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Uitverkoop
 in Liedekerke

Nieuw 
afvalbeleid Affligem

Belleheide 
Roosdaal oplossing?

VlaamsBelang 
Liedekerke, Roosdaal en Affligem



Gevaarlijk parkeren
De nieuw getekende parkeerplaatsen in de 
Vooruitgangstraat , die grenst aan de Sint 
Gabriëlstraat, zorgen voor onveilige situatie. De 
auto’s staan soms zo geparkeerd, dat ze over de 
witte lijn komen en zo tot op de aanpalende 

Sint-Gabriëlstraat komen te 
staan. Om nog maar te zwij-
gen over de veiligheid van de 
voetgangers bij het oversteken 
van de straat. 

Ben Bessemans
OCMW-raadslid

Uitverkoop
Het gemeentebestuur heeft 
een nieuwe ingeving om 
het budget onder controle 
te houden en tegelijkertijd 
de megalomane projecten te financieren: de 
verkoop van de residentie Neerkouter aan de 
Verlorenkoststraat. Wat is het volgende ? Het 
vroegere postgebouw misschien? 

Vanessa De Bolle,
gemeenteraadslid 

LIEDEKERKE

UIT DE REGIO

personen van vreemde herkomst
Het Vlaams Belang geeft u graag enkele 
cijfers mee 

Met 5,2 procent heeft Liedekerke een van de 
hoogste aandelen personen met andere natio-
naliteit bij geboorte in de regio. In Affligem, 
Ternat en Roosdaal ligt dit cijfer merkelijk 

lager.

In 2011 bedroeg het aandeel personen van 
vreemde origine in Liedekerke 12,8 procent 
van de totale bevolking.

Volgens het Steunpunt Sociale Planning 

Vlaams-Brabant verbleven er in 2011 88 
asielzoekers in Liedekerke. In 2008 waren dit 
er nog maar 66. Samen met Affligem (69) is 
dit de hoogste in de regio. 

(Bron: Steunpunt Sociale Planning Vlaams-
Brabant)

inteGratie 
mislUkt
Ondanks de mooie woorden, beloftes en 
duizenden euro’s die geïnjecteerd zijn in de 
integratie door onze beleidsmakers blijkt dat 
deze inspanningen voor niets zijn.
Zo staat op een muurplaatje van de 
Evangelische kerk in de Opperstraat de tekst 
eerst in een andere taal te lezen. Men ver-
wacht toch enig respect voor de Nederlandse 
taal in onze gemeente. Helaas schiet ons 
gemeentebestuur hier weer te kort.

ZiGeUnerkamp hUiZinGen wordt ware kankerplek 
De buurt om en rond het zigeunerterrein is 
zoals het Vlaams Belang destijds voorspelde 
een ware kankerplek geworden. Het is ver-
worden tot een vuilnisbelt en zelfs openbaar 
toilet. Overal liggen plastic flessen en zak-
ken afval. De vele vuilnisbakken ten spijt. 
Niettegenstaande er drie toiletten zijn voor-
zien, ligt het struikgewas er vol toiletpapier 

en ander fraais. Maar blijkbaar vinden de 
tijdelijke ‘bewoners’ het aangenamer om 
hun vuilnis te delen met de buurtbewoners. 

AFSCHAFFEN

In de provincieraad stelde Vlaams Belang-
provincieraadslid Mireille Buyse de proble-

matiek aan de kaak en 
eiste een betere samen-
werking met het Beersels 
gemeentebestuur die de 
problematiek zou kun-
nen aanpakken door 
middel van GAS-boetes 

en eventueel camerabewaking.  “Indien de 
situatie niet verbetert, dient het doortrekker-
sterrein onverbiddelijk te worden afgevoerd,” 
aldus Mireille Buyse.

BELASTINGBETALER DRAAIT OP 

Uit de jaarverslagen blijkt overigens dat de 
belastingbetaler – via de provincie - jaarlijks 
100 euro bijpast per woonwagen. Indien we 
ook nog moeten instaan voor hun schoon-
maak is het hek helemaal van de dam. 

Daniël Fonteyne
provincieraadslid 



vraaGGesprek joris van haUthem, 
lijsttrekker vlaams parlement 

“we blijven nUttiG en noodZakelijk”
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 regering-Peeters 
een krachtdadig beleid voert, klopt niet. De 
Vlaamse regering is de kampioen van de 
wachtlijsten in de sector van de sociale wonin-
gen, 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 onge-
veer kapot hervormd, met kwaliteitsverlies tot 
gevolg. Neen, het bilan is verre van positief.

In 2009 stapte de N-VA in de Vlaamse rege-
ring 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 Vlaamse 
Rand. Hoe doeltreffend was het Randbeleid? 

Vrijwel niet. De Rand internationaliseert aan 
een razend tempo ten gevolge van een mas-
sale immigratie vanuit Brussel. Maar wat doet 
Bourgeois? Hij vliegt op automatische piloot 
en benoemt hier en daar wat integratieambte-
naren. Dat zijn pleisters op een houten been. 
Bourgeois kent de Randproblematiek gewoon 
niet. Hij voert een Rampbeleid.

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 versnip-
perd 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 uitma-
ken 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 hoofd-
doekenverbod 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 dubbele tong.

Wat zijn uw verwachtingen voor 25 mei?

We mogen best hoopvol zijn. Recent opinie-
onderzoek bevestigde onlangs dat onze stand-
punten worden gedeeld door een meerderheid 
van de kiezers. Een onafhankelijke en recht-
lijnige partij als het Vlaams Belang kent geen 
gelijke. Wij blijven nuttig en noodzakelijk.

Veel succes!



ROOSDAALAFFLIGEM

belleheide Center, GevolG en 
vervolG 
Na meer dan zes maanden 
komt er eindelijk schot in de 
zaak-Belleheide Center komt. 
(Zie schrijven van de burge-
meester in bijlage). Mogelijk 
is het artikel daarover in onze 
vorige publicatie in het verkeer-
de keelgat geschoten waarop er 
alsnog antwoord werd verschaft. 
In het antwoord wordt echter 
gewag gemaakt van het niet meer 
binnenkomen van klachten de 
laatste maanden.

Wij zijn er echter niet van overtuigd dat er geen klachten meer 
zijn. Het lijkt ons waarschijnlijker dat de omwonenden er gewoon 
genoeg van hadden om hun beklag te maken, gelet op het zichtbaar 
gebrek aan gevolg. Wij verkregen nochtans nog sporadisch verslagen 
van onze sympathisanten over storend en beklagenswaardig gedrag. 
Wij raden iedereen dan ook aan om elke klacht en elke incident te 
blijven melden. De gemeente heeft klachten nodig vooraleer te kun-
nen reageren.

Marie-Rose Geldof

waarom vlaams parlement? 
Na 19 jaar Kamer en Senaat heb ik ervoor 
gekozen om ditmaal te kandideren voor 
het Vlaams Parlement. Waarom? Omdat de 
ommekeer zeker dáár moet plaatsvinden. 
Echte autonomie zal Vlaanderen immers 
nooit bekomen met een zoveelste Belgische 
staatshervorming of met zogeheten con-
federalisme. Wel met een ondubbelzinnig 
keuze van het Vlaams Parlement voor onaf-
hankelijkheid. Enkel het Vlaams Belang 
spreekt op dit vlak klare taal. 

De Vlaamse regering van CD&V, Sp.a en 
N-VA heeft de voorbije jaren overigens een 
bijzonder teleurstellend beleid gevoerd voor 
onze streek. Met N-VA-minister Bourgeois, 
bevoegd voor de Vlaamse Rand, kwam er 
helemaal geen beleid voor betaalbaar wonen 
voor onze jonge gezinnen. De druk van 

Brussel nam alleen maar verder toe. Een 
unieke manifestatie als De Gordel werd in de 
vernieling gereden. N-VA-minister Muyters 
faalde dan weer inzake Ruimtelijke Ordening: 
in plaats van de oprukkende verstedelijking 
tegen te houden, krijgen we meer hoogbouw 
en dus nóg meer anderstalige inwijkelingen. 
Door zijn beleid zullen megalomane projec-
ten zoals Uplace in Machelen en het nieuwe 
nationale voetbalstadion in Grimbergen onze 
streek verder verBrusselen. 

Dit nefaste beleid van verstedelijking en ont-
nederlandsing moet hoogdringend gekeerd 
worden. U kan voor de ommekeer zorgen. 
Als u het eigen en landelijk karakter van onze 
streek wil vrijwaren, dan is er maar één nuttige 
stem: Vlaams Belang.

bart laeremans, 
senator 

3de kandidaat 
vlaams parlement

nieUw 
afvalbeleid in 
affliGem 

Begin dit 
jaar werd 
vol trots 
het nieuwe 
afvalbeleid 
voorgesteld. 
Zoals u wel-
licht weet 
maakt een 
nieuw con-
t a i n e r p a r k 
geenszins deel 

uit van die plannen. 

Niettegenstaande de dure verkiezingseden. 
Enkel het systeem verandert van het park zelf 
verandert. Vanaf heden wordt ook uw identi-
teit gevraagd. Aanleiding was het toenemende  
‘afvaltoerisme’ in Affligem. Dit gemeentebe-
stuur hoeft zich echter niet te veel op de borst 
te kloppen, aangezien het systeem is opgelegd 
door de Vlaamse overheid en we het maar al 
te normaal vinden dat er controle komt op 
ons afvalbeheer.

Wat wij uitermate wel vreemd vinden, is dat 
de gemeente, de volledige afvalophaling over-

laat aan een intercommunale. De verkoop 
van materiaal, het eigen personeel niet meer 
inzetten… en ondertussen fors betalen aan 

een firma die eens te meer bevoegdheden van 
onze eigen diensten overneemt. Wordt onge-
twijfeld vervolgd! 



“de keUZe voor het vlaams belanG was evident”
Eind vorig jaar werd Marie-Rose Geldof voorzitter van Vlaams Belang Roosdaal. De redactie zocht haar op voor een gesprek over onze 
gemeente en over politiek.

Marie-Rose, stel jezelf om te beginnen even 
voor.

Ik ben 55 jaar en heb op een zeker ogenblik 
bewust gekozen voor het voltijds beroep van 
huismoeder met zes kinderen. Voorheen was 
ik een van de adjunct-directeuren van de 
petroleumfirma MC Dermott, die wegens te 
hoge loonlasten in België verhuisde naar de 
VS en het Verenigd Koninkrijk. Ik heb er 
zeker géén spijt van, alhoewel ik moet vaststel-
len dat er in dit land weinig of niets gedaan 
wordt ten voordele van het mooiste beroep 
dat er is en dat dan ook nog eens een hulp-
middel kan zijn tegen de vergrijzing.

Wat is volgens jou het mooiste plaatsje in 
Roosdaal is en wat zijn de grootste troe-
ven?

De mooiste plaats is voor mij nog altijd de 
molen van Kaptein Zeppos die een groot deel 
van mijn jeugd verpersoonlijkt wegens dat 
beroemde feuilleton natuurlijk. De troeven 
van ons Roosdaal liggen vooral in het lande-
lijk karakter en het feit dat wij hier nog bijna 
allemaal pure Vlamingen zijn. Vraag is hoe 
lang dat nog zo blijft. Het RUP zoals voorge-
steld door de gemeente - en aanvaardt - zal dit 
zeker niet ten goede komen. Er moet ergens 
een evenwichtige keuze gemaakt worden tus-
sen de landelijkheid en de zo genoemde 
stadsvoordelen. Men denkt spijtig genoeg 
alleen maar aan expansie, hetgeen natuurlijk 
inhoudt dat niets expandeert voor de inwo-
ners, maar dat hun landelijke mogelijkheden 
enkel kleiner worden. Maar ja, de toekomstvi-
sie van sommige partijen houdt géén rekening 
met de rust en kalmte, enkel met de hoogte 
van de dividenden.

Was de keuze voor het Vlaams Belang een 
evidente keuze of heb je er toch over moe-
ten nadenken?

De keuze was vrij gemakkelijk, als je de afta-
keling en de decadentie van onze maatschap-
pij ziet en vaststelt dat de meeste partijen 
daar botweg aan meehelpen, waardoor wij al 
onze waarden verliezen. Ik kon gewoon niet 
aan de zijlijn blijven staan en dit wezenloos 
aan me laten voorbijgaan. Waar gaan onze 
kinderen ooit terechtkomen als er niet actief 
gereageerd wordt? Ik vind het een morele 
plicht om tegen deze verloedering in te gaan. 

Struisvogelpolitiek is niets voor mij!

Hoe slaag je erin anderen te overtuigen?

De meesten zijn wel overtuigd, maar durven 
er niet openlijk voor uitkomen. De druk 
van bijvoorbeeld werkgevers en kennissen 
die heiliger zijn dan de Paus weegt natuurlijk 
zwaar door en ik kan dat verstaan. Inderdaad, 
iedereen moet brood op de plank krijgen en je 
job verliezen door met het Vlaams Belang op 
te trekken is natuurlijk niet leuk. Ik zit wel in 
de goede positie, want mijn job kunnen ze mij 
natuurlijk niet afnemen.

Waarom is het Vlaams Belang nodig in 
Roosdaal en, bij uitbreiding, in onze regio?

Het is belangrijk dat Roosdaal Vlaams blijft, 
dat geldt trouwens voor heel de regio. Roosdaal 
ligt aan de rand van Brussel waardoor we te 
maken hebben met een verlies van eigen-
heid door de verfransing, de vervreemding 
en de invasie van sommige culturen die niet 
overeenstemmen met onze waarden en onze 
manier van leven in het algemeen. Sommigen 
passen zich aan, leren de taal en zijn soms niet 
te onderscheiden van Roosdalenaars, maar de 
meesten doen dat niet. Zij passen gewoon hun 
cultuur toe en dwingen die dan nog eens op 
ook. Dit kan dus niet. Als wij vaststellen dat 
iedere gemeente dan ook nog verplicht wordt 
een bepaald aantal asielzoekers op te vangen; 
als wij vaststellen dat de machtshebbers dit 
nog eens voorstellen als een zogenoemde 
“verrijking” van onze maatschappij; als men 
daarbij neemt dat die “verrijking” ons eerder 
overlast en criminaliteit brengt, dan is het hek 
van de dam en blijft er maar één partij over 
die ons verdedigt en dat is het Vlaams Belang.

2014 zal een belangrijk politiek jaar wor-
den. Heb je wat dat betreft een boodschap 
aan de inwoners van Groot-Roosdaal?

Ik zou hen willen vragen hun stem te laten 
afhangen van een partijprogramma en niet 
van wat in de media verschijnt of het feit 
dat ze toevallig iemand kennen op de lijst. 
Stemmen voor een bevriende politieker omdat 
hij u ooit eens heeft geholpen met uw bouw-
aanvraag, omdat die man of vrouw sympa-
thiek is voor een pintje of een tas koffie, is 
de oude stijl. Ik roep de mensen op de pro-
gramma’s van de verschillende partijen naast 
mekaar leggen en een weloverwogen keuze 
te maken. Op 25 mei trekken we met zijn 
allen naar de stembus voor de ‘moeder aller 
verkiezingen’. Dan hebben onze inwoners de 
kans te stemmen voor vernieuwing en echte 
verandering, met het oog op hun toekomst en 
die van hun kinderen. 

Hartelijk bedankt voor dit interview en 
nog veel succes!

 onZe wensen
Namens het bestuur van Vlaams Belang 
afdeling-Roosdaal wens ik al onze lezers 
een gelukkig en gezond 2014.

Voor het Vlaams Belang wordt het een 
belangrijk jaar met op 25 mei 2014 de 
‘moeder aller’ verkiezingen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat de Vlamingen geen mee-
lopers zijn zoals andere partijen denken. 
De gebroken beloftes liggen nog vers in 
het geheugen. Wij hopen dan ook dat de 
Vlamingen massaal kiezen voor een veilig 
en Vlaams Vlaanderen, en dus voor het 
Vlaams Belang.

Positief alvast was het succes van onze 
campagne ‘Geef er een lap op’ eind vorig 
jaar. Er werden heel wat vliegenmep-
pers uitgedeeld op de Boerenmarkt en de 
Kerstmarkt en de reacties waren doorgaans 
zeer positief..

Heeft u nog suggesties of vragen, of wil u 
een probleem aankaarten, dan staan wij 
steeds tot uw dienst. Wij zul-
len u, ook als u geen lid bent, 
zo goed mogelijk bijstaan. 
Aarzel dus niet om ons te 
contacteren. 

Gerard Van Noten 



overal in eUropa heerst onGerUstheid 
over een nieUwe immiGratieGolf vanUit 
roemenië en bUlGarije. 
als we sommiGen moGen Geloven, is vlaanderen eChter een eiland

Sinds 1 januari hebben ook Roemenen en 
Bulgaren overal in de Europese Unie vrij 
toegang tot de arbeidsmarkt. 

Het feit dat er later dit jaar ook nog verkie-
zingen plaatsvinden, zorgde ervoor dat in 
verschillende Europese hoofdsteden - rijkelijk 
laat - de bedenking werd geuit dat het wegval-
len van de laatste arbeidsbeperkingen wel eens 
zou kunnen leiden tot een ongecontroleerde 
instroom, met alle ongewenste economische 
en sociale gevolgen van dien. Om een nieuwe 
immigratiegolf af te wenden, besliste de Britse 
regering reeds dat EU-onderdanen voortaan 
geen recht meer hebben op een werkloosheids-
uitkering gedurende de eerste drie maanden 
van hun verblijf in het land. Ook in Duitsland 
woedt het debat volop, terwijl de Duitse ver-
eniging voor steden en gemeenten aandrong 
op bijkomende financiële middelen vroeg 
om de verwachte toestroom op te vangen.   
 
warm en koUd blaZen
 
In zijn antwoord op een vraag van Filip 
Dewinter, liet Vlaams minister van 
Inburgering Bourgeois (N-VA) echter weten 
dat er zich in Vlaanderen geen noemenswaar-
dig probleem zal stellen. Daarmee ontkent 
Bourgeois niet alleen het licht van de zon, 
maar spreekt hij bovendien ook recente ver-
klaringen van zijn eigen partijgenoten tegen.   

Dewinter wees erop dat niemand minder 
dan Antwerps N-VA-schepen van Sociale 
Zaken Liesbeth Homans, onlangs nog van 
de daken - lees: van de voorpagina van 
De Standaard - schreeuwde dat Antwerpen 
“een vloedgolf van Roemenen” vreesde. 
Of hoe de N-VA alweer op een media-
tieke manier een graantje probeert mee te 
pikken van de onrust over een fenomeen 
waarvan ze vervolgens het bestaan ontkent.   
 
alleen het vlaams belanG
 
De plotse uiting van ‘bezorgdheid’ van (een 
deel van) de N-VA over een vloedgolf uit 
Oost-Europa is trouwens om meer dan één 
reden hypocriet. In dat verband herinnerde 
Dewinter eraan dat het Vlaams Belang de énige 
partij was die in 2006 tegen de EU-toetreding 
van Bulgarije en Roemenië heeft gestemd. 
Alle andere partijen, gaande van de SP.a tot 
de N-VA, keurden die toen zonder verpinken 
goed. Meer zelfs: “In 2011 pleitte N-VA-
europarlementslid Frieda Brepoels zelfs voor 
de onmiddellijke afschaffing van de over-
gangsmaatregelen en voor het vrij verkeer van 
personen, ook voor Roemenen en Bulgaren.” 
 
Wat morgen te gebeuren staat - en vandaag 
door sommigen nog steeds wordt ontkend 
- werd acht jaar geleden door het Vlaams 
Belang voorspeld. 

Klaas Slootmans, 
Vlaams Belang persverantwoordelijke

“OF HOE DE N-VA 
ALWEER OP EEN 

MEDIATIEKE MANIER 
EEN GRAANTJE 

PROBEERT MEE TE 
PIKKEN VAN DE 

ONRUST OVER EEN 
FENOMEEN WAARVAN 
ZE VERVOLGENS HET 
BESTAAN ONTKENT. “ 



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, vreemde-
lingen 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 vor-
men, en die regering beschikt in Vlaanderen 
niet eens over een meerderheid. Het zijn 
altijd de Vlamingen die de prijs moeten beta-
len voor de onbestuurbaarheid van België. 
Jaarlijks betaalt elke Vlaming meer dan 2000 
euro aan het zuiden van het land. Daar moe-
ten 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 conse-
quent opkomt voor de Vlaamse belangen.

Wat met immigratie?

Ook het vreemdelingenprobleem zal centraal 
staan in onze verkiezingscampagne. De ver-
dere 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 Vlaams-
Brabant 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 proce-
durefouten 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 uit-
geprocedeerde 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 uitge-
zet. Het aantal plaatsen in gesloten instellin-
gen 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 afge-
schilderd 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 arbeidsver-
gunning 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 systema-
tisch alle voorstellen voor nog meer immi-
gratie, 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. 



Hou alvast volgende data in ’t oog:
Zondag 23 maart: 

VLAAMS BELANG MEETING 
IN DE STADSSCHOUWBURG TE ANTWERPEN

Zaterdag 26 april: 
REGIONALE VERKIEZINGSSHOW TE VILVOORDE

Zondag 27 april: 
ONTBIJTGESPREK AFDELING OPWIJK

Zondag 27 april: 
APERITIEFDEBAT VVB TERNAT

Donderdag 1 mei: 
GEZINSDAG IN DE ZOO VAN PLANCKENDAEL

Zondag 18 mei: 
NATIONAAL VERKIEZINGSCONGRES 

OP HET SCHIP M/S OCEAN DIVA TE ANTWERPEN

Zondag 25 mei
VERKIEZINGEN!

Zaterdag 12 juli
BRAAI IN DILBEEK

REGIONAAL

we hebben er een 
lap op GeGeven in 
onZe reGio 
Van Asse tot Halle, van Liedekerke tot Leeuw, van Opwijk tot 
Ternat… kortom in alle gemeenten van onze regio zijn onze mili-
tanten een maand lang in de weer geweest om vliegenmeppers uit 
te delen op markten en aan stations.

Met deze symbolische actie, de nationale pre-campagne, maakten wij 
duidelijk dat het Vlaams Belang het enige geloofwaardige alternatief is 
tegen het beleid van Di Rupo.

De vliegenmeppers met een cartoon op van Elio Di Rupo en met als 
slogan “Geef er een lap op” gingen heel vlot van de hand. Bovendien 
werden in gans Vlaanderen meer dan 10.000 mensen persoonlijk 
bezocht die een aanvraag deden via mail of sms.

Tijdens de sperperiode voor de verkiezingen mag geen enkele partij 
gadgets e.d. uitdelen, maar wie na 25 mei nog graag een vliegen-
mepper wil kan ons gerust iets laten weten.

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB/Lok - 15/01/14

VLAAMS BELANG REGIO HALLE | 
H. Ghijselenstraat 7 | 1750 Lennik  | Tel. 02/582.91.75 

Rek.: 734-0197233-41
www.vlaamsbelanghallevilvoorde.org  secretariaat.lennik@vlaamsbelang.

org

Zondag 
27 april: 

VVB-Aperitief-
debat

Ternat

Zaterdag 
12 juli: 

VB-Braai
in

Dilbeek

Zondag 
27 april: 

VB-Ontbijt-
gesprek

Opwijk


