
Vu
: T

om
 V

an
 G

rie
ke

n,
 M

ad
ou

pl
ei

n 
8/

9,
 1

21
0 

Br
us

se
l

De verkiezingskoorts stijgt!
Er zijn tekenen dat binnen de Ternatse 
meerderheid de verkiezingskoorts stijgt. 
Een niet-coherent beleid, kortzichtige 
beslissingen… het is duidelijk dat 2018 
nadert. 

Maar ook sommige oppositieleden 
maken onwaarschijnlijke bochten, 
hoogstwaarschijnlijk met het oog op een 
lucratief zitje in de volgende legislatuur. 
U weet wel, het verhaal van de postjes 
en de mandaten…

Maar niet bij het Vlaams Belang. Wij 
namen ruimschoots de tijd om echt te 
luisteren naar de bevolking. Naar hun 
verzuchtingen, hun ergernissen,… 
Het werd ook een zoektocht naar 

oplossingen. Dit alles zullen we netjes 
bundelen in ons verkiezingsprogramma. 
Waarmee we dus bevestigen dat we 
zeker zullen opkomen bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.

Vandaar ook deze warme oproep. 
Wil u actief meewerken aan 
onze themapunten. Kent u zelf 
aandachtspunten en wilt u die delen 
met ons? Voelt u zich aangesproken om 
een actieve rol te spelen in de Ternatse 
politiek? Deel uitmaken van een 
enthousiast bestuur? Of zich kandidaat 
stellen?

Neem gerust contact met ons op via de 
contactbon binnenin. Wij nemen, zo 

u wil discreet, zo spoedig als mogelijk 
contact met u op.

Roger Vandendriessche 
afdelingsvoorzitter
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KATHOLIEK ONDERWIJS BUIGT VOOR ALLAH
Nog voor 1 april goed en wel was 
aangebroken, lanceerde de top van 
het gemeenschapsonderwijs en het 
katholiek onderwijs het idee om het 
schooljaar 2017-2018 te laten star-
ten op 4 in plaats van 1 september. 
Als reden werd het islamitische of-
ferfeest aangegeven dat op 1 septem-
ber plaatsvindt. Vlaams parlement-
slid Chris Janssens reageerde gevat: 
“Eerst kwamen de halalmaaltijden 
in de scholen, vervolgens moesten de 

examenroosters aangepast worden aan 
de ramadan. Daarna kwam het ka-
tholiek onderwijs op de proppen met 
plannen om islamitische gebedsruim-
tes te voorzien, vrijwillige islamlessen 
te organiseren en de hoofddoek op-
nieuw onze schoolgebouwen binnen 
te laten dringen. En nu wil men het 
schooljaar zelfs later laten beginnen 
omdat de Koran dat voorschrijft. Wat 
zal het volgende zijn? Meisjes achter-
aan de klas zetten?” 



Isabelle tijdens haar eedaflegging

Welkom Isabelle!
Eind september vorig jaar zette het 
voormalig nationaal partijbestuurslid 
van N-VA Isabelle Pierreux uit 
Gooik de overstap naar het Vlaams 
Belang. Daarmee werd onze partij 
een ervaren gemeenteraadslid rijker 
in de Pajottenlandse gemeente 
Gooik. Wie dus beweert dat 
wij een vrouwonvriendelijke en 
onaantrekkelijke partij zijn slaat de bal 
volledig mis.

'Net als vele N-VA-kiezers voel ik mij 
bekocht. Voor mij is het Vlaams Belang 
de enige partij die zichzelf trouw is 
gebleven en zijn rechtlijnigheid heeft 
behouden', zegt Isabelle zelf.

Wij heten haar alvast hartelijk welkom!

Louisa De Troch
bestuurslid

Zaterdag 29 april vanaf 20u  
deelname aan “Muziek van bij Ons”

Een initiatief van de Vlaamse 
Volksbeweging Pajottenland in de 
parochiezaal van Wambeek (P. de 

Montstraat)
o Inkomprijs kassa = 7.50 €, 

voorverkoop = 5 €.
o Vlaams Belang leden = 4 € via Roger 

Vandendriessche op  
0477 23 42 57

Zaterdag 10 juni van 14u tot 17u 
Pannenkoekennamiddag  

voor de senioren
Een initiatief van het Brabants 

Seniorenforum Anderlecht.
o Zaal Familia, A. Willemynstraat 

113 te Anderlecht. Bel gerust 
Roger Vandendriessche indien u 

vervoersmoeilijkheden zou hebben.

Zondag 18 juni vanaf 14u 
Wandeltocht landelijke wegen

Een initiatief van de afdeling Ternat in 
samenwerking met de afdeling Asse.
o Een wandeling van +/- 6 km langs 
rustige landelijke wegen van Ternat. 
Nadien kan men deelnemen aan de 

Viking- en Keltische feesten op enkele 
weides langs de Baron Liebaertstraat, 
u kan daar trouwens enkele typische 

gerechten nuttigen.
o Vertrekpunt = de brug (weide) aan de 

Baron Liebaertstraat zelf om 14u.
o Inschrijven is niet noodzakelijk, 

doch graag een telefoontje naar Roger 
Vandendriessche is aangewezen bij 

slecht weer…

Zaterdag 8 juli van 12u tot 
14u30 en van 17u tot 19u30: 11 

juli-Braai
Een initiatief van de afdeling Dilbeek.

o Afspraak in JC Castelhof, Molenstraat 
103 te Sint-Martens-Bodegem.
o Het trefpunt bij uitstek op de 

Vlaamse Feestdag te vieren.

Zaterdag 4 november van 17u 
tot 21u: jaarlijkse Kaas-en 

Wijnavond
Ons jaarlijks etentje in het zaaltje van 

De Waeterheeren (Gemeentehuisstraat).
o Meer info volgt.

Vrijdag 22 december om 20u  
algemene open vergadering.

o Iedereen welkom!

en... actie!Brussels haatpaleis
Dat de grote moskee in Brussel een bol-
werk is van gewelddadig salafisme weten 
ze intussen zelfs op de Fiji-eilanden. Een 
vernietigend rapport van het anti-terreur-
orgaan OCAD toonde eerder al aan dat 
de moskee zich bekwaamt in het creëren 
van islamextremisten en het financieren 
van terroristische operaties. Toen de on-
derzoekscommissie over de aanslagen van 
22 maart de directeur van het Brussels 
haatpaleis, Jamal 
Saleh Momenah 
verhoorde, viel de 
mond van de le-
den van de com-
missie open van 
verbazing. De 
man slaagde erin 
bewezen feiten 
staalhard te ont-
kennen, zichzelf 
om de haverklap 
tegen te spreken 
en als klap op de 
vuurpijl zijn mis-
prijzen voor het 

Universeel Verdrag voor de Rechten van 
de Mens niet onder stoelen of banken 
te steken. Het Vlaams Belang vroeg dan 
ook de onmiddellijke opzegging van de 
erfpachtovereenkomst met Saoedi-Ara-
bië, maar daar wil minister Jambon niet 
van weten. Of hoe men zelfs in een dos-
sier dat zo klaar is als een klontje kiest 
voor een afwachtende houding… tot er 
opnieuw een bom ontploft. 



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 Lokaal blad

Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel,  

02 219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org

Leve de  
burgemeesterwissel 

Vlaams Belang Ternat wil oprecht de 
nieuwe burgemeester dhr. Wachtelaer 
van harte feliciteren. 

We wensen hem uiteraard ook veel 
werkijver en volharding … en in het 
bijzonder voor het behoud en indien 
nodig het versterken van het Vlaams 
karakter van onze gemeente. 

Eerste tip (en we hebben hier heus geen 
adviesvergoeding voor nodig) is het 
opfrissen, indien nodig terugplaatsen 
en het opwaarderen van de Vlaams 
welkomborden. Iets wat blijkbaar de 
nieuwe Vlaamse alliantie vergeten te 
vragen is…

Andere aandachtspunten zijn onder 
meer de voormalige Ikea-site waarbij 
een shoppingcenter een nog groter 
aanzuigeffect zal hebben op Ternat en de 
mobiliteit nog zwaarder zal hypothekeren.

Ook betreffende gemeentelijke 
toegangsexamens kan de objectiviteit 

duidelijk verhoogd worden. 

Tot slot geven we u ook nog graag deze 
cijfers mee: in onze gemeente wonen 
15286 mensen waarvan 648 niet-Belgen. 
Personen met dubbele nationaliteit niet 
inbegrepen. De grootste groep zijn de 96 
Roemenen.

Gunter Timmermans
bestuurslid

Wie in Ternat een sociale woning 
wil huren, mag geen andere woning 
in eigendom hebben. Dit wordt 
nauwlettend gecontroleerd voor wat 
betreft binnenlandse onroerende 
goederen. De controle in het 
buitenland faalt echter totaal. Veel 
landen reageren zelfs niet eens wanneer 
België ontwerpakkoorden overmaakt 
die moeten toestaan fraude in dat land 
op te sporen door uitwisseling van 
gegevens.

Vlaams parlementslid Guy 
D’Haeseleer uit Ninove vindt dit 
onrechtvaardig en discriminerend 
tegenover de eigen (kanditaat-) 
huurders en diende daarom een 
voorstel in om aan dit misbruik een 
einde te maken.

Heel veel hier verblijvende 
vreemdelingen bezitten een woning in 
het land van herkomst. Een onderzoek 
van de Koning Boudewijnstichting 
wees uit dat maar liefst 60 % van 
de hier wonende Marokkanen een 
eigendom in Marokko heeft. Meer 
nog, 66 % van hen is in ons land 
huurder. Vele duizenden daarvan 
huren een Vlaamse sociale woning. Al 
15 jaar wordt de kwestie van het gebrek 
aan mogelijkheid tot fraudeopsporing 
in het buitenland aangekaart in het 
Vlaams Parlement. Tot op heden 
zonder resultaat omdat er weinig 
wil tot samenwerking is van de 
herkomstlanden. Ook huidig minister 
Homans van N-VA is inmiddels nog 
geen millimeter opgeschoven richting 
een oplossing. Na meer dan de helft 
van deze legislatuur is ze nog niet 
verder gekomen dan een opdracht tot 
studie over de problematiek.

Controle?



Een nieuwe studie toont aan dat er 
op economisch vlak een enorme 
kloof blijft gapen tussen Vlaande-
ren en Wallonië. Terwijl Vlaande-
ren er de afgelopen 33 jaar in 
slaagde de werkloosheid te halve-
ren (van 10,7 naar 5,2 procent), 
bleef Wallonië met 12 procent ter 
plaatse trappelen. 

Slecht nieuws dus voor de Waalse 
politieke klasse die om de haver-
klap beweert dat het Waalse her-
stel zich heeft ingezet en Wallonië 
Vlaanderen langzaam maar zeker 
inhaalt. Maar ook slecht  nieuws 
voor Vlaanderen, want de factuur 
voor de Waalse economische ma-
laise wordt voor een groot deel 
door de Vlaamse belastingbetaler 
betaald. 

De Vlaamse geldstroom naar Wal-
lonië is ondertussen opgelopen tot 
12 miljard euro. Over deze als 
‘solidariteit’ verkochte  miljarden-
diefstal blijft het bij de Vlaamse 
partijen – de N-VA incluis – echter 
oorverdovend  stil. Begrijpe wie 
kan. 

Erkende asielzoekers hebben recht 
op een ‘equivalent leefloon’. Uit 
cijfers die het Vlaams Belang aan 
het licht bracht, blijkt dat deze fi-
nanciële steun de Belgische schat-
kist in 2015 liefst 102 miljoen euro 
kostte.  Dat is vijf keer meer dan 
de 22 miljoen euro die de rege-
ring eerder vooropstelde. Tellen we 
daar ook de kostprijs voor de tij-
delijk ‘subsidiair beschermden’ bij, 
loopt dat bedrag zelfs op tot 137 
miljoen euro.

OCMW van de wereld

Daar zal het overigens niet bij blij-
ven. Het grote aantal van de asiel-

zoekers die eind 2015 aankwa-
men en nu pas erkend zijn, is in 
dit cijfer immers nog niet meegere-
kend. Bovendien blijkt het slechts in 
een minderheid van de gevallen te 
gaan om vluchtelingen uit Syrië. De 
cijfers tonen aan  dat 75 procent 
van de leeflonen gaat naar mensen 
uit Djibouti, Eritrea, Togo, Guinee, 
Congo, Bangladesh, enz… Samen-
gevat: uit alle windstreken. 

Het zijn cijfers en feiten die beklij-
ven, zeker wanneer men weet dat 
ondertussen één op zeven landge-
noten de eindjes niet meer aan me-
kaar kan knopen.

SMS  “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

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

facebook.com/tomvangrieken 

twitter.com/tomvangrieken 

Kostprijs asielleefloon  
per nationaliteit 2015

Guinee:  
€ 12 miljoen 

Eritrea:  
€ 2,5 miljoen 

Senegal:  
€1,5 miljoen 

Kameroen:  
€ 1,6 miljoen 

Djibouti:  
€ 753 duizend 

Leefloon asielzoekers:  
vijf keer meer dan verwacht!

Vlaanderen rendeert, 
Wallonië verteert

België 
Belastingkampioen 
Van alle OESO-landen heeft 
België nog steeds de op twee 
na hoogste fiscale druk (geme-
ten op basis van de verhouding 
van de belastingen tot het bbp). 
Dat blijkt uit een recent rapport. 
Wie in ons land 100 euro 
verdient, ziet daarvan 45 
euro terugvloeien naar de 
staat in de vorm van tak-
sen, belastingen en ande-
re heffingen. Dat is een 
pak hoger dan het 
OESO-gemiddelde 
van 34 euro. 


