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2017?



GEEN MOSKEE TE STERREBEEK

Met de aanslagen in Zaventem, Brussel, Parijs, Istanboel, Magnanville, Orlando nog vers in het geheugen 
kregen we het “heuglijk” nieuws in de maag gepord dat Sterrebeek binnenkort met een moskee gezegend 
wordt. 

Het VLAAMS BELANG zegt openlijk en als enige partij: 
NEEN, geen moskee te Sterrebeek!

De argumentatie is meervoudig:
• De moskee zal de verkeers- en parkeerproblemen in Sterrebeek vergroten.
• Wij wensen niet dat ons straatbeeld door een oosters bouwwerk gebroken en ontsierd wordt.
• De islam is een autoritaire, oosterse,  anti-Europees ideologie. Wij willen niet dat kinderen 

-Indonesische of  andere- in een moskee in onze gemeente geïndoctrineerd worden met ideeën 
die de scheiding tussen kerk en staat verwerpen, vrouwen als tweederangsburgers beschouwen, 
lijfstraffen accepteren, de onderdrukking van holebi’s en andersdenkenden voorstaan. 

De theorie van een gematigde islam is een waanidee ontsproten aan het ziekelijke brein van westerse 
dromers. Ook in Indonesië is er geen “gematigde islam” en heerst er een allesbehalve vredevolle situatie. 
Er is constant religieus geweld tegen christenen en anderen. Talrijke moordpartijen bereiken onze pers 
niet of  worden weggecensureerd. Het wahabisme,  dat sterk verwant is met het salafisme, maakt er 
opgang en heeft aanhangers in de hoogste kaders en zelfs in de regering. De terreurgroep Jemaah 
Islamiyah die banden heeft met IS en Al-Qaeda  is de emanatie van het verscherpt extremistisch denken 
en heeft al de bloedigste aanslagen gepleegd.  

De bal ligt nu in het kamp van het gemeentebestuur. Wij willen geen islamisering van onze 
buurt. Niemand kan ons de democratische ingesteldheid van de initiatiefnemers garanderen. 

               
VOLK IN ’T VERZET!
Geen moskee te Sterrebeek!

Pas de mosquée à Sterrebeek!
Keine  Moschee in Sterrebeek!

No mosque in Sterrebeek!
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Ja, ik wil...

¨  Meewerken met het  
 Vlaams Belang

¨  Lid worden van 
 het Vlaams Belang

¨  Een gratis infopakket

¨ Een gratis proef- 
 abonnement

Naam: ............................................................................................. ̈  Man ̈  vrouw
Straat: .......................................................................................... Nr.: ..........................
Postcode: ........................ Gemeente: ........................................................................
Tel.: ................................................................. Geb. datum: ......................................
E-post: .........................................................................................................................

Vlaams Belang Vlaams-Brabant
madouplein 8/4, 1210 Brussel 

( 02/582.91.75 - * vlaams-brabant@vlaamsbelang.org

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 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.
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