
Extra EditiE sint-piEtErs-lEEuw

Op de bres
 Geen asielcentrum in Zuun, Geen 
asielcentrum in sint-Pieters-leeuw!

Het voormalige rust-
huis Atlantis op de 
hoek van de Sint-Ste-

vensstraat en de Bergense-
steenweg staat al enkele ja-
ren te koop. We kunnen ons 
inbeelden dat een geschikte 
koper niet gemakkelijk te 
vinden is, zeker omdat het 
gebouw niet meer voldoet 
aan de huidige veiligheids- 
en andere voorschriften.

Een tweetal jaren geleden vingen we 
de eerste signalen op dat het gebouw in 
aanmerking kwam om er asielzoekers in 
onder te brengen. Op onze vraag hier-
over antwoordde het college toen dat het 
maar om een “gerucht” ging en dat het 
bij wijze van spreken “nog zo’n vaart 
niet zou lopen…”. 

In september 2011 viel al een eerste 
bommetje in de buurt. De media had-
den namelijk vernomen dat op rege-
ringsniveau Atlantis één van de drie 
“kanshebbers” was om er een open 
asielcentrum van te maken. Een proef-
project waarbij uitgeprocedeerde ge-
lukzoekers een vrijwillige begeleiding 
krijgen om terug te keren naar hun land 
van herkomst. De buurt stond toen al in 
rep en roer en ook onze burgemeester 
verklaarde dat dergelijke project niet 
kon. Tijdens de gemeenteraad die hier-
op volgde antwoorde ze al heel wat ge-
matigder, waarschijnlijk uit vrees voor 
een scherpe reactie vanuit de Vlaams 
Belang-fractie.

De nieuwe staatssecretaris voor migra-
tie en asiel, Maggie De Block (Open 
VLD) hakte uiteindelijk de knoop door: 
het asielcentrum komt in Sint-Pieters-
Leeuw. In de leegstaande Atlantis,  
rechtover de parking van de Carrefour, 
op amper enkele kilometers van Ander-
lecht, langs één van de drukste wegen in 
de streek. Midden in een drukke woon- 
en winkelwijk, in een buurt die nu al te 
maken heeft met de hoogste criminali-
teitsgraad ten zuidwesten van Brussel…

Wij vinden het vrij evident dat dat er niet 
mag komen! Nu al kampt Sint-Pieters-
Leeuw, net zoals de volledige rand rond 
Brussel, met een overbevolking ten ge-
volge van de massale inwijking uit de 
hoofdstad. Met die inwijking gaat uiter-
aard de verfransing en de vervreemding 
gepaard van volledige buurten. En bo-
vendien zorgt dit ervoor dat de nu nog 
bestaande fijne grens tussen Brussel en 
Vlaanderen opnieuw onder zeer zware 
druk zal komen te staan. Een asielcen-

trum en haar bezoekers is het laatste 
wat die buurt nodig heeft... Een open 
asielcentrum op een boogscheut van de 
grootstad zal overlast en hinder met zich 
meebrengen, en zal een aanpassing ver-
eisen van verschillende openbare dien-
sten in onze gemeente, en niet in het 
minst van de lokale politie zelf.

Wij zullen er daarom alles aan doen om 
de druk op het gemeentebestuur van 
Sint-Pieters-Leeuw groot te houden 
zodat het asielcentrum er niet kan, niet 
mag en niet zal komen!

Eddy Longeval, Lijsttrekker Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw
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Ja, ik wil

Woordje uit het Parlement

 land van  
melk en honing?

De machthebbers la-
ten hier jaar na jaar 
tienduizenden niet-

Europese vreemdelingen 
binnen, alleen al voor de 
asielzoekers worden 25.000 (!) 
opvangplaatsen bekostigd. 

Maar dat is blijkbaar nog niet genoeg: 
men wil nu ook opvang organiseren 
in het oude rusthuis aan de Sint-Ste-
vensstraat. MAAR Wij hebben hier in 
Sint-Pieters-Leeuw al vreemdelingen 
genoeg, een ‘open centrum’ is echt niet 
nodig.

Het Vlaams Belang waarschuwt trou-
wens al lang en als enige voor de lakse 
asiel- en immigratiepolitiek, die bo-
vendien een gigantisch aanzuigeffect 
veroorzaakt. Vorig jaar werden bijna 
34.000 asielzoekers binnengelaten en 
ongeveer evenveel “gezinsherenigers”. 
Zo eisen wij ook een kordaat uitwij-
zingsbeleid voor illegalen, asielbe-
dreigers, criminele en werkonwillige 
vreemdelingen. 

Steun ons in het stemhokje om de re-
gerende partijen (CD&V, N-VA, SPa 
en VLD) te verplichten de federale en 
Vlaamse wetgeving te verstrengen! Of 

gaat u akkoord om in te leveren op uw 
pensioen om steeds meer vreemdelin-
gen te onderhouden?

Filip De Man
Volksvertegenwoordiger

SMS naar 3111
(vermelding ‘immigratie 

+ uw naam en adres’)

Immigratie: Land van melk 

en honing In het licht van 

het migratiedebat dat 

zich aandient stelt het 

Vlaams Belang een nieuwe 

immigratiebrochure voor.  

 
U kan ze ook bestellen via 

een bericht naar  

info@vlaamsbelang.org

Actie
Waar?
Sint-Pieters-Leeuw (Zuun), hoek 
Sint-Stevensstraat/Bergense-
steenweg (rechtover Mc Donalds)

Wanneer?
dinsdag 21 februari 2012, 10.30u.

Wat?
twee korte boodschappen van  
Filip De Man en Eddy Longeval, 
symbolische actie, korte optocht 
en gelegenheidsdrankjes aange-
boden door de afdeling


