
Voorstelling lijsten provincieraadsverkiezingen 20/06/2012 
 
We stellen de lijsten van het district Vilvoorde en Halle samen voor, omdat de thematiek in de hele 
Vlaamse rand dezelfde is. 
 
Wij willen een écht Vlaams beleid in onze streek, geen flauw afkooksel ervan.  
a) De provincie heeft amper 1 medewerker in dienst voor het Vlaams karakter, in tegenstelling tot 
de dienst diversiteit en gelijke kansen (28) of de onthaalbureaus (48) 
b) De voorbije zes jaar heeft de provincie op geen enkel moment druk willen uitoefenen op de 
communautaire onderhandelingen. Al onze moties rond BHV, de splitsing van het gerechtelijk 
arrondissement of de dreiging van de BMR, de metropolitane gemeenschap, werden weggestemd door 
de meerderheidspartijen.  
Als er vanuit het strijdgebied al geen signalen worden uitgestuurd, is het niet te verwonderen dat er 
zulke zware toegevingen werden gedaan aan de Franstaligen: de faciliteitengemeenten worden 
overgeheveld naar een apart kieskanton, als opstap naar de corridor Brussel-Wallonië. Voor de Zes 
dus geen splitsing van de kieskring, zij worden in de steek gelaten. Bovendien worden de Vlamingen 
in Brussel politiek opgegeven. En in plaats van een degelijke  splitsing van het gerechtelijk 
arrondissement krijgen we Franstalige magistraten, faciliteiten voor anderstalige criminelen en nog 
meer vertraging voor de Vlaamse rechtzoekenden. 
Vandaag lazen we trouwens dat gouverneur De Witte aan de alarmbel trekt omdat hij vreest dat het 
nieuwe gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde onvoldoende bemand wordt. 
In ieder geval roepen we nu al op tot een boycot van de Metropolitane gemeenschap, de nieuwe 
adviesraad die de voorbode is van een terugkeer naar de unitaire provincie Brabant, waar de 
Vlamingen in de minderheid zijn. We willen niet dat de provincie Vlaams-Brabant daaraan deelneemt 
en we vragen de gemeenten om hun kat ernaartoe te sturen. 
c) de provincie ondergaat gewoon de ontnederlandsing alsof het een natuurverschijnsel is. De 
laatste jaren komen er meer dan 6000 inwijkelingen per jaar in Halle-Vilvoorde binnen, met alle 
gevolgen van dien. Dat is zowat de helft van het aantal inwoners van Opwijk of Machelen!  
Onze scholen in de rand worden bijgevolg overspoeld door kinderen die geen Nederlands kennen. Hoe 
kun je nog een integratiebeleid voeren als er amper Vlaamse kinderen in de klas zitten? De 
woningmarkt komt zwaar onder druk te staan, jonge Vlaamse gezinnen kunnen hier amper blijven 
wonen en wijken uit. De andere partijen maken daar nu een verkiezingsitem van, maar weigeren in de 
federale regering iets te doen aan de massale instroom. Op die manier is het natuurlijk dweilen met de 
kraan open, en het is precies dat wat wij hier vandaag willen aanklagen. 
Wij zouden graag zien dat de Vlaamse regering, Vlabinvest en de provincie samen een zeer 
doortastend woonbeleid konden voeren, waarin hele straten en zelfs wijken worden opgekocht, 
gerenoveerd en ter beschikking gesteld van onze eigen jongeren, zodanig dat die niet op de loop 
moeten gaan.  
 
Vlaams Belang wil ook een veilige provincie 
Vanaf 1995 hebben wij de onveiligheid en verloedering in onze recreatiedomeinen aangeklaagd, tot 
men in 2007 eindelijk ons voorstel heeft aanvaard dat niet-Vlaams-Brabanders meer moesten betalen 
om in Huizingen en Diest te komen zwemmen. Samen met een strenger reglement zorgde dat voor een 
duidelijke ommekeer en sindsdien blijven de relschoppers weg. Dat bewijst dat je vanuit de 
oppositie wel degelijk kun wegen op het beleid! 
Maar intussen is de criminaliteit in de rest van de provincie alleen maar gestegen, met de laatste jaren 
opvallend veel woninginbraken. In Halle-Vilvoorde zaten we de laatste 4 jaar (2007-2010) aan zo'n 
39000 geregistreerde criminele feiten per jaar, of 105 per dag. In 2010 mochten we meer dan 4300 
inbraken noteren, of ongeveer 12 per dag. 
Sommige gemeenten zoals Wemmel plaatsen nu op hun invalswegen  intelligente camera's met 
nummerplaatherkenning, maar op die manier verplaatsen we alleen de criminaliteit. Er moet dan ook 
dringend een gecoördineerd beleid komen, bv. onder leiding van de gouverneur.  De provincie zou 
dan die politiezones of gemeenten kunnen ondersteunen die een beveiligingsplan voor dergelijke 



camera's hebben opgemaakt. In feite is dat een federale taak, of iets voor de Vlaamse overheid, maar 
daar moeten we momenteel niet veel van verwachten. Daarnaast willen we ook 
buurtinformatienetwerken stimuleren zoals in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. In onze provincie 
zijn er immers amper zes actief. De provincie Antwerpen betaalt de kosten voor een 
crisisinformatienetwerk ( bv burgers informeren bij een ramp), waar ook dat BIN gebruik van kan 
maken  
 
Deze twee hoofdaccenten van onze politieke strijd hebben we gebundeld in de slogan 
“Red de rand, stop de stad” (zie logo) 
 
Wij willen immers niet helemaal onder de voet gelopen worden door Brussel, wij willen onze streek 
niet zien verbrusselen. Als we daar niet snel iets aan doen, zullen we eindigen als de laatste der 
Mohikanen. Men zal het Vlaams Belang alvast niet kunnen verwijten dat het zich daar niet heeft tegen 
verzet! 
 
Jan Laeremans  
Lijsttrekker district Vilvoorde 
Daniel Fonteyne  
Lijsttrekker district Halle  
 
 
Samengevat 
 
1. Versterken van het Vlaams karakter 
* momenteel wordt de rand overspoeld door inwijkelingen (meer dan 6000 per jaar) 
Gevolgen: jonge koppels wijken uit omdat ze geen betaalbare woning meer vinden 
  scholen ontnederlandsen, verbrusselen in snel tempo 
Beleid van CD&V, N-VA, SP.a, Open VLD in de provincie en Vlaamse regering: dweilen met de 
kraan open (zie foto) 
Wij vragen dat de kraan in de federale regering wordt dichtgedraaid, maar dat durven de Vlaamse 
partijen niet, de PS is de baas! 
 
* De provincie moet meer personeelsleden in dienst nemen voor het Vlaams karakter (nu amper 1 
medewerker, wat belachelijk weinig is in vgl met 48 ambtenaren voor de onthaalbureaus) 
* De provincie moet de hogere overheid voortdurend wijzen op de problemen in de rand rond Brussel 
en waarschuwen tegen nefaste toegevingen aan de Franstaligen. Een assertieve ipv een lijdzame 
deputatie dus! 
* de provincie mag niet toetreden tot de nieuwe Brabantse adviesraad “Metropolitane 
gemeenschap” 
 
2 Meer veiligheid 
- veiligheid moet een topprioriteit blijven in onze domeinen, zodat we nooit meer vervallen in de 
wantoestanden van het verleden. 
- Opvoeren van de strijd tegen de criminaliteit en vooral inbraken,  
door o.a. * een investeringssubsidie voor gemeenten die digitale camera’s met 
nummerplaatherkenning willen plaatsen 

* stimuleren van buurtinformatienetwerken 
 
 
 



 


	Voorstelling lijsten provincieraadsverkiezingen 20/06/2012
	We stellen de lijsten van het district Vilvoorde en Halle samen voor, omdat de thematiek in de hele Vlaamse rand dezelfde is.
	Wij willen een écht Vlaams beleid in onze streek, geen flauw afkooksel ervan. a) De provincie heeft amper 1 medewerker in dienst voor het Vlaams karakter, in tegenstelling tot de dienst diversiteit en gelijke kansen (28) of de onthaalbureaus (48)
	b) De voorbije zes jaar heeft de provincie op geen enkel moment druk willen uitoefenen op de communautaire onderhandelingen. Al onze moties rond BHV, de splitsing van het gerechtelijk arrondissement of de dreiging van de BMR, de metropolitane gemeensc...
	Als er vanuit het strijdgebied al geen signalen worden uitgestuurd, is het niet te verwonderen dat er zulke zware toegevingen werden gedaan aan de Franstaligen: de faciliteitengemeenten worden overgeheveld naar een apart kieskanton, als opstap naar de...
	Vandaag lazen we trouwens dat gouverneur De Witte aan de alarmbel trekt omdat hij vreest dat het nieuwe gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde onvoldoende bemand wordt.
	In ieder geval roepen we nu al op tot een boycot van de Metropolitane gemeenschap, de nieuwe adviesraad die de voorbode is van een terugkeer naar de unitaire provincie Brabant, waar de Vlamingen in de minderheid zijn. We willen niet dat de provincie V...
	c) de provincie ondergaat gewoon de ontnederlandsing alsof het een natuurverschijnsel is. De laatste jaren komen er meer dan 6000 inwijkelingen per jaar in Halle-Vilvoorde binnen, met alle gevolgen van dien. Dat is zowat de helft van het aantal inwone...
	Wij zouden graag zien dat de Vlaamse regering, Vlabinvest en de provincie samen een zeer doortastend woonbeleid konden voeren, waarin hele straten en zelfs wijken worden opgekocht, gerenoveerd en ter beschikking gesteld van onze eigen jongeren, zodani...
	Vlaams Belang wil ook een veilige provincie
	Vanaf 1995 hebben wij de onveiligheid en verloedering in onze recreatiedomeinen aangeklaagd, tot men in 2007 eindelijk ons voorstel heeft aanvaard dat niet-Vlaams-Brabanders meer moesten betalen om in Huizingen en Diest te komen zwemmen. Samen met een...
	Maar intussen is de criminaliteit in de rest van de provincie alleen maar gestegen, met de laatste jaren opvallend veel woninginbraken. In Halle-Vilvoorde zaten we de laatste 4 jaar (2007-2010) aan zo'n 39000 geregistreerde criminele feiten per jaar, ...
	Sommige gemeenten zoals Wemmel plaatsen nu op hun invalswegen  intelligente camera's met nummerplaatherkenning, maar op die manier verplaatsen we alleen de criminaliteit. Er moet dan ook dringend een gecoördineerd beleid komen, bv. onder leiding van d...
	Deze twee hoofdaccenten van onze politieke strijd hebben we gebundeld in de slogan
	“Red de rand, stop de stad” (zie logo)
	Wij willen immers niet helemaal onder de voet gelopen worden door Brussel, wij willen onze streek niet zien verbrusselen. Als we daar niet snel iets aan doen, zullen we eindigen als de laatste der Mohikanen. Men zal het Vlaams Belang alvast niet kunne...
	Jan Laeremans
	Lijsttrekker district Vilvoorde
	Daniel Fonteyne
	Lijsttrekker district Halle
	Samengevat
	1. Versterken van het Vlaams karakter
	* momenteel wordt de rand overspoeld door inwijkelingen (meer dan 6000 per jaar)
	Gevolgen: jonge koppels wijken uit omdat ze geen betaalbare woning meer vinden
	scholen ontnederlandsen, verbrusselen in snel tempo
	Beleid van CD&V, N-VA, SP.a, Open VLD in de provincie en Vlaamse regering: dweilen met de kraan open (zie foto)
	Wij vragen dat de kraan in de federale regering wordt dichtgedraaid, maar dat durven de Vlaamse partijen niet, de PS is de baas!
	* De provincie moet meer personeelsleden in dienst nemen voor het Vlaams karakter (nu amper 1 medewerker, wat belachelijk weinig is in vgl met 48 ambtenaren voor de onthaalbureaus) * De provincie moet de hogere overheid voortdurend wijzen op de probl...
	* de provincie mag niet toetreden tot de nieuwe Brabantse adviesraad “Metropolitane gemeenschap”
	2 Meer veiligheid
	- veiligheid moet een topprioriteit blijven in onze domeinen, zodat we nooit meer vervallen in de wantoestanden van het verleden.
	- Opvoeren van de strijd tegen de criminaliteit en vooral inbraken,  door o.a. * een investeringssubsidie voor gemeenten die digitale camera’s met nummerplaatherkenning willen plaatsen
	* stimuleren van buurtinformatienetwerken

