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’t Is crisis

Di Rupo en zijn Vlaamse collaboratiepartijen 
bedenken de leepste streken om de zuurverdiende 
centen uit uw zakken te halen en u krijgt waar 
voor uw geld: ze laten onze streek doelbewust 
vollopen met anderstaligen. Financieren de 
Vlaamse Regering en de provincie daartegen 
een krachtig taalbeleid voor onze scholen of 
een doortastend woonbeleid voor onze jonge 
gezinnen? Ho maar, ‘t is crisis! 
Wie verzet zich hiertegen buiten het Vlaams 
Belang?

Daniël Fonteyne, lijsttrekker provincieraadsverkiezingen   

aFFligem



Vragen? Opmerkingen?
secretariaat.lennik@vlaamsbelang.org
of tel.: 02/582 91 75 of fax: 02/582 84 18
of op gsm: Eddy Longeval: 0494/17 39 19

Nieuw zorg- en 
wooncentrum in 
Affligem

Onze burgemeester liet weten dat er 
schot in de zaak komt rond de bouw 
van een nieuw zorg- en wooncentrum. 
Niet geheel onlogisch, in oktober zijn 
er verkiezingen. Iemand zal De Don-
der erop gewezen hebben dat de bouw 
van dat centrum de CD&V verkie-
zingsbelofte bij uitstek was in 2006.
Eerst moet een adviesaanvraag bij 
Vlaanderen ingediend worden over 
het slopen van de oude gebouwen en  
moeten de plannen voorgelegd worden 
van de nieuwe infrastructuur. Nadien 
volgen een openbaar onderzoek, een 
deskundig advies van de Gecoro… 
volgens ons kan niet bepaald gespro-
ken worden over een “stroomversnel-
ling”.

Eindelijk: gemeente maakt budget vrij 
tegen wateroverlast

De Maaimeersbeek achter de Portugees- en Tulpenlaan zorgt al enkele jaren bij 
hevig onweer of stortbui voor veel overlast. In 2010 liepen zelfs enkele kelders 
onder water. Nochtans was een oplossing snel gevonden: nieuwe drainagebuizen 
met betoneringen en enkele overwelvingen afbreken zodat het water sneller de 
Dender in kan. Nu er dit jaar verkiezingen zijn, is het jammer genoeg  pas nu dat 
er budgetten vrijgegeven worden om dit te verhelpen.

Naam: ................................................................................  Man  Vrouw

Straat: ..........................................................  Nr.: .....................................

Postcode: ............  Gemeente: .....................................................................

Tel.: ...................................... Geb.datum: ..................................................

E-post: ........................................................................................................

VBKrant 01/12

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 72 56. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 uw gratis infopakket
 uw gratis proefabonnement voor drie maanden
 een jaarabonnement op Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van Vlaams Belang (€ 12,50)
 informatie over de Vlaams Belang Jongeren
 een lidmaatschap als student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
Vlaams Belang

regio Halle

H.ghijselenstraat 7

1750 lennik

Wenst u op de hoogte te blijven van onze lokale werking? Bezoek dan onze webstek 
www.vlaamsbelanghallevilvoorde.org! Daar vindt u alle foto’s, persmededelingen en 
initiatieven aangaande onze politieke werking terug. Heeft u verder nog vragen, voor-
stellen, wenst u mee te werken of wil u lid worden van het Vlaams Belang?  Heeft U 
interesse om in 2012 op een Vlaams Belang-lijst te staan? Neem dan contact op met het 
Vlaams Belang-regiosecretariaat via 02/582 91 75.

AMOW + TARL = ?

Er zal een intensievere samenwerking 
komen tussen de twee buur-politiezo-
nes. Nu is er enerzijds Asse-Mercht-
em-Opwijk-Wemmel en anderzijds 
Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedeker-
ke. Geen slechte zaak omdat crimi-
naliteit nu eenmaal niet stopt aan de 
gemeentegrenzen; en er is geen ver-
schil met de aanpak van inbreuken in 
pakweg Asse en onze gemeente. Bo-
vendien worden de ter beschikking 
gestelde middelen veel beter verspreid 
en kan er beter en efficiënter zowel op 
het terrein als qua coördinatie gewerkt 
worden. Wij dragen dit initiatief een 
warm hart toe. Temeer ook omdat in 
de meest landelijke delen van onze ge-
meente een hard politieoptreden nodig 
is om de criminaliteit die heel dikwijls 
overgewaaid komt vanuit Brusselte 
bestrijden..



NIEUWS UIT DE PROVINCIE
CD&V-N-VA, sp.a en Open 
VLD voeren kiespropaganda 
op uw kosten!

In het laatste nummer van de provinciekrant 
‘De Vlaamse Brabander’ kregen de zes ge-
deputeerden zomaar eventjes vijf bladzijden 
om zichzelf en hun realisaties in het zonne-
tje te zetten. Zoiets druist regelrecht in tegen 
de omzendbrief van de Vlaamse minister 
voor Binnenlandse aangelegenheden, Geert 
Bourgeois. Daarin staat duidelijk dat alle 
gemeenten en provincies zich in een verkie-
zingsjaar terughoudend moeten opstellen in 
hun publicaties. 

Maar de deputatie gooide juist alle propa-
gandaregisters open en toen Jan Laeremans 
daarover vragen stelde op de provincieraad, 
liet gedeputeerde Olbrechts verstaan dat de 
deputatie zichzelf énkel in de sperperiode 
(dus vanaf 14 juli) beperkingen zou opleg-
gen.

Het Vlaams Belang stelde voor dat de kost-
prijs voor deze sluikreclame (zo’n kleine 
19.000 euro) zou gefactureerd worden aan 
de bevoordeelde partijen, maar dat werd 

door de deputatie weggewuifd. We dienden 
dan maar klacht in bij de minister. Benieuwd 
of Geert Bourgeois zal durven optreden!

Weg met de provincies?

Van de interne staatshervorming met een 
geplande halvering van de provincies tot 
enkel de “grondgebonden” taken zoals bv. 
ruimtelijke ordening en leefmilieu is niet 
veel in huis gekomen: CD&V, SP.A en Open 
VLD lobbyden zo lang tot ze N-VA-minister 
Bourgeois dwongen om ook de persoonsge-
bonden taken (bv. welzijn, onderwijs, cul-
tuur) gedeeltelijk te laten behouden na een 
akkoord met de vakminister en een goedge-
keurd decreet in het parlement.

De enige afslankoperatie die er met zeker-
heid zal komen  is een daling van het aantal 
raadsleden, van 84 naar 72. Dat zal natuur-
lijk niet veel verschil maken!
Het Vlaams Belang blijft het provinciale be-
stuursniveau in vraag stellen, maar zolang 
het bestaat, moet het ook deskundig en zui-
nig bestuurd worden.

2006-2012: 
VB liet van zich horen!

De afgelopen jaren was het Vlaams Belang 
met 15 verkozenen de actiefste fractie in het 
halfrond. We wogen vanuit de oppositie wel 
degelijk op het beleid!

■ Verhoogde veiligheid in de recreatiedo-
meinen, o.a door een verdubbeling van de 
tarieven voor niet-Vlaams-Brabanders en 
strengere reglementen
■  Verhoogde tarieven voor de gebruikers 
van de doortrekkersterreinen. Voor verblijf, 
water, energie en afval moeten de woonwa-
genbewoners de kostprijs betalen zoals elke 
burger.
■ Keer op keer bleven we hameren op de 
problematiek van de verfransing en het fran-
cofone imperialisme in de Vlaamse rand 
rond Brussel; de meerderheidspartijen (in-
clusief N-VA) durfden echter nooit voor een 
doortastend Vlaams beleid kiezen en gaven 
zelfs applaus voor de Vlaamse toegevingen 
aan Di Rupo.
■ We verzetten ons als énige partij tegen 
subsidies aan moskeeën en tegen maffe mul-
tikul-initiatieven.
■ Uiteraard lieten we fel protest horen wan-
neer er geld over de balk werd gegooid en 
namen we machtsmisbruik stevig op de kor-
rel.

Daniël Fonteyne, provincieraadslid 
lijsttrekker provincieraadsverkiezingen

Lees meer over onze werkzaamheden op ww.vlaamsbelangvlaamsbrabant.org

Sportondersteuning  is nodig…

… maar toch opletten tijdens een verkiezingsjaar. Onze schepen van sport gaat 
dezer dagen maar al te graag de populairste sportclubs af met allerlei belof-
tes, en zorgt er natuurlijk voor dat de pers er een sympathiek fotootje bij kan 
publiceren. Na 700.000 € voor de wielerpiste en het synthetisch voetbalveld 
in Teralfene (dat trouwens meer een “vergiftigd geschenk” was van de voor-
malige minister van sport Bert Anciau) kreeg Eendracht Hekelgem deze keer 
€ 45.000 voor haar A-veld. Niet dat ze het niet verdienen, integendeel, in een 
goede werking mag wel eens geïnvesteerd worden. Het is de onregelmatigheid 
en de niet-consequente houding van het bestuur die we aan de kaak willen 
stellen.

Grotere Lidl niet 
welkom in Affligem

Wij steunen het protest van de buurtbewoners 
tegen de plannen van Lidl om van haar huidige 
vestiging een nog grotere winkel te maken. Nu 
al ontvingen we klachten over de verkeershin-
der op de N9, de overlast, het verhoogde ri-
sico op ongelukken en niet te onderschatten: 
de marktwaarde van de huizen in de onmid-
dellijke omgeving. De Lidl in Erembodem 
zou sluiten en in Affligem zijn werken voor-
zien die deze sluiting 
moet opvangen, lees: de 
bestaande winkel dub-
bel zo groot maken. Wij 
vinden dat niet kunnen: 
KMO-ruimte mag waar 
het kan en moet, maar 
winkels groter dan 600 
m² horen daar niet thuis!

Carlos Van Hove
gemeenteraadslid 



SP.a-voorzitter Bruno Tobback wil op de 
achterzijde van het aanslagbiljet voor de 
belastingen foto’s plaatsen van de bestuur-
ders van de Belgische banken. “Dan weten 
de mensen waarom ze zoveel belastingen 
moeten betalen.” Dat klinkt leuk, maar 
klopt niet helemaal. De hoge 
belastingdruk is niet alleen 
de schuld van de bankiers, 
maar vooral van de traditio-
nele partijen. 

500.000 euro 
per jaar 
Maar het wilde idee van 
Tobback opent wel heel wat 
mogelijkheden. Misschien 
moet er ook een foto bij 
van de socialistische spoor-
bazen? Die verdienen elk 
zo’n 500.000 euro per jaar 
en de spoorwegen draaien 
nog altijd vierkant. Ook al 
krijgt de NMBS jaarlijks 

3 miljard euro belastinggeld. En kan er 
op de elektriciteitsfactuur een foto van 
Freya Van den Bossche? Liefst in een rood 
kleedje. Dan weten de mensen wie ervoor 
zorgde dat elektriciteit hier een luxepro-
duct is geworden…

 SP.a-ers op belastingbrief?!

 Belastingverhogingen:
 Vlamingen betalen de rekening

Terwijl 1 op 6 landgenoten het met minder dan 870 euro 
moet stellen, slaat de regering-Di Rupo de mensen 
om de oren met nieuwe belastingen. Opvallend is dat 

vooral de Vlamingen daar de dupe van zijn. 

U had er misschien nog niet bij 
stilgestaan, maar de kans is groot 
dat u momenteel voor de staat aan 
het werken bent. Als gevolg van de 
torenhoge lasten op arbeid wer-
ken we met z’n allen de eerste 
zeven maanden van het jaar voor 
de Belgische staat. De regering-
Di Rupo laat het alvast niet 
aan haar hart komen en 
snijdt nóg dieper in 
het Vlaamse vel. Zo 
komen er een 
ve r m i n d e -
ring van de 
aftrek van 
pensioen- en 
woonsparen , 
een BTW-verhoging 
op betaaltelevi-

sie, extra accijnzen op tabak en alcohol 
en een daling van de aftrek op 

kinderopvang. 

Uit cijfers van de Fe-
derale Overheid blijkt 
dat vooral de Vlamin-
gen het gelag zullen 

moeten betalen. Meer dan 
twee derde van de bespa-

r ingsmaatregelen 
zijn voor Vlaande-
ren, terwijl Brussel 
en Wallonië steeds 

meer geld krijgen.

Wie zei er ook weer dat 
er geen nieuwe belastin-

gen zouden komen?

 Een beter 
Vlaanderen 
voor een 
lagere prijs

Meer mensen 
langer aan 
het werk om 

de duurzaamheid van 
onze sociaal model te 
garanderen. Dat is de 
uitdaging die ons de 
komende jaren te wachten 
staat.

Daarom stelde het Vlaams Belang 
een vernieuwd sociaal-economisch 
programma voor. De sociaal-econo-
mische kloof tussen Vlaanderen en 
Wallonië is zo groot geworden dat 
een federaal beleid gedoemd is om te 
falen. Ondanks de op til staande ‘his-
torische staatshervorming’ ontbreekt 
het de gewesten aan elke vorm van 
bevoegdheid om een eigen beleid te 
voeren, gericht op de eigen noden en 
troeven. Het mag dus niet verwonde-
ren dat België en dus ook Vlaanderen 
in nagenoeg alle socio-economische 
internationale rangschikkingen ach-
teruit boert. De veel te hoge loonkost 
jaagt onze bedrijven richting Oost-
Europese lageloonlanden met een 
stijgende werkloosheid tot gevolg. 
Door zijn hoge productiviteit en 
werkzaamheidsgraad heeft Vlaan-
deren nochtans de troeven in han-
den om opnieuw tot de economische 
wereldtop te behoren en de beste ga-
rantie om de welvaart en het welzijn 
voor alle Vlamingen te garanderen. 
Enkel een drastische ommezwaai en 
dus de overdracht van alle relevante 
bevoegdheden kan hiervoor zorgen. 
Maar zoals u weet stuit dit telkens op 
een Franstalig njet. Vlaamse onaf-
hankelijkheid is dan ook niet langer 
een te nemen politieke optie, het is 
een economische noodzaak.

SMS “sociaal” + 
naam en adres naar 
3111 en u ontvangt 
het programma 
GRATIS.
(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)



De nieuwe Salduz-wet, die bepaalt dat de politie al 
een advocaat moet oproepen bij het eerste verhoor 
van een verdachte, werkt de straffeloosheid nóg 

meer in de hand. Het Vlaams Belang gaat in het verweer.  

Zeggen dat dit land een uiterst laks 
veiligheids- en Justitiebeleid kent, is 
een open deur intrappen. Ook in het 
regeerakkoord van Di Rupo I blijft 
de straffeloosheid behouden. Effec-
tieve straffen zijn eerder uitzonde-
ring dan regel en gevangenisstraffen 
tot drie jaar worden in de praktijk 
niet uitgezeten. Ook is er nog steeds 
geen daadwerkelijk jeugdsanc-
tierecht en blijft ook het vrij-
latingsbeleid, waarbij de 
wet-Lejeune bepaalt 
dat veroordeelden 
na één derde van 
hun straf kunnen 
worden vrijgela-
ten, ultralaks. 

Afscheidnemend 
magistraat Freddy 
Troch trad ons alvast 
bij door te verklaren dat 
hij zich grote zorgen maakte over de 
positie van de slachtoffers en de bur-
gerlijke partijen. “Door deze wet drei-
gen zij nog meer te verzwakken tegen-
over de verdediging”(De Standaard, 
03.05.2011). Het Vlaams Belang was 
trouwens de énige partij die de bui al 
zag hangen en tegen de wet stemde in 
het parlement.

In Brussel mag alles
De invoering van de Salduz-wet werd 
al snel gevolgd door een omzendbrief 
van het Brussels parket, waarin een 
lijst wordt opgesteld van misdrijven 

waarvoor verdachten niet 
langer verhoord moeten 

worden. Diefstallen 
met inbraak, au-

todiefstallen, be-
dreigingen, ge-
weld tegen po-

litie, drugs-
b e z i t … 
Het hoort 
a l l e m a a l 
thuis in het 
lijstje van 

zogenaamde 
‘kleine’ mis-

drijven die niet 
meer leiden tot een 

onmiddellijk verhoor. Verdachten 
mogen na identificatie doodleuk naar 
huis. Of zoals gerechtsjournalist José 
Masschelin het verwoordt: “Je moet 
in Brussel al haast een moord of een 
aanslag plegen om nog van je vrij-
heid beroofd te worden” (Het Laatste 
Nieuws, 04.01.12). Zo hoort u het ook 
eens van een ander.

SMS “Anke” + naam 
en adres naar 3111 
en u ontvangt 
het boek “HoeR 
nocH SlAvIn”.

Prijs: 15 euro
(+ verzendingkosten 
3,05 euro)

(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)

VrijheiD of 
islam?
DurVen kiezen
Hoofddoeken en kledijvoorschrif-
ten, juridische discriminatie en 
maatschappelijke marginalisering... 
De islam vernedert en onderdrukt 
vrouwen.

Het boek ‘Hoer noch sla-
vin - vrouwen en islam’ 
is een aanklacht tegen 
de vrouwonvriende-
lijke islam. Vrouwen 

zijn overigens het 
eerste en belang-
rijkste slachtoffer 
van de toenemen-
de islamisering.

‘Vrouwen tegen 
i s lamiser ing’ 
wil een dam 
opwerpen te-
gen de radicale 

islam. als Vlaam-
se vrouwen moeten 
we durven kiezen: 
"Vrijheid of islam!".

www.vrouwentegenislamisering.be

 Salduz-wet: 
Criminelen 
in de watten 
gelegd

Onze voorstellen voor een veilig Vlaanderen

•	 Nultolerantie,	ook	voor	“kleine”	criminaliteit.

•	 Extra	ondersteuning	en	mankracht	voor	politie	en	magistratuur.

•	 Afschaffing	Wet-Lejeune:	effectieve	uitvoering	van	opgelegde	straffen.

•	 Invoering	van	snelrecht	en	een	kordaat	jeugdsanctierecht,	naar	het	
voorbeeld van onze buurlanden.

•	 Een	kordate	uitwijzingspolitiek	voor	criminele	vreemdelingen.

Het is hoog tijd voor een harde aanpak van de criminaliteit. Niet de brave burger 
of de agenten, maar de criminelen moeten opnieuw schrik hebben. Het terugdrin-
gen van de criminaliteit moet één van de topprioriteiten van de regering zijn. Het 
Vlaams Belang eist:

Bestel
het boek via sMs

Vrijheid of islam?

Durven kiezen !



Geen asiel op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw!

Op 21 februari jl. protesteerden we met een 50-tal militanten en 
buurtbewoners tegen de komst van een open terugkeercentrum 
in de wijk Negenmanneken. Volgens de nieuwe staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie Maggie De Block zou het leegstaand ge-
bouw van het voormalig rusthuis New Atlantis (tegenover Car-
refour) daarvoor geschikt zijn. Het Vlaams Belang voerde hier-
tegen een succesvolle actie om diverse redenen: De belangrijkste 
is dat noch het gebouw zelf omwille van de veiligheid (volgens 

de brandweer), noch de buurt omwille van de verBrusselingspro-
blematiek, daarvoor geschikt is. In onze bezwaren werden wij 
trouwens gesteund door zowel de buurt, als door burgemeester 
Van Linthout.

Maar, het nieuwe zwaargewicht binnen de regering-Di Rupo 
heeft hier geen oren naar. Na de begrotingscontrole in maart gaf 
ze alsnog toe dat het daar zal komen.

Ongelooflijk dom, en van een onge-
kende arrogantie en zonder kennis van 
zaken gesproken wil ze haar wil door-
drijven. Wij echter zullen de druk blij-
ven opvoeren op zowel het gemeente- 
als op het parlementaire niveau. Het 
Vlaams Belang neemt het eens te meer 
op voor de gewone man en vrouw in 
de straat die dankzij een gewetenloze 
beslissing in Brussel, de gevolgen zal 
moeten dragen en de buurt nog meer 
zienderogen zal zien vervreemden, ver-
stedelijken, verfransen, … 

Eddy Longeval, regiosecretaris en afdelingsvoorzitter St.-P.-Leeuw 

Het beleid van verstedelijking dat de Vlaamse 
regering (CD&V, N-VA en SP.a) momenteel voert in de 
Vlaamse Rand, is bijzonder nefast. Men wil zogezegd 

de buitengebieden beter beschermen door de nieuwe 
woningen zoveel mogelijk te concentreren in de meest 
verstedelijkte gebieden, maar op die manier stimuleert 
men de verBrusseling. Want de extra woningen zullen er 
in belangrijke mate komen via hoogbouw en dit soort 
woningbouw trekt precies veel anderstaligen aan.

Het Vlaams Belang zet zich al geruime tijd 
af tegen het massaal optrekken van de woon-
lagen in het zogeheten ‘Vlaams Strategisch 
Gebied rond Brussel’ en kreeg in het par-
lement onlangs gelijk van een onverwachte 
bondgenoot. Eric Van Rompuy (CD&V), die 
jarenlang de verstedelijking van het VSGB 
verdedigd heeft, stelde in een debat met uw 
dienaar en met Vlaams minister Muyters (N-
VA) van Ruimtelijke Ordening: “Het is al zo 
moeilijk om bepaalde Vlaamse randgemeen-
ten te onderscheiden van Brussel, maar als 
men hoogbouw toelaat, dan geef ik u op een 
briefje dat we in gemeenten als Sint-Stevens-
Woluwe, Groot-Bijgaarden en Ruisbroek de 
flats zullen zien oprijzen. Die woningen zul-
len niet vol Vlamingen zitten, maar vol an-
derstaligen, niet-Nederlandstaligen, buiten-
landers enzovoort. In de woonkernen van al 

die Vlaamse gemeenten zal het Nederlands-
talige karakter zeker in gevaar komen.” Dat 
is precies waar het Vlaams Belang al zolang 
voor waarschuwt.

Stad in de stad
We zijn blij dat we eindelijk gelijk krij-
gen en dat alvast Van Rompuy tot inkeer 
is gekomen. Maar toch gaan zijn partij en 
N-VA-minister Muyters door op het pad 
van de verstedelijking. In heel wat stukken 
van Halle-Vilvoorde worden de woonlagen 
fors opgetrokken. In Machelen werd door 
Muyters een bouwvergunning verleend aan 
het megalomane Uplace, dat zichzelf heeft 
uitgeroepen tot “een stad in de stad”. Niet 
alleen zou dit project zorgen voor een regel-
recht verkeersinfarct in de streek, bovendien 
zou Uplace leiden tot de verBrusseling en 

dus de verfransing van het economisch leven 
in de Noordrand. 

Ook de Heizelparking van Strombeek-Bever 
(27 hectare, in eigendom van de stad Brus-
sel) wordt door de Vlaamse regering ten 
prooi gegeven aan grootschalige stadspro-
jecten. En in Sint-Pieters-Leeuw worden 
grote oppervlakten waardevol landbouwge-
bied opgeofferd voor een grote stadswijk 
met appartementen tot vijf verdiepingen 
hoog. Tegen de zin van alle adviesorganen 
en het lokale bestuur. Realiseert de N-VA-
minister zich wat hij in onze streek aanricht? 
 
In een uitzending van Terzake op 22 decem-
ber over de bevolkingsexplosie in Brussel, 
stelde het groene parlementslid Luckas Van-
der Taelen voor om de snelle bevolkings-
groei in Brussel op te vangen in de Rand met 
“intelligente hoog-
bouw”. Voorwaar 
een erg ecologisch 
standpunt! Is het dát 
waar de Vlaamse re-
gering en de N-VA 
mee bezig zijn? Het 
Vlaams Belang be-
dankt daar feestelijk 
voor. Stop de stad!

Joris Van Hauthem 
Vlaams Parlementslid

N-VA-minister smeert Brussel uit over de Vlaamse Rand



Senator Bart Laeremans ontving enkele weken geleden 
van de minister van Binnenlandse Zaken de officiële 
bevolkingscijfers voor 1 januari 2012. Daaruit bleek 

andermaal dat de bevolking van Brussel en van Halle-
Vilvoorde het voorbije jaar fors gestegen is, ten gevolge van 
het open-grenzen-beleid dat hier gevoerd wordt. 

De Brusselse bevolking steeg vorig jaar 
met ruim 20.600 inwoners, een toename 
die uitsluitend het gevolg is van de mas-
sale immigratie. Alles wijst erop dat 
Brussel in 2020 meer dan 1,3 miljoen in-
woners zal tellen. Dit zal de druk vanuit 
Brussel op onze streek zeer sterk doen 
toenemen. 

In Halle-Vilvoorde stijgt de bevolking 
nu reeds met 5.000 inwoners per jaar, 
een toename die voor 80 tot 90 procent 
het rechtstreeks gevolg is van interna-
tionale immigratie. Als deze groei blijft 
aanhouden, zal Halle-Vilvoorde tegen 
2030 maar liefst 700.000 inwoners tel-
len. De echte verschuivingen zijn veel 
groter dan deze cijfers laten vermoeden: 
jaarlijks vestigen vele duizenden Brus-
selaars zich in Halle-Vilvoorde terwijl 
haast evenveel inwoners uit onze streek 
wegtrekken naar het Vlaamse achter-
land en vaak ook naar Wallonië om-
wille van de alsmaar duurder wordende 
vastgoedprijzen. De Vlaamse bevolking 
wordt dus in een snel tempo wegge-
drumd en vervangen door anderstali-
gen. 

We maken dus een snelle ontnederland-
sing mee van onze streek. Dit is heel 
duidelijk merkbaar in de cijfers van 
Kind en Gezin: in 2009 werd in amper 

52 procent van de gezinnen met een bo-
reling thuis Nederlands gesproken. Vijf 
jaar voordien was dat nog in 58 procent 
van de gezinnen. De gevolgen laten 
zich ook voelen in het onderwijs. Tus-
sen 2008 en 2011 steeg het aantal an-
derstalige kinderen in de lagere scholen 
van Halle-Vilvoorde van 22,2 naar 26,7 
procent. Een toename van 4,5 procent 
dus in nauwelijks drie jaar. Het aantal 
scholen met meer dan 50 procent an-
derstalige leerlingen neemt snel toe. Er 
zijn al scholen met meer dan 80 procent 
anderstaligen. Sommige klassen tellen 
nog maar één of twee Nederlandstalige 
kindjes. 

Doelgericht aankoopbeleid
Het probleem is dus bijzonder nijpend 
aan het worden, maar de Vlaamse rege-
ring doet nog altijd of er nauwelijks wat 
aan de hand is. Ze bewijst enkel wat lip-
pendienst aan de Vlaamse zaak, maar 
dweilt met de kraan open. De enige 
manier om deze verBrusseling tegen te 
gaan en onze streek Nederlandstalig te 
houden, is een massief woonbeleid met 
een duidelijke voorrang voor de bevol-
king van hier. Er moet een doelgericht 
aankoopbeleid komen in de verstede-
lijkte gebieden, waarbij woningen syste-
matisch gerenoveerd of vervangen wor-
den en ter beschikking gesteld van de 

eigen inwoners. Maar dit vergt een veel 
intensiever beleid dan de symboolpoli-
tiek die we tot nu toe zien. We stellen 
vast dat de Vlaamse overheid (CD&V, 
N-VA en SP.a) gewoon geen ambitie 
heeft om het tij te keren. De aanstelling 
van Geert Bourgeois (N-VA) tot ‘minis-
ter van de Vlaamse Rand’ heeft hele-
maal niet voor een trendbreuk gezorgd. 

En ook op het vlak van Onderwijs (met 
SP.a-minister Smet) zien we geen om-
mekeer. Al jaren vraagt het Vlaams Be-
lang dat er langdurige taalbadklassen 
worden ingericht (desnoods een volledig 
studiejaar) voor nieuwkomers met on-
voldoende bagage om in het Nederlands 
te studeren. Zo niet zal het niveau in de 
scholen blijven dalen, zodat nog meer 
Nederlandstalige 
ouders hun kinde-
ren er weghalen. 
Het is de hoogste 
tijd dat de Vlaamse 
regering de ernst 
van de situatie in-
ziet en eindelijk 
durft investeren in 
onze streek. 

Mireille Buyse
eerste vrouwelijke kandidaat 

provincieraadsverkiezingen 

Demografische tijdbom 

Bevolking Brussel én Halle-Vilvoorde groeit en 
internationaliseert razendsnel

Opmerkelijke Brusselse 
cijfers

Officieel steeg het aantal buitenlan-
ders in Brussel sinds 2006 met ruim 
90.000: van 274.188 (26,9 procent) 
naar 365.659 (32,5 procent). Als we 
rekening houden met 60.000 ‘Nieu-
we Belgen’ in die periode, moeten 
we vaststellen dat het aantal bui-
tenlanders op zes jaar toenam met 
meer dan 150.000 of met gemiddeld 
25.000 per jaar. Vandaag is nage-
noeg 70 procent van de Brusselse 
bevolking buitenlander of van bui-
tenlandse afkomst. 
Volgens een officiële studie zal de 
Brusselse bevolking tegen 2020 
aangroeien tot 1.329.000 inwoners 
of bijna 200.000 meer dan vandaag. 
Deze groei zal uitsluitend het gevolg 
zijn van nieuwe buitenlandse immi-
gratie.



 Opnieuw asielrecord

Het Vlaams Belang heeft er meermaals voor 
gewaarschuwd dat door de lakse asiel- en 
immigratiepolitiek als vanzelf nieuwe asielzoekers 

worden aangezogen. Vorig jaar werden liefst 25.479 
asielaanvragen ingediend. Dat is het hoogste aantal in 
meer dan tien jaar en bijna vijf keer meer dan het Europese 
gemiddelde.

Voor een goed begrip vermelden we dat 
achter één asieldossier meerdere personen 
schuilgaan, waardoor het aantal aanvragen 
door de asielinstanties traditioneel met 
een derde wordt vermeerderd. Concreet 
betekent dit dat vorig jaar - alleen al via 
de asielpoort - zo’n 34.000 vreemdelingen 
het land binnen wandelden. Dat is een stad 
als Ieper erbij in nauwelijks één jaar tijd.

Vlaams Belang 
eist kordaat 
uitwijzingsbeleid
Ondanks het feit dat de asielstroom almaar 
verder blijft aanzwellen en dit land een 
topbestemming voor asielzoekers blijft, 
worden geen extra middelen voorzien 
voor het terugkeerbeleid, wel integendeel. 
Hoe de nieuwe regering met een dergelijke 
politiek de asielstroom eindelijk denkt in 
te dammen, blijft een raadsel. Een conse-
quent uitwijzingsbeleid blijft immers het 
sluitstuk van elke geloofwaardige asielpo-
litiek. Wanneer uitgeprocedeerden en ille-
galen niet daadwerkelijk uit het Beloofde 
Land worden gezet, is om het even welke 
asielwet tot mislukken gedoemd.

Immigratie:
Land van melk en honing

In het licht van 
het migratiedebat 
dat zich aandient 
stelt het Vlaams 
Belang een gloed-
nieuwe en sterk 

onderbouwde immigratiebrochure 
voor. Onder de titel ‘Land van melk 
en honing’ gaan Bruno Valkeniers en 
Filip De Man dieper in op de talrijke 
immigratiemisbruiken en formuleren 
ze concrete voorstellen om de immi-
gratiestroom in te dijken.

 2006 2007  2008 2009 2010 2011

Asielaanvragen
per jaar

Energie dreigt onbetaalbaar te worden in dit land. 
Door de hoge taksen op energie (21% BTW én 
allerlei heffingen) kan de staat rekenen op snel 

stijgende belastinginkomsten.

Meer dan 100.000 Vlaamse gezinnen 
slagen er niet langer in om hun factuur 
van gas en elektriciteit te betalen. Elek-
triciteit werd vorig jaar zomaar eventjes 
33 procent duurder. We betalen nu al 20 
procent meer dan in Nederland, 45 pro-
cent meer dan in Groot-Brittannië en 56 
procent meer dan in Frankrijk. Niet al-
leen de producenten strijken al te grote 
winsten op, maar ook de verdelers. De 
gemeenten zijn hier aandeelhouders.  
Via hun politiek gekleurde mannetjes 
in de raden van bestuur proberen 
ze zo veel mogelijk centen af te 
romen. CD&V, Open VLD 
en SP.a melken op die 
manier de kleine man.

Energie is basisbehoefte
Het waanzinnige subsidiebeleid 

drijft de elektriciteitsfactuur nog 
verder de hoogte in. En straks 
komt daar nog de rekening van de 
windmolens bij. Met dank aan mi-
nister Freya Van den Bossche (SP.a). 
Het standpunt van het Vlaams Be-
lang is duidelijk: de heffingen op 
energie moeten naar omlaag en de 

BTW moet van 21 naar 6 procent. 
Energie is geen luxe maar een 

basisbehoefte en moet dus 
betaalbaar blijven. Voor 

iedereen!

 Vlaams Belang eist 
betaalbare energie!

SMS “Immigratie” 
+ naam en adres 
naar 3111 en u 
ontvangt deze 
brochure GRATIS.

(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)

Bestel
via sMs

Lancering ‘Vlaams 
Belang-journaal’
U zal het ook al gemerkt hebben. Het 
Vlaams Belang komt in de media am-
per nog aan bod. In kranten of op ra-
dio en televisie worden we angstvallig 
verzwegen. Een recente studie van de 
Universiteit Antwerpen toonde dit nog 
maar eens aan. Gezien het niet in onze 
aard ligt om bij de pakken te blijven 
zitten, lanceren we een eigen journaal 
dat de stem van de Vlaamse onderbuik 
wél doet weerklinken.

Breek zelf de mediaboycot 

van het Vlaams Belang

en bekijk het Vlaams Belang-journaal 

op www.vlaamsbelang.org/inbeeld


