworden is hoeft 
geen betoog. Wij juichen dat zelfs 
toe, een dergelijke mooie precieuze 
infrastructuur is een meerwaarde 
voor de hele streek. Bovendien 
zorgt de ligging voor een zeer vlotte 
bereikbaarheid. Maar, wat ons, en zeker 
de buurtbewoners absoluut niet kunnen 
appreciëren is de onophoudelijke 
overlast. Fout geparkeerde wagens, 
agressief gedrag, sluikstorten, … De 
Turkse eigenaars, samen met het 
gemeentebestuur blijven jammer 
genoeg  doof voor het protest. Het 
Vlaams Belang laat het hier niet bij en 
zal verdere stappen ondernemen!

Nieuwe sportinfra-
structuur?
 
Het door CD&V met trots 
aangekondigde RUP-Pamel laat weten 
dat er geïnvesteerd zal worden in 
onder meer openluchtrecreatie, nieuwe 
sportinfrastructuur en een polyvalent 
gebouw… laat het nu net deze 
eigenschappen zijn die ook van tel zijn 
op Belleheide en de voetbalterreinen 
aan de Belle Alliance. Infrastructuur 
waarvan overwogen kon worden om 
ze als gemeentelijk patrimonium aan 
te werven. Tenminste een bedenking 
waard, het zou alleszins goedkoper 
geweest zijn dan nieuwe gebouwen 
op te trekken, en bovendien hadden 
voorgenoemde complexen in Vlaamse 
handen kunnen gebleven zijn!

Franstalig inburgeringstraject op  
Vlaamse kosten?
De Vlaamse regering ondersteunt ver-
schillende gemeenten die samenwer-
ken om de integratie van personen met 
buitenlandse origine te bevorderen. 

Volgens Ring-TV, de regionale zen-
der voor Halle-Vilvoorde, zouden de 
120.000 euro bestemd voor gezamenlijke 
projecten die vijf van de zes faciliteitenge-
meenten uit de Vlaamse Rand opstarten, 
ook Franstalige projecten omvatten. De 
kans dat nieuwkomers daar naartoe wor-
den geleid, is allesbehalve denkbeeldig. 
De taalfaciliteiten zijn immers al lang 
geen hulpmiddel meer om zich aan te 
passen, maar een hefboom voor verdere 
verfransing en een middel om nieuwe 
inwijkelingen in de waan te laten dat ze 
in het tweetalige Brussel zijn terechtge-
komen. Zo tellen de faciliteitenscholen 
heel wat buitenlandse kinderen die het 
Frans wellicht niet als huistaal hanteren, 
zoals wettelijk nochtans wordt voorge-
schreven. Minister Crevits ziet daar geen 
graten in. Op een schriftelijke vraag van 
Chris Janssens antwoordde ze dat het best 
mogelijk is “dat iemand met de Britse of 
Poolse nationaliteit het Frans als thuistaal 
hanteert”. Het gevaar dat die redenering 
ook voor de integratie van nieuwkomers 

zou worden gehanteerd, is dus 
niet denkbeeldig. 

WAT NU HOMANS?

Er was trouwens wel degelijk 
reden tot twijfel, want “wij 
bieden zeker het Nederlands 
aan als voorrangstaal”, verkon-
digde de enige Nederlands-
talige burgemeester van de 
vijf initiatiefnemers, met 
name Walter Vansteen-
kiste in Wemmel. Hij 
voegde daar echter aan 
toe: “maar anderzijds 
kunnen die mensen ook 
kiezen om bijvoorbeeld 
het Franstalig onderwijs te 
volgen dat hier georganiseerd 
wordt door de Vlaamse gemeenschap”. Dat 
leek er op te wijzen dat nieuwkomers niet 
per se naar een Nederlandstalig integra-
tietraject zouden worden geleid. Zo had 
Ring-TV het overigens ook begrepen. 
Chris Janssens vroeg daarover duidelijk-
heid aan minister Homans, die hem ver-
zekerde dat de subsidies die werden toe-
gekend uitsluitend voor Nederlandstalige 
initiatieven mogen gebruikt worden. Dat 

werd inmiddels in een brief aan 
de betrokken gemeentebesturen 

bevestigd. Logisch, ze mogen dan 
voorstander zijn van een aanhechting 

bij Brussel, hun gemeenten behoren wel 
degelijk tot het Nederlands taalgebied en 
dus kan integratie alleen via kennis van 
het Nederlands geschieden. Er is voor de 
Vlaamse regering derhalve geen reden om 
Franstalige inburgeringstrajecten te sub-
sidiëren. Het is goed dat Vlaams Belang 
daaraan heeft herinnerd en dat het heeft 
aangetoond de gang van zaken van nabij 
op te volgen.

De taalfaciliteiten zijn al lang geen 
hulpmiddel meer om zich aan te 
passen, maar een hefboom voor 

verdere verfransing.
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STEEDS TOT UW 
DIENST

Heeft u vragen betreffende 
de gemeentelijke diensten? 
Huisvuilophaling? Groendienst? 
Wil u meer weten over het openbaar 
vervoer in onze gemeente? Heeft u 
een vraag die u graag wil stellen aan 
het gemeentebestuur? Merkt u soms 
ongeregeldheden op aan het wegennet? 
Kapotte fietspaden? Werkt de openbare 
verlichting slecht? Heeft u suggesties 
om onze gemeente veiliger te maken 
voor voetgangers? Denkt u dat Pamel-
Roosdaal beter kan investeren in 

sociale woonzorgprojecten? Juicht u de 
komst van bepaalde KMO’s of winkels 
toe? Of liever niet? Wil u weten wat de 
gemeente doet met uw belastingsgeld? 
Welke scholen en rusthuizen er zijn? Is 
er een bepaald project dat u wil starten 
of ondersteunen? Leest u graag en wil u 
dat doorgeven aan de bibliotheek? Heeft 
u een vraag, opmerking, suggestie… 
contacteer ons. “Wij engageren ons 
om u ten dienste te staan” zijn voor ons 
geen loze woorden.

Vervoeg onze rangen!
“Vlaams Belang” is opnieuw relevant” 
stond in de kranten na de laatste peiling. 
Die was inderdaad hoopvol en positief. 
Wij moesten het inderdaad sinds de laatste 
verkiezingen zonder parlementslid doen 
in onze regio. Wij moesten het inderdaad 
zonder gemeenteraadsleden doen sinds de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen. Maar 
we hebben volgehouden. En we blijven 
vol houden. Omdat de dagdagelijkse 
realiteit ons gelijk geeft. Aarzel dus niet 
en kom ons vervoegen. Woon vrijblijvend 
een vergadering bij en kom kennismaken 
met onze werking. Alvast welkom.

Marie Rose Geldof
afdelingsvoorzitter

regioraadslid

“De belastingen zullen sowieso 
omhoog moeten: een toevloed 
van velen die gemiddeld minder 
bijdragen dan ze ontvangen, zal 
door anderen moeten worden 
betaald. Niemand zal kunnen 
zeggen dat we het niet konden 
voorzien” 

Columnist Syp Winia over de 
asielinvasie, in Elsevier,  

30 januari 2016 

“Elke bevolking heeft het recht 
dat haar grenzen gecontroleerd 
worden”

VUB-professor sociologie Mark 
Elchardus, in De Morgen,  

2 februari 2016

“De regering-Michel gaat in 
haar eerste volledige begrotings-
jaar dieper in het rood dan de 
regering-Di Rupo in haar laat-
ste”

Chef-politiek Jan Segers, in Het 
Laatste Nieuws, 5 februari 2016

“Op het Vlaams Belang na wer-
den alle partijen al eens uitgetest 
in het beleid, maar het heeft tot 
nog toe geen verandering ge-
bracht.”

Politiek commentator Luc 
Van der Kelen, in Het Laatste 

Nieuws, 8 februari 2016

“Vlaanderen is welvarend on-
danks België. Dat we kunnen 
thuiskomen met een redelijk 
volle boodschappentas is niet 
door het Belgische gat in de tas 
(de transfers) maar omdat Vla-
mingen hard werken.”

Jonas Naeyaert, woordvoerder 
Vlaamse Volksbeweging,  

in De Standaard, 26 januari 2016



Ondervindt u overlast van asielzoe-
kers? Bent u getuige van vandalis-
me, diefstal, aanranding of andere 
criminele feiten gepleegd door 
asielzoekers? Hebt u een tip voor 
ons omtrent asielfraude? Wilt u 

iets aankaarten met betrekking tot 
de opvang van asielzoekers in uw 
buurt? Meld het ons! Uw melding 
wordt steeds in alle vertrouwen be-
handeld.

Geen ‘Calais’  
aan onze kust!
De ongeziene immigratiecrisis waarmee Europa geconfronteerd wordt, 
gaat niet aan Vlaanderen voorbij. Wel integendeel. Vorig jaar werd in 
dit land afgeklokt op liefst 35.476 asielaanvragen, het hoogste aantal in 
vijftien jaar. 

Balkanroute aan de 
Noordzee?

De jongste maanden is onze kust 
bovendien een populaire transit-
zone geworden voor illegalen op 
weg naar het Beloofde Land, Groot-
Brittannië. Wanneer niet eindelijk 
doeltreffend wordt ingegrepen, is 
het slechts een kwestie van tijd voor 
er aan onze kust een nieuw ‘Ca-
lais’ ontstaat of de hele kuststrook 
verwordt tot een soort ‘Balkanroute 
aan de Noordzee’. 

Geen ‘verandering’

Wie dacht dat er met de N-VA in de 
regering ‘verandering’ zou komen 
in het lakse asiel- en immigratiebe-
leid, komt bedrogen uit. Van een 
evenwichtig en geloofwaardig uit-

wijzingsbeleid is minder dan ooit 
sprake. De instroom houdt absoluut 
geen gelijke tred met de uitstroom: 
tegenover de duizelingwekkende 
stijging van het aantal nieuwe asiel-
zoekers (+ 106%!) staat een toe-
name van de terugkeer van illega-
len van amper 15%. Ondertussen 
blijven minister Jan Jambon (N-VA) 
en staatssecretaris Theo Francken 
(N-VA) dweilen met de kraan open 
door koppig te weigeren de open 
grenzen in vraag te stellen. 

Grenzen stellen

Nochtans is het duidelijk dat 
de problemen alleen maar 
zullen toenemen indien geen 
werk wordt gemaakt van een 
correct en strikt immigratiebe-
leid. Er is dringend nood aan 
een politiek die de uitstroom 

vergroot (door een geloofwaardig 
uitwijzingsbeleid) en de instroom 
verkleint (door een geloofwaardige 
grensbewaking). 

Een land heeft niet alleen het recht 
zijn grenzen te beschermen; het 
heeft tegenover zijn burgers ook 
de plicht dat te doen. Dit land moet 
met andere woorden – ook in de 
meest letterlijke betekenis van het 
woord – grenzen stellen.

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang 

twitter.com/vlbelang
www.vlaamsbelang.org

youtube.com/vlaamsbelang

Ga mee 
in het verzet!
SMS “info + naam en 
adres” naar 3111 en  
ontvang een gratis USB-
stick en een infopakket.


