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twee containerparken die ter onze beschik-
king staan én een gratis huisvuilophaling 
in de gemeente kan het toch niet moeilijk 
zijn de natuur een beet-
je te respecteren. Ook 
verloor een boer al een 
paar koeien door rond-
slingerende blikjes. Dit 
vuil raakt tussen het gras 
en de dieren werken dat 
naar binnen. Wie een 
hart heeft voor dieren 
stopt hiermee en werpt deze in de voorziene 
blikvangers of neemt ze mee naar huis.

subsidies

Wist u dat sinds het provinciaal reglement 
van 1 april 2013 renteloze leningen worden 
toegestaan aan zowel huurder als verhuurder 
van sociale woningen? Het betreft wel dege-
lijk leningen voor het uitvoeren van ener-
giebesparende maatregelen. (max bedrag van 
25000 euro inc btw) en betaalbaar op 9 jaar.  

Asse

Kortjes

boekvoorstelling

De boekvoorstelling “Immigratie-invasie”, 
de nieuwe kolonisatie van 27 april lokte 
toch wat nieuwsgierigen naar het CC Oud 
Gasthuis. Zowel Filip Dewinter als Anke Van 
dermeersch stelden er hun boek voor. Bijna 
iedereen kocht een exemplaar en deze konden 
persoonlijk gesigneerd worden. Wie het boek 
“Immigratie-invasie”, de nieuwe kolonisatie 
van Filip Dewinter of “Hoer noch slavin” van 
Anke Van dermeersch nog wil ontvangen, kan 
nog steeds een getekend exemplaar krijgen. U 
kan daarvoor contact opnemen door te bel-
len op 02 219 60 09 tijdens de kantooruren 
of een mailtje sturen naar mireille.buyse@
vlaamsbelang.org.

HeksenjacHt
 
Het was al eerder uitgelekt: 
een interne ACV-mail waarin 
de vakbondsmilitanten wer-
den opgeroepen om onze ver-
kiezingslijsten na te kijken op ACV-leden. 
De namen moesten vervolgens doorgege-
ven worden aan de regionale afdelingen en 
de ‘ACV-Confederatie’, waarna de proce-
dure tot uitsluiting kon worden opgestart. 
De uitsluiting van Vlaams Belang-kandidaten 
door de traditionele vakbonden bleef dus 
onverkort doorgaan. Ook in Asse werden 2 
VB-kandidaten op de gemeenteraadslijst uit 
de vakbond gesmeten.
Dit toont nog maar eens de ronduit hypo-
criete houding van de traditionele vakbonden 
aan. De kleurvakbonden sluiten mensen uit 
op basis van vooroordelen en doen daarmee 
precies wat ze het Vlaams Belang verwijten.

als Het goed is mag 
Het ook gezegd

Als lid van de vzw Toerisme Vlaams Brabant 
kan ik alleen maar de heel overzichtelijke 
webstek www.toerismevlaamsbrabant.be aan-
bevelen. Toerisme draagt voor een heel stuk 
bij aan onze lokale economie en dat is mooi 

meegenomen. Streekproducten, wandel-fiets-
en menroutes zijn er talrijk te downloaden 
maar wat opvalt is dat men rekening hield 
met mensen met een beperking. Surf maar 
eens!

sluikstorters

Bij het maken van de Breughelwandeling in 
Sint-Anna-Pede ontdekte ik bij toeval een 
sluikstort midden op de weg tussen de velden. 
Ook in Mollem achter het voetbalveld stootte 
ik reeds tweemaal op een sluikstort. Met 

ontnederlandsing asse 
neemt snel toe  
Onlangs raakten nieuwe cijfers voor 2012 bekend inzake het aantal anderstalige kinderen 
in ons onderwijs. Deze cijfers zijn voor Asse opnieuw spectaculair. Zo steeg het aantal 
anderstalige leerlingen in het middelbaar onderwijs tussen 2008 en 2012 van 154 naar 250 of 
van 10,6 naar 19,1%. Een stijging van 8,5% dus op 4 jaar. 

In het lager onderwijs zijn de cijfers nog veel straffer. Daar stijgt het aantal anderstalige leer-
lingen in vier jaar tijd van 561 naar 911 of van 25,9 naar 33,4%. In Zellik schommelen de 

percentages tussen de 76 en de 85%. Ook in Asse-centrum is er een 
opmerkelijke stijging: in een school noteren we een stijging van 24 
naar 37%, in een andere van 32 naar 44%. 

Deze cijfers hangen nauw samen met de razendsnelle internatio-
nalisering van onze gemeente. Uit de jongste bevolkingscijfers die 
senator Laeremans ontving van minister Milquet voor 2013 blijkt 
dat het aantal inwoners in Asse op twee jaar tijd toenam met 864, 
waarvan 519 buitenlanders. Het aantal vreemdelingen steeg concreet 
van 2.269 naar 2.788 in nauwelijks 24 maanden. Nieuwe Belgen niet 
eens inbegrepen.

Het Vlaams Belang heeft in het verleden reeds herhaaldelijk voorstellen bepleit om de proble-
men in het onderwijs beter aan te pakken. Om een drastische verlaging van het onderwijsni-
veau tegen te gaan, moeten er intensieve taalbadklassen komen, met testen bij het begin en 
het einde van het lager onderwijs. Bovendien willen we de omkadering van de leerkrachten 
versterken en een noodomkadering voorzien vanaf 40% anderstalige leerlin-
gen. Maar de kern van het probleem ligt natuurlijk bij de massale inwijking 
vanuit Brussel. Enkel een doordacht woonbeleid, met een duidelijke voorrang 
voor Nederlandstaligen, kan soelaas bieden.    

Suzy Jacobs
Gemeenteraadslid



en honing is blijven we armoede importeren. 
Dit is dan ook de boodschap die het Vlaams 
Belang in de parlementen brengt. 

vuilnisbak gevraagd

De Industriezone Mollem mag dan wel over 
twee nieuwe bushokjes beschikken ter hoogte 
van de politiekantoren, doch zijn ze vergeten 
vuilbakken te plaatsen. De fiets-en wandel-
berm zal er algauw als een stort uitzien. 

zetduvel

In ons vorig pamflet 
sloop een typfout. De cel 
preventie van de lokale 
politie beschikt over een 
persoonlijk beveiligingsad-
vies. Het juiste nummer is 
02 456 08 81. 

sluiting 
spooroverweg

Infrabel plant al jaren de sluiting van de 
spooroverweg vanuit Zellik naar Sint-Agatha-
Berchem lees ik in een krantenartikel. Voor 

Aanvraag dient te gebeuren voor de aanvang 
der werken en dit digitaal via www.vlaams-
brabant.be/subsidies. Ons OCMW dient hier 
wel zijn goedkeuring voor te geven.

pivo

Zin in iets nieuws, werkloos? Wist u dat 
PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming 
en Opleiding) te Relegem een campusmodel 
is met 4 opleidingsscholen? Hulpverlener, 
brandweer-of politieman, fuifcoach, buren-
bemiddelaar, netwerkbeheerder, wijkagent, 
veiligheidsadviseur, urgentie-arts, enz.. er zit 
vast wel iets bij voor u?! 

armoede bestrijden

Grote steden zoals Brussel importe-
ren systematisch armoede. Vroeger 
kwamen de migranten vooral uit de 
zogenaamde Derde-Wereldlanden, 
de laatste jaren meer en meer uit 
Oost-en Midden-Europa. Ook de 
vaak verdoken armoede bij onze 
eigen mensen is meer en meer 

verspreid dan men op het eerste zicht zou 
vermoeden. De Vlaams Belang Jongeren hou-
den dan ook jaarlijks een geheel terechte actie 
onder het motto “Armoede bestaat ook bij 
ons”. Het is immers de verdomde plicht van 
de overheid om het hoofd te bieden aan dit 
groeiend fenomeen.Zolang men aan Roma en 
andere Oost-Europese migranten het beeld 
voorhoudt dat Vlaanderen het land van melk 

11 juli is en blijft de enige 
Vlaamse feestdag

De Vlaams Belang-
afdeling Asse wenst u 
nu al een fijne Vlaamse 
feestdag.

Zoals u weet is 11 juli de 
enige Vlaams-nationale feestdag en vragen 
wij om uw huis op die dag te bevlaggen. 
Met uiteraard een Vlaamse leeuwenvlag die 
u trouwens gratis kan bekomen via de afde-

ling. Zoals vorig jaar komen wij de 
mensen die hun huis bevlaggen (met 
de enige échte Leeuwenvlag) graag 
een Vlaamse Leeuwebiertje aanbie-
den. Aangezien Asse heel uitgestrekt 
is geraken wij niet overal  ter plaatse. 
Mocht u ons willen zien verschijnen kan u 
steeds een seintje geven. De origineelste ver-
siering ontvangt een kistje met een bijhorend 
glas.

sommige handelaars is dit een streep door 
de rekening of betekent dit een faillisement. 
Indien dit een weinig gebruikte overweg was 
geweest, konden we akkoord gaan maar de 
meeste inwoners van Zellik en Asse bereiken 
zo de hoofdstad. Alles zal worden omgeleid 
via de Keizer Karellaan met als gevolg dat 
er ellenlange files zullen ontstaan zelfs vanaf 
de Zuiderlaan,  die dan weer op zijn beurt 
gevolgen zal hebben voor automobilisten die 
de Ring naar Antwerpen zullen willen nemen.
Vanuit Zellik werd een bezwaarschrift inge-
diend bij het openbaar onderzoek en zij 
eisten alsnog een infomoment. Hoe dit afliep 
of verder verloopt zullen we dan ook wel s 
in de “krant” lezen, tenzij onze schepen van 
mobiliteit deze keer zelf de handen uit de 
mouwen steekt en er zelf naar 
informeert?

mireille buyse
provincieraadslid

asse bij de 
HoofdstedelijKe 
gemeenscHap!

Op de agenda van de gemeenteraad 
van maart plaatste ons raadslid Suzy 
Jacobs onze motie tegen de inlij-
ving van Asse bij de Hoofdstedelijke 
Gemeenschap. 

U leest dit goed. Ter compensatie van 
de (gedeeltelijke) splitsing van BHV 
werd vorig jaar de Hoofdstedelijke 
Gemeenschap van Brussel opgericht 
(HGB), waarvan alle gemeenten uit 
het oude Brabant verplicht lid zijn. 
Het gaat officieel over een overleg-
orgaan, maar de Franstalige partijen 
zijn in hun publicaties zeer duidelijk 
hierover: zij beschouwen dit als de uit-
breiding (“élargissement”) van Brussel 
over heel Brabant. Het Groot-Brussel 
van de toekomst dus.   

Suzy Jacobs stelde voor dat Asse pro-
test zou aantekenen tegen deze inlij-
ving bij de HGB, maar de meerder-
heidspartijen schoten haar voorstel af. 
Voor hen is er blijkbaar geen vuiltje 
aan de lucht. In een gemeente als 
Kampenhout werd ons voorstel wel 
goedgekeurd. 

Spijtig dat er in Asse zo weinig gezond 
verstand voorhanden is. 



 november 2012

wekenlange 
computerpanne in 
scHool vko verHolpen

Van november 2012 tot eind december 2012 
ontvingen wij diverse klachten van misnoegde 
ouders, leerlingen, leerkrachten en ander per-
soneel inzake een computerpanne in het 
VKO. Het Vlaams Belang sprong voor hen in 
de bres en vroeg een officieel onderhoud aan 
met de directie. Er was wederzijds begrip en 
veel goede wil, dat maakte dat zonder veel erg 
het euvel opgelost raakte.

 9 december 2012

Filip dewinter kwam 
naar opwijk

Op uitnodiging van de afdeling kwam Vlaams 
Volksvertegenwoordiger Filip Dewinter naar 
onze gemeente om deel te nemen aan een 
ontbijtgesprek. De meer dan 70 aanwezigen 
genoten van een zeer verzorgd ontbijt en 
konden na het welkomstwoord van gastheer 
Philippe Callaert en gastvrouw Kristine Van 
Damme een gedreven Dewinter aanhoren. 
Hij had het vooral over het gevaar van de 

OpwijK

 augustus 2012 

n-va en vb mogen niet 
samen als voorbeeld 
van integratie

N-VA was niet opgetogen met het feit dat een 
Turkse cafébaas verkiezingsaffiches hangt van 
zowel N-VA als het Vlaams Belang. De uit-
bater, een voorbeeld van perfecte integratie, 
had sympathie voor zowel de lijsttrekster van 
het VB als voor een kandidaat van de N-VA. 
Maar op uitdrukkelijk verzoek van deze laat-
ste werden zijn affiches verwijderd. Uiteraard 
de wereld op zijn kop, uitgerekend de N-VA 
kon het niet hebben om samen propaganda 
te maken.

 september 2012 

cordon (even) 
doorbroken

De toenmalige meerderheid in de gemeente-
raad vroeg aan het Vlaams Belang steun voor  
de beslissing van de aankoop voor een stuk 
bos ter uitbreiding van de groenzone. Onze 
fractie vond dit principieel een goed idee en 
zette daardoor een coalitiepartner voor schut. 
Met zoveel woorden wilden ze het niet gezegd 
hebben, maar onze rechtlijnigheid zorgde 
er strikt genomen wel voor dat het cordon 
(eventjes) doorbroken was.

 november 2012

geen ‘Fair trade’ in 
opwijk wat ons betreFt

Het Vlaams Belang Opwijk liet aan de 
gemeente weten niet aanwezig te zullen zijn 
op de uitreiking van de titel “Fair Trade 
Gemeente”. Eerst en vooral vinden wij de 
principes van de zogenaamde “eerlijke han-
del” niet helemaal eerlijk en zelfs nadelig voor 
onze eigen producenten. Vervolgens vinden 
wij dat er prioritair maatregelen moeten 
komen tegen de werkloosheid in eigen streek.

Het Vlaams Belang in Opwijk is springlevend. De enthousiaste ploeg die zich vormde naar 
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen doet verder op haar elan. 

Dat we geen raadsleden verkozen kregen in de gemeenteraad hinderde onze groep totaal 
niet om zeer actief te blijven en te doen wat een politieke formatie zoals de onze hoort 
te doen: de waakhond zijn van het beleid, het luisterend oor en de helpende hand van de 
echte Opwijkenaars.

Hieronder geven we u graag een chronologisch overzichtje mee met enkele opmerkelijke 
initiatieven en feiten van het afgelopen half jaar.

islam en de immigratie, ook in onze streek. 
De vele boeiende anekdotes en de foto- en 
signeersessie nadien waren de kers op de taart.

 kerstperiode 2012

vb-kerststand

Dat het Vlaams Belang Opwijk ondertussen 
niet meer uit het straatbeeld te bannen valt, 
kon goed en wel opgemerkt worden op de 
Kerstmarkt. Twee dagen lang had de partij 
een druk bijgewoonde eet- en drankstand 
en ging het promotie- en propagandamate-
riaal vlot van de hand. Zeker voor herhaling 
vatbaar.

 januari 2013

woonwantoestanden

Na klacht van een inwo-
ner van een sociaal 
appartement lichtte de 
VB-a fde l ing svoor z i t t e r 
Kristine Van Damme de 
pers in. 
Zwerfvuil, uitwerpselen, 
diefstallen, daklozen, … en een schandalig 
hoge huurprijs met extra maandelijkse lasten 
waren de kernwoorden in het verschenen 
artikel in Het Nieuwsblad. Amper een paar 
dagen erna reageerde de directeur van de 
woningenmaatschappij dat dit gebouw inder-
daad als een “brandvlek” bekend staat en dat 
er snel maatregelen gingen getroffen worden. 
Nadat het op de agenda van het College van 
Burgemeester en Schepenen kwam, namen 
we opnieuw contact op met enkele inwoners 
van de bewuste buurt. Behalve felicitaties 
voor ons optreden en het onder de aandacht 
brengen van deze problematiek was er al een 
zichtbare verbetering.

 Februari 2013

scHorsing kandidaten 
door vakbonden 
Zowel Kristine Van Damme als Daniël Van 



Praet, beiden kandidaat tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen van oktober 2012, ontvin-
gen begin februari, dus meer dan 3 maanden 
na datum een aangetekend schrijven van hun 
vakbond ACV. Daarin stond dat zij ofwel 
afstand moesten doen van hun lidmaatschap 
bij Vlaams Belang, ofwel geschorst zouden 
worden als lid van de vakbond. De principes 
van die vakbond zouden haaks staan op de 
principes van het Vlaams Belang. Nochtans is 
onze partij op en top democratisch.
Zowel Kristine als Daniël hielden vast aan 
hun politieke overtuiging met als gevolg dat 
Daniël ondertussen effectief geschorst werd. 
Kristine vecht momenteel de mogelijk uit-
sluiting aan via een gerechtelijke procedure. 
De klopjacht van de vakbonden toont eens te 
meer aan hoe democratisch die zelf wel zijn.

 winter 2012-2013

Hulp bij Het 
sneeuwruimen

Het Vlaams Belang-
bestuurslid Annabelle 
Bruers stak zelf de handen 
uit de mouwen en ging in 
haar omgeving de stoepen 
sneeuwvrij maken van men-

anderstaligen in opwijK
Ook in Opwijk is het aantal anderstaligen 
de voorbije jaren fors toegenomen.

De cijfers zijn nog lang niet zo spectaculair 
als in Asse, maar op vier jaar tijd moeten we 
toch een stijging noteren van 51 naar 119 
anderstalige leerlingen in onze basisscholen. 

We verdubbelen van 4 naar 8%. Wanneer 
we de scholen afzonderlijk bekijken, dan is 
de toename soms nog veel opmerkelijker: in 
een school gaan we van 5 naar 14 procent, 

in een andere school van 2 naar 12  procent. 
Dat zijn nog steeds geen dramatische cijfers. 

Met de nodige inspanningen kan zeker nog 
vermeden worden dat het onderwijsniveau 
zou dalen. Toch moeten we waakzaam zijn 
en de verBrusseling van onze gemeente niet 
zomaar ondergaan. 

Je hoort dat de verfransing toeneemt en ook 
het aantal vreemdelingen steeg fors (van 132 
in 2003 over 188 in 2008 naar 467 in 2013).  

sen die hiertoe zelf niet in staat waren. De 
afdeling drong er bij de meerderheid op aan 
om het “sneeuwruimplan” aan te passen en 
uit te breiden. Met succes.

 paasactie 2013

eitjes voor de 
pendelaars

Op amper twee uur tijd werden enkele dui-
zenden Paaseitjes uitgedeeld aan de Opwijkse 
pendelaars. De koude en het zeer vroege uur 
waren voor de militanten geen beletsel. Wij 
waren blij dat we op een aangename manier 
onze politieke boodschap konden versprei-
den, de pendelaars waren blij met de kleine 
attentie. Met uitdrukkelijke dank aan de pers 
die de moeite nam om hieraan een artikeltje 
te wijden.

 mei 2013

opmerking scHending 
taalwetgeving bij Het 
opwijks ocmw

Het OCMW van Opwijk werd door onze 
mensen aangeschreven over zeer regelma-

tige schending van de taalwetgeving door de 
medewerkers van de afdeling Sociale Zaken. 

De huidige beleidsverklaring stelt nochtans 
nadrukkelijk dat het onthaal van anderstalige 
cliënten en de opvolging van hun dossiers 
ENKEL in het Nederlands mogen gebeuren. 
Niet meer dan logisch want taal is de hef-
boom naar een vlotte integratie. We kregen 
bericht dat er in de nabije toekomst een codex 
zal worden opgemaakt voor de medewerkers, 
zodat de toepassing van de taalwetgeving zal 
gewaarborgd blijven. 

 zomer 2013

vb opwijk staat 
niet stil

Nog voor het zomerverlof zal naar aanleiding 
van een inbrakenplaag een informatieavond 
gehouden worden met onder andere volks-
vertegenwoordiger Filip De Man en de lokale 
politie. Uiteraard zullen we de jaarmarkt 
aandoen met een propagandastand en in 
september houden we een heuse “leden- en 
sympathisantendag”. 

er zijn nog steeds gratis leeuwenvlaggen te verkrijgen
regionaal secretariaat: tel. 02/582.91.75



MercHteM

streeKNieuws

ooK in mercHtem staat nederlandstalig 
KaraKter onder druK
In Merchtem steeg het aantal anders-
talige leerlingen in het basisonderwijs 
tussen 2008 en 2012 van 119 naar 190 
of van 8 naar 13 procent. 

Dit betekent dat in meer dan 
een op acht jonge gezin-
nen thuis geen Nederlands 
wordt gesproken. Veel op-
merkelijker nog zijn de 
cijfers per school. In 2008 
waren er nergens meer dan 
12 procent anderstalige 

leerlingen. Intussen steeg 
een school al van 11 naar 17 

procent. Een kleuterschool steeg op vier 

jaar tijd zelfs van 4 naar 17 procent an-
derstalige leerlingen. 
Opmerkelijk zijn ook de globale bevol-
kingscijfers voor Merchtem. Tussen 2003 
en 2013 steeg het aantal inwoners van 
Merchtem van 14.437 naar 15.859. De 
voorbije jaren nam de bevolking jaar-
lijks met ruim 150 inwoners toe. In 10 

jaar tijd verdrievoudigde ook het aantal 
vreemdelingen van 216 naar 690. En het 
ziet er niet naar uit dat de druk vanuit 
Brussel zal afnemen. Door de razendsnel-
le bevolkingstoename in de hoofdstad en 
de open grenzen, neemt automatisch ook 
de bevolkingsdruk op onze streek fel toe. 
Ook het gewestelijk expresnet zal zorgen 
voor een versnelde uitstroom uit Brussel.
Het gemeentebestuur heeft beslist om 
grote gebieden te voorzien voor woonre-
serve. Veel te veel, als u het ons vraagt. 
Het zal er op neer komen om deze gebie-
den slechts langzaam vrij te geven én er-
voor te zorgen dat de kopers Nederlands 
spreken. 

wordt VilVoorde binnen 
5 à 10 jaar groot-brussel?
Op woensdag 8 mei was er een opmer-
kelijke TV-reportage op Terzake over 
Brussel, met uitgebreide debatten. Het 
Vlaams Belang mocht niet deelnemen, 
maar er namen wel twee politici van de 
MR aan deel en zelfs een burgemeester 
van het FDF. 

In één van de filmpjes kwam de 
Vilvoordse burgemeester Hans Bonte 
aan het woord, die daarin letterlijk stelde 
dat “als er geen koerswijzing komt, zal een 
deel van de Rand, waaronder Vilvoorde 
en Machelen, binnen de 5 à 10 jaar een 
Brussels uitzicht krijgen.”

We zeggen dit niet met leedvermaak, 
daarvoor is het probleem te ernstig, maar 
dit is precies waar wij al zolang voor 
waarschuwen. In ons boek “VerBrusse-
ling. Tegengaan of ondergaan?” hebben 
we haarfijn voorspeld wat er vandaag 
aan het gebeuren is. Maar men heeft 
jarenlang niet willen luisteren. En het 

waren uitgerekend de socialisten die ons 
verketterden omdat we het dolle open-
grenzen-beleid durfden aanklagen. 

Fiasco                                                                                                                                        

Vandaag blijkt dat dit beleid helemaal 
uit de hand gelopen is en dat Brussel let-
terlijk uit zijn voegen barst. Dat de mas-
sale, aanhoudende inwijking in Brussel 
voor een gigantische druk zorgt op onze 
regio, met dramatische gevolgen voor 
onze scholen en voor de woonprijzen 
in onze streek. En voor de leefbaarheid 
van een stad als Vilvoorde, waar grote 
groepen moslims zich afkeren van onze 
samenleving en gewapende strijders naar 
Syriërs zenden. Met alle risico’s van dien 
wanneer ze terugkeren naar ons land.

Het multiculturele sprookje van Bonte 
en co is over de hele lijn mislukt. Het 
is uitgedraaid op een regelrecht fiasco. 
Op een nachtmerrie voor iedere normale 

mens die ermee geconfronteerd wordt. 
En de  Sp.a van Bonte is hiervoor, samen 
met de andere traditionele partijen, ten 
volle verantwoordelijk. 

Op welke koerswijziging hoopt Bonte 
overigens? De enige zinvolle koerswijzi-
ging is een kordate migratiestop. Enkel 
dan kan er enig herstel mogelijk zijn. 
Maar dan moet de regering echt wel gaan 
uitvoeren wat wij al zolang zeggen. En 
het tegenovergestelde doen van hetgeen 
ze tot op vandaag deed. Van een rege-
ring die door de Walen en de socialisten 
gedomineerd wordt, valt zoiets gewoon 
niet te verwachten. Als de Vilvoordse 
burgemeester het echt meent met zijn 
pleidooi voor een koerswijziging kan hij 
beter het voorbeeld geven 
en adieu zeggen aan zijn 
eigen partij.  

 Bart Laeremans
Senator 

Vlaams Belang



Nieuws uit De prOViNcierAAD  

winterkleren voor de 
zomer?

De provincie Vlaams-Brabant gaf in april 
20.000 euro aan Oxfam-Solidariteit voor 
noodhulp aan de slachtoffers van de strijd 
in Syrië. En waaruit zou die bestaan?
“Met onze steun gaan ze in Libanon de-
kens, hygiënekits, brandstof, kacheltjes, 
kookgerief, matrassen en warme winter-
kleding uitdelen aan vluchtelingen.” 
Geen probleem met noodhulp, al had-
den we die wel liever bij het Rode Kruis 
in Syrië zelf zien toekomen.  En vanaf de 
meimaand wordt het in Libanon boven 
de 30 graden. Waarom hebben ze daar 
dan kacheltjes en warme winterkleding 
nodig, wou Willy Smout weten. 
Gedeputeerde Robijns moest toegeven 
dat het persbericht niet correct was en dat 
er geld wordt uitgegeven voor aangepaste 
hulp voor dit seizoen, dus o.a. voor hygi-
ene en zuiver water. 

de gordel laat 
sint-genesius-rode in 
de steek

De vernieuwde editie van de Gordel 
schrapt de traditionele vertrekpunten en 
dat zal vertrekken vanuit het domein van 
Huizingen en vanuit het Bloso-domein 
in Hofstade. Dat betekent dat men to-
taal breekt met het opzet van de allereer-
ste Gordel, namelijk op een sportieve en 
vriendelijke manier aandacht vragen voor 
de faciliteitengemeenten rond Brussel. 
De Zes waren bovendien de dupe van het 
hele communautaire akkoord, want voor 
die gemeenten geldt de splitsing van de 
kieskring niet. 
Wij vinden het onbegrijpelijk dat men de 
Zes als een baksteen laat vallen en in ruil 
daarvoor Pepingen in de kijker plaatst. 
De aandacht afleiden van de pijnpunten 
dus, en de Vlamingen in de moeilijkste 
gebieden twee keer het mes in de rug 
steken. We vroegen daarom aan gedepu-
teerde Tom Dehaene of hij bij de voor-
bereidende besprekingen aanwezig was, 

welk standpunt hij daar had ingenomen 
en of hij akkoord ging met het definitief 
schrappen van Sint-Genesius-Rode als 
vertrekplaats.
Die antwoordde dat de provincie pas 
begin 2013 bij de gesprekken betrok-
ken werd en zich daar bereid verklaarde 
om het domein ter beschikking te stellen 
en om mee te werken aan het toeristisch 
luik van de Gordel.  Het huidige concept 
zou volgens hem eenzijdig beslist zijn op 
Vlaams niveau, wat hij betreurde. Nu 
zouden we beter eerst eens zien of deze 
formule werkt.
conclusie: Dehaene fietst om de vragen 
heen en schuift de schuld in de schoenen 
van Muyters (N-VA). We geloven echter 
geenszins dat hij gelobbyd heeft voor het 
behoud van een startplaats in Rode, want 
hij wil juist af van de communautaire 
problemen – zoals hij al eerder te kennen 
gaf in de Randkrant. Wij ook natuurlijk, 
maar wij hebben daarvoor een veel doel-
treffender oplossing!

te goedkoop een 
domein verHuren

Het park van Huizingen is een van de 
meest aantrekkelijke provinciedomeinen, 
en we vinden het dan ook goed dat daar 
soms grote evenementen met duizenden 
bezoekers plaatsvinden als de Griekendag 
(de jaarlijkse culturele samenkomst van 
de Grieken uit ons land en zelfs de buur-
landen) en de Woefdag (tijdschrift voor 
hondenbezitters). Maar we wilden wel 
eens weten hoeveel de provincie hiervoor 
incasseert, en dat antwoord deed toch de 
wenkbrauwen fronsen. 
Op de Griekendag moeten de deelne-
mers wél inkomgeld betalen en de stand-
houders een standgeld, hetgeen de pro-
vincie een aardige stuiver oplevert. Zo 
kwam er in 2009 meer dan 47000 euro 
in het laatje. Het tijdschrift Woef, o.l.v. 
VLD-provincieraadslid Jaak Pijpen, mag 
zijn lezers gratis binnenlaten in ruil voor 
… 3 pagina’s provinciale reclame in het 
maandblad. Dat lijkt sterk op twee maten 

en twee gewichten of toch iets dat neigt 
naar vriendjespolitiek. In Antwerpen 
zouden ze zeggen “’t Is van den hond!”

aFslanking van de 
provincies? 
Op 21 mei werd het akkoord tussen de 
Vlaamse regering en de provincie over 
de “persoonsgebonden materies” goed-
gekeurd door alle meerderheidspartijen 
(slechts met 35, dus niet eens in aantal!) 
en de N-VA. UF onthield zich, alleen 
Vlaams Belang stemde tegen.
Dit akkoord regelt de afspraken over de 
zo lang aangekondigde interne staatsher-
vorming. De provincie mag vrij initiatief 
nemen inzake de grondgebonden mate-
ries (zoals ruimtelijke ordening, leefmi-
lieu, waterlopen enz.) en mag bovendien 
ook nog een hele reeks persoonsgebon-
den domeinen blijven beheren, weliswaar 
beperkt tot de deeltaken die op papier 
staan. Qua sportbeleid is dat bv. de ge-
handicaptensport.

wij gaven volgende kritiek: 
1) de kans werd gemist om de taken van 
provincies te halveren.
2) burgers krijgen meer inspraak in een 
simpel openbaar onderzoek dan provin-
cieraadsleden in dit akkoord. Het was te 
nemen of te laten, aanpassingen waren 
niet meer mogelijk, ook al stond er bij-
voorbeeld een totaal onbegrijpelijke en 
foute zin in.
3) Op het vlak van welzijn bv. blijven de 
overlappingen bestaan, waardoor het he-
lemaal onduidelijk is wie wat doet. Dat 
leidt tot dubbel werk, hogere kosten, en 
een gebrek aan transparantie over wie nu 
feitelijk verantwoordelijk is voor het be-
leid of wanbeleid dat er gevoerd wordt. 
Denk maar aan de gehandicapten die na 
hun 18 jaar nauwelijks in instellingen te-
recht kunnen.
4) Als we alle cijfertjes optellen, zal 
Vlaams-Brabant 3,8 miljoen euro minder 
krijgen van Vlaanderen. Op zich natuur-
lijk een grote som, maar een totale begro-
ting van 180 miljoen euro is dat amper 
2%. Een cijfer dat duidelijk 
maakt dat er uiteindelijk 
weinig zal veranderen. 

Jan Laeremans
 provincieraadslid



ASSe: 

suzy jacobs
0475/96.34.33
suzy.jacobs@vlaamsbelang.org 

OPWIJK: 

kristine van damme
0479/27.92.77
kristineopwijk@gmail.com 

annabel bruers:
0471/49.60.14 
anne.bruers@hotmail.com 

pHilippe callaert: 
0486/86.85.82 
philippe.callaert@telenet.be 

PROVIncIeRAAD

daniël Fonteyne
0475/59.47.93 
daniel.fonteyne@skynet.be 

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

Ja, ik wil
VB/Lok - 23/05/13

cOnTAcT

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

11 juli-Braai 

zaterdag 6 juli

Molenstraat 102
1700 Sint-Martens-Bodegem

vanaf 11u30 tot 19 u 

 jc castelhof
sint-martens-bodegem 

Info- en geSprekSaVond 
“criMiNAliteit iN OpwijK”

donderdag 27 junI om 19 uur
café “Den Bruinen” 

Dorp 11
1745 Mazenzele
in het zaaltje achteraan

Met vertegenwoordigers 
van de lokale politie en 
een welkomswoord door 
Volksvertegenwoordiger
Filip De Man

■ Toelichting rond het begrip criminaliteit
■ Benadering en preventie bij de politie
■ Tips en hints voor (eigendom) beveiliging
■ Mogelijkheid vraaggesprek met politie en Vlaams Belang
■ Open gemoedelijke sfeer met gratis drankje


