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België 
paradijs voor 
criminelen

“Het beleid inzake 
ruimtelijke ordening 
was er in het verleden 
steeds op gericht een 
zo groot mogelijk 
onderscheid in stand 
te houden tussen  
Beersel en Brussel. 
Daarmee wordt 
met het onlangs 
goedgekeurde  
gemeentelijk  
structuurplan, radicaal 
gebroken.”  

Klaas SLOOTMANS
Lijsttrekker
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Bij de schepenwissel in januari 
2010 liet schepen Axelle Reunes 
(Groen) weten dat de aanpak 
van het sluikstorten één van 
haar speerpunten zou zijn. Voor 
een schepen van leefmilieu een 
terechte prioriteit. Gezien het 
einde van haar bestuursperiode 
nadert, vroeg de Vlaams Belang-
fractie de recentste cijfers op. De 
resultaten zijn onthutsend. 

Zo werd er vorig jaar niet minder 
dan 144 ton sluikstort opgehaald. Dat 
komt neer op net geen 400 kilo per 
dag en een stijging van 73 (!) procent 
ten opzichte van 2010. Toen werd er 84 
ton uit de bermen en grachten gevist. 
Logischerwijs stegen ook de kosten 
voor de afvalverwerking. Terwijl de 
gemeente in 2010 nog 11.817 euro 
neertelde voor de verwerking van 
sluikstorten liep dat in 2011 op tot 
19.895 euro. Een stijging van bijna 70 
procent. Deze kosten houden bovendien 
geen rekening met saneringskosten 
om nog maar te zwijgen over de 
rechtstreekse milieuschade.   

Zes jaar geleden beloofde de bonte 
CD&V/N-VA-sp.a/Groen-coalitie dat  
“een degelijk afvalbeleid sluikstorten 
verder zou helpen voorkomen en dat 
daarenboven het sanctioneringbeleid 
ten aanzien van sluikstorters onver-
minderd ging worden voortgezet 
en uitgebreid zou worden met het 
instrument van de administratieve 
sanctie”.

Groen-schepen gebuisd
Bij navraag bij de diensten blijkt dat er vorig 
jaar welgeteld één gemeentelijke administra-
tieve sanctie werd opgelegd. Van een kordaat 
afvalbeleid is dus allesbehalve sprake. Mi-
lieuschepen Reunes is dan ook flink gebuisd en 
heeft van haar beloften niets waargemaakt. 

Om het tij te keren pleit het Vlaams Belang - naar ana-
logie met buurgemeente Sint-Genesius-Rode - voor een 
gratis maandelijks bezoek aan het containerpark en 
gerichte controles op piekplaatsen door zowel tech-
nische als politionele diensten. Daarnaast dient er een 
daadwerkelijke intensifiëring te komen van de gemeen- 
telijke administratieve sancties (GAS) alsook bijkomende 
vuilnisbakken. Maar ook de burger heeft in deze de 
maatschappelijke plicht om de politie te contacteren bij 
het waarnemen van sluikstorters. 

Het groene karakter van onze gemeente staat immers op 
het spel. 

Nicolas GADEYNE  
Gemeenteraadslid

Beersel slikt dagelijks 400kg 
sluikstort!
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De verstedelijkingsdrang van het 
Beersels gemeentebestuur

Groen-schepen gebuisd

Franstaligen van UF snellen meerderheid ter hulp
Dat de Beerselse meerderheidspartijen al geruime tijd vechtend over de straat rollen, wist u intussen al. Hierdoor wordt het 
steeds moeilijker om de benodigde steun te krijgen bij het nemen van gemeentebesluiten en zoekt men permanent steun bij de 
geestgenoten van het Union des Francophones (UF). Deze politieke groepering, die in wezen een FDF-fractie is, onthield zich 
bij de stemming over het structuurplan waardoor de meerderheid zijn slag thuis haalde.

De spontane medewerking van het rabiate UF berust geenszins op toeval. Zo zijn de Franstaligen er zich ter dege van bewust dat een verdere verhoging van de 
bouwlagen de verfransing nog sneller doet toenemen. CD&V-parlementslid Eric Van Rompuy zei hierover onlangs in het Vlaams Parlement nog het volgende: “Ik 
denk dat het opnieuw toelaten van hoogbouw zal leiden tot een uitbreiding van Brussel. Het is al zo moeilijk om bepaalde Vlaamse randgemeenten te onderscheiden 
van Brussel, maar als men hoogbouw toelaat, dan geef ik u op een briefje dat we in deze gemeenten de flats zullen zien oprijzen. Op termijn zal dat veel belangrijker 
zijn dan het vastleggen van taalgrenzen. Die woningen zullen niet vol Vlamingen zitten, maar vol anderstaligen, 
niet-Nederlandstaligen, buitenlanders enzovoort. In de woonkernen van al die Vlaamse gemeenten zal het Nederlandstalige 

Nadine MOTTEN 
Gemeenteraadslid

karakter zeker in gevaar komen”. 

We konden het niet beter verwoorden. Het is enkel jammer dat zijn partijgenoten in Beersel met dit structuurplan net het tegendeel 
realiseren.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Klaas Slootmans betreurde bij de bespreking van het gemeentelijk structuurplan dan ook terecht dat 
met het beleid, om een zo groot mogelijk onderscheid tussen Beersel en Brussel in stand te houden, radicaal werd gebroken en stemde 
samen met onze fractie tegen dit ‘verstedelijkingsplan’.     

Aan de kiezer om er zich op 14 oktober over uit te spreken. 

‘Zorg dat uw dorp nooit Brussel wordt’. Met die 
slogan trok eerste schepen en huidig CD&V-
kandidaat-burgemeester, Hugo Vandaele 
zes jaar geleden naar de Beerselse kiezer. De 
mooie woorden lijken intussen vergeten en 
vervangen door een grauwe en niets ontziende 
verstedelijkingsdrang. 

Oorzaak is het nieuw gemeentelijk struc-
tuurplan dat onlangs door CD&V, sp.a 
en Groen werd goedgekeurd. Hierin staat 
onder meer dat in deelgemeente Lot ‘hogere 
woondichtheden in het centrumgebied gerea-
liseerd kunnen worden door het selectief 
optrekken van het aantal bouw- en woonlagen’ 
en dat het dorp ‘een nederzettingsstructuur 
heeft die aansluiting vindt bij het Brussels Ge-
west’. Maar ook de andere deelgemeenten 
worden niet gespaard. Zo zullen de schaarse 
open en groene ruimten in Beersel worden 
ingepalmd door nog meer steen en beton. 
Ter staving letterlijk uit het structuurplan: 
“Bij de verdere ontwikkelingen van de 
nederzettingsstructuur wenst de gemeente 
voornamelijk in te zetten op een verdichting 
van het bestaande weefsel.” Aan duidelijkheid 
laat het alvast niets te wensen over.



 België: paradijs voor criminelen

Nadat een MIVB-controleur in Brussel werd 
doodgeslagen, beloofde minister van Binnenlandse 
Zaken Joëlle Milquet 400 extra agenten.

Of die er ook komen is nog 
maar de vraag, want ook 

na de brutale moord op 
Joe Van Holsbeeck in 
Brussel-Centraal zou-
den er 100 agenten ex-

tra worden aangeworven. Die belofte werd 
nooit ingelost. Momenteel zijn er al 3000 
agenten te weinig. Voeg daarbij nog het 
gebrek aan gevangeniscellen, enkelbanden 
en opvangplaatsen in gesloten jeugdinstel-
lingen, veel te lakse straffen die amper 
worden uitgevoerd en het mag duidelijk 
zijn dat politiek en Justitie gezorgd heb-
ben voor een klimaat van straffeloosheid. 

Straffeloosheid
Straffen tot drie jaar cel worden in dit land 
niet uitgevoerd. Per jaar worden zo’n 4000 
mensen veroordeeld tot een celstraf zon-
der dat ze één dag moeten zitten. Crimi-
nele bendes uit het buitenland beschouwen 
dat als een uitnodiging. “Misdaad loont, 
dat is de boodschap die wij geven”, zucht 
de bekende politierechter Peter D’Hondt. 
Vlaanderen wil een kordate aanpak van de 
criminaliteit, maar de Franstalige partijen 
willen dat nog altijd niet. Ook daar knelt 
het schoentje. Maar aan politieke beloftes 
geen gebrek...

 Islam bedreigt vrouwen

Islamitische hoofddoeken en lange gewaden duiken steeds 
vaker op in het straatbeeld. Het fenomeen staat symbool 
voor de sluipende islamisering van onze samenleving.

Niet alleen moslima’s zijn het slachtoffer 
van de sociale druk, ook autochtone vrou-
wen weten intussen hoe laat het is. Vrou-
wen die zich naar moslimnormen ‘te Wes-
ters’ kleden, worden in onze steden vaak 
beschouwd als loslopend wild, uitgeschol-
den voor ‘hoer’, bespuwd of aangerand.

Vrouwen eerste 
slachtoffer
In haar boek ‘Hoer noch slavin’ waar-
schuwt senator Anke Van dermeersch 
voor de religieuze eisen en voorschriften 
van radicale moslims waarvan vrouwen 
het eerste slachtoffer zijn. “Vrouwen in 
Europa hebben decennialang gestreden 
voor gelijke rechten. Ze mogen werken, ze 
mogen gaan en staan waar ze willen en ze 

mogen de kleren dragen die ze willen. Die 
verworven rechten moeten we bescher-
men tegen een al te opdringerige islam”, 
zegt Anke Van dermeersch.

Terugkeren
Godsdienstvrijheid is een recht, maar 
moslims hebben in dit land ook plichten. 
Ze moeten aanvaarden dat wij een schei-
ding kennen tussen kerk en staat, vrije me-
ningsuiting en de gelijkwaardigheid van 
man en vrouw. Hier gelden ónze wetten 
en niet die van de islam. En wie daar niet 
mee kan leven, moet maar terugkeren naar 
een land waar de sharia van toepassing is!

 Veel beloofd, niks gedaan
•	 1000	extra	cipiers.	Beloofd	in	januari	2012.	Vier	nieuwe	in	opleiding.	Vier!
•	 2500	extra	plaatsen	in	de	gevangenis.	Beloofd	in	2009.	Het	werden	er	638.
•	 2000	extra	enkelbanden.	Beloofd	in	2009.	In	2012	zijn	er	maar	882	in	gebruik.
•	 278	plaatsen	in	gesloten	jeugdinstellingen.	Beloofd	in	2009.	Er	kwamen	er	amper	22	bij.
•	 Acht	jaar	geleden	werd	aangekondigd	dat	buitenlandse	gedetineerden	hun	straf	in	hun	thuis-

land	zouden	uitzitten.	Daar	is	tot	op	heden	niets	van	terecht	gekomen.

Hoe	zegt	men	dat	ook	alweer?	Veel	beloven	en	weinig	geven,	doet	de	zotten	in	vreugde	leven.	
En	de	criminelen	natuurlijk…	Met	dank	aan	de	PS	en	hun	Vlaamse	lakeien:	CD&V,	Open	VLD	
en	SP.a.

Meer info?

(0,50 euro per sms)

Ga naar
www.vrouwentegenislamisering.be of 
bestel het boek ‘Hoer noch slavin’ via 
SMS. SMS “Anke” + naam en adres 
naar 3111 en u ontvangt het 
boek. (0,50 euro per sms)

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

Van alle federale betoelaagde 
bedragen voor leeflonen heeft 
72 procent betrekking op leef-
lonen van vreemdelingen

72%



 Immigratie kraakt
 sociale kassen

Vorig jaar kwamen niet minder dan 130.000 
immigranten het land binnen, asielzoekers niet 
inbegrepen.

Nog nooit was de instroom zo groot. De 
voorbije jaren kwamen in dit land verhou-
dingsgewijs zelfs meer immigranten bin-
nen dan in een klassiek immigratieland als 
de Verenigde Staten. 

4 op 10 aan het werk 
Ondertussen blijft ook de immigratiefac-
tuur steeds verder oplopen. Zo bleek re-
cent nog dat amper 4 op 10 van de niet-
Europese vreemdelingen aan het werk is. 
Daarnaast blijkt dat de immigratie (gezins-
hereniging, asiel, regularisatie) méér dan 
de economische crisis verantwoordelijk is 
voor het stijgende aantal leefloontrekkers. 
Verschillende OCMW-voorzitters beves-
tigden ondertussen dat de samenstelling 

van hun ‘cliënteel’ 
de voorbije jaren een 
grondige wijziging 
heeft ondergaan en 
dat dit land - let-
terlijk - het OCMW 
van de wereld dreigt 
te worden. 

Aanslag
De dooddoener dat 
de immigranten van vandaag zullen zor-
gen voor de pensioenen van morgen, kan 
nu wel definitief naar het rijk der fabelen 
worden verwezen. De harde cijfers tonen 
aan dat de ongebreidelde immigratie een 
aanslag is op ons sociaal systeem. 

 Vlaams Belang:
 dé sociale volkspartij

Het Vlaams Belang is de sociale volkspartij bij uitstek. 
Dat zetten wij al jarenlang in de verf tijdens de Dag 
van de Arbeid.

Dit jaar vond onze traditionele 1 mei-
manifestatie plaats op het Antwerpse 
De Coninckplein onder het motto 
‘Voorkeur voor eigen volk’. In zijn toe-
spraak stelde Filip Dewinter dat deze 
locatie niet toevallig was gekozen: “Ze 
staat namelijk symbool voor de vele 
Vlaamse volkswijken die door de so-
cialisten werden opgegeven.” De SP.a 
heeft haar oude kiespubliek dan ook al 
lang ingeruild voor dat van de alloch-
tonen en kaviaarsocialisten. Dat alles 
maakt het Vlaams Belang vandaag tot 
“de enige echte volkspartij, de enige 
houvast voor de eerlijke en hardwer-
kende Vlamingen die de eindjes soms 
met moeite aan elkaar kunnen kno-
pen.”

Sterk Vlaams Belang 
nodig
Vlaams Belang-voorzitter Bruno Val-
keniers wees erop dat de actualiteit de 

waarde en de juistheid aantoont van 
het programma dat onze partij al 35 
jaar uitdraagt: “De ongebreidelde im-
migratie zet ons sociaal systeem steeds 
zwaarder onder druk. De blijvende 
miljardentransfers naar Wallonië zor-
gen voor een ongehoorde financiële 
aderlating ten nadele van Vlaanderen. 
Bovendien kan Vlaanderen binnen 
België nog altijd niet het beleid voeren 
dat zijn sociale verworvenheden 
en economische slagkracht 
veiligstelt.” Geconfronteerd 
met de feiten, beginnen stil-
aan ook anderen de analyses 
te onderschrijven die het 
Vlaams Belang reeds 
jaren geleden maakte. 
Praktische consequen-
ties worden daar ech-
ter nog altijd niet uit 
getrokken. Een sterk 
Vlaams Belang blijft dan 
ook meer dan ooit nodig! 

 Seniorenforum
Of u het nu graag hoort of niet, senior 
bent u al vanaf 55 jaar. Heel wat se-
nioren zijn nog zeer actief en hebben 
dikwijls nog tal van projecten op stapel 
staan. Het verenigingsleven wordt ove-
rigens voor een groot gedeelte gedra-
gen door senioren. Zij hebben dikwijls, 
naast een schat aan ervaring, een klare 
kijk op hedendaagse problemen. Ver-
heugend is bovendien dat onderzoek 
uitwijst dat meer dan de helft van de 
senioren interesse heeft voor politiek.

Het Vlaams Belang besteedt bijzondere 
aandacht aan de problemen en uitda-
gingen waar senioren mee worden ge-
confronteerd en wil dan ook graag met 
hen in dialoog treden. Daarom gingen 
we onlangs van start met een Senio-
renforum.

Wij vragen u dan ook graag ons uw 
ideeën en voorstellen over een senio-
renwerking - en meer algemeen - een 
seniorenbeleid te bezorgen. Stuur een 
e-mail naar senioren@vlaamsbelang.
org of bel 02 219 
60 09 en wij zetten 
uw problemen op 
de politieke agenda. 

Marijke Dillen
Voorzitter	

Seniorenforum

 



130.000 euro per woonwagenstandplaats
Eind maart besliste de provincieraad om een doortrekkers-
terrein voor woonwagenbewoners aan te leggen in Relegem 
(nabij Zellik), voor het slordige bedrag van 1,3 miljoen euro. 
Anders gezegd: 130.000 euro per standplaats en met al-
les erop en eraan. Dit alles voor meestal niet onbemiddelde 
woonwagenbewoners uit o.a. Frankrijk.

1,3 miljoen euro: dat is het equivalent van minstens vijf mo-
dale woningen. Wie als Vlaming op het doortrekkersterrein 
wil gaan kamperen, is daar natuurlijk niet welkom en moet 
naar een camping om daar de volle pot te betalen. Het kos-
tenplaatje is daarmee natuurlijk nog niet ten einde. Er moet 
ook nog bijkomend personeel worden voorzien en allerlei on-
derhouds- en energiekosten (in Huizingen bedroegen die de 
voorbije jaren gemiddeld 23.144 euro).
Het Vlaams Belang was de enige partij die tegenstemde, alle 
andere waren voor.

Intercommunales: nauwelijks controleerbaar
De provincie Vlaams-Brabant is officieel deelgenoot in meer 
dan 100 instellingen zoals intercommunales, huisvestings-
maatschappijen, regionale landschappen, bekkenbesturen 
en vzw’s. Meer dan 90 procent van de mandaten daarin wor-
den ingepalmd door de meerderheid; de oppositie mag alleen 
meespelen als dat wettelijk verplicht is. Geen wonder dat er 
weinig controle op wordt uitgeoefend. De afgevaardigden 
van CD&V, SP.a en Open VLD leggen hierover ook bijna 

nooit verklaringen af in de provincieraad. Wanneer dan toch 
eens verhalen in de pers opduiken over wanbeleid zoals in 
de Inter-Vilvoordse huisvestingsmaatschappij en we stellen 
daar vragen over, dan krijgen we een volgende dialoog in de 
provincieraad:
“Zijn die instellingen verplicht om hun verslagen van de raad 
van bestuur aan de provincie te bezorgen?” – Stilte.
“Als dat niet zo is, is de afgevaardigde dan verplicht om die 
te bezorgen op aanvraag van een provincieraadslid?” – Stilte.
“Heeft de CD&V-afgevaardigde in de Inter-Vilvoordse aange-
raden om beroep te doen op provinciale subsidies of renteloze 
leningen, gezien het feit dat de huisvestingsmaatschappij fi-
nancieel in slechte papieren zat?” – Stilte…

De potjes moeten bijgevolg dicht blijven. Begrijpt u nu waar-
om de Dexia-commissie, waar zoveel meer geld en mee post-
jes gemoeid zijn, helemaal een echte doofpot werd?

Kiespropaganda in de Vlaamse Brabander: 
dat mag van N-VA-minister!
In het voorlaatste nummer van de provinciekrant ‘De Vlaam-
se Brabander’ namen de zes gedeputeerden zomaar eventjes 
vijf bladzijden om zichzelf en hun realisaties in het zonnetje 
te zetten. Wij dienden daartegen klacht in bij de Vlaamse mi-
nister voor Binnenlandse Aangelegenheden, Geert Bourgeois. 

Zoiets druist immers regelrecht in tegen zijn omzendbrief, 
waarin duidelijk staat dat alle gemeenten en provincies in 
een verkiezingsjaar niet op een systematische wijze hun ver-
wezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje 
mogen plaatsen. 

En wat zegt de N-VA-minister nu? Tja, dit artikel kadert in 
een jaarlijkse “publiekscampagne”, zo’n artikel verschijnt 
niet enkel dit jaar. Mijn voorganger (Keulen, Open VLD) 
heeft dat al eerder gezegd, dus neem ik geen verdere maat-
regelen.

Zijn omzendbrief is dus maar om te lachen: wie elk jaar zon-
digt, mag dat in een verkiezingsjaar ook doen. N-VA = Niets 
Veranderen Alstublieft! (lees: want als wij in de deputatie zit-
ten mogen we dat ook doen!)

Nieuws uit de provincieraad

Waterelende blijft duren...
De zware waterellende van eind mei 
maakte pijnlijk duidelijk hoe weinig 
er de afgelopen jaren beleidsmatig is 
veranderd. Voor de derde keer op één 
jaar tijd kampte Beersel met hevige 
wateroverlast. De conclusies zijn 
nochtans al jaren gekend. 

Het water mag dan al gezakt zijn, de ellende 
is dat allerminst. Na de zondvloed van 2002, 
2004, 2006, 2010 en 2011 kregen honderden 
Beerselaars voor de zoveelste keer het water over 
de vloer. Toen eind 2010 de zondvloed over Lot 
en Huizingen rees werden nochtans concrete 
beleidsvoorstellen gedaan. Zo stelde onze fractie 
toen in de gemeente –en provincieraad voor om: 
è	het opvangbekken ‘Elsemheide’ te vergro- 
 ten door een verhoging van de drempel- 
 hoogte;

è	bijkomende opvangbekkens te realiseren  
 stroomopwaarts de Molenbeek;  

è	natuurlijke gronddammen aan te leggen  

 langsheen de ‘risicogebieden’;

è	de Molenbeek uit te baggeren.   
 Dit gebeurde niet meer sinds 1983;

è	Het uitgebaggerde slib te gebruiken ter  
 verhoging van de oevers en verbetering van  
 de opvangcapaciteit;

è	gecontroleerde overstromingsgebieden aan  
 te leggen;

è	het gabarit van de Molenbeek, Zevenbron- 
 nebeek en de Zenne te verbreden;



Waterelende blijft duren...

KHO Huizingen verjaagd 
door ‘Brusselse’ jeugd-
ploegen:  Vlaams Belang 
roept minister tot de orde
Het bestuur van KHO Huizingen liet onlangs 
weten hun jeugdploegen te laten overstappen 
naar een lagere regionale reeks, omdat ze de 
agressie van sommige ‘Brusselse’ jeugdvoetbal-
ploegen spuugzat is. Druppel die de emmer deed 
overlopen, was een wedstrijd tegen Black Star 
Neder-Over-Heembeek waarbij verschillende 
spelertjes van Huizingen van het veld werden 
gedragen met ernstige verwondingen. Volgens 
het bestuur van de club liggen ‘maatschappeli-
jke spanningen’ aan de basis. “Ze stampen onze 
jongens van het veld, en lachen hen dan uit al-
sof ze mietjes zijn. Jammer genoeg blijft het niet 
bij verbaal geweld, maar eindigt het vaak fysiek. 
Wij zijn een Vlaamse ploeg, en daar kunnen niet 
alle Brusselse ploegen mee overweg”, stelde een 
bestuurslid van de ploeg verbolgen (Brussels Nieuws, 
5 april 2012).

Klaas  
SLOOTMANS 
Fractievoorzitter  
gemeenteraad

➢ Het gemeentebestuur van Beersel jaarlijks  
 duizenden euro’s geeft aan ontwikke- 
 lingshulp terwijl 16% van de Beerselaars  
 het maandelijks met minder moeten stel- 
 len dan 833 euro. In totaal gaat het om  
 2.152 inwoners.

➢ 60% van de werklozen (20-64 jaar) in  
 onze gemeente niet-Nederlandstalig is.

➢ Een inwoner van Beersel jaarlijks gemid- 
 deld 463 kg huishoudelijk afval pro- 
 duceert. Daarmee doen we alvast beter  
 dan het Vlaams gemiddelde van 524 kg.

➢ Het gemiddelde belastbaar inkomen van  
 de Beerselaar 18.890 euro bedraagt.

➢ 7 op 10 bezoekers van het zigeunerterrein  
 in Huizingen niet over onze nationaliteit  
 beschikt en dat het de belastingbetaler  
 vorig jaar 24.488 euro kostte.

Wist je dat?Wist je dat?

Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering en Provincie Vlaams Brabant

Geldkraan toedraaien

Vlaams Belang-parlementslid Dominiek Lootens 
stelde het probleem aan de kaak in het Brussels 
Parlement en  riep Brussels regeringslid van Sport, 
Bruno De Lille (Groen), tot de orde. “Ofwel grijpt 
men snel en streng in, door spelers, begeleiders 
en trainers die zich hieraan bezondigen de deur te 
wijzen, ofwel wordt de geldkraan onherroepelijk 
dichtgedraaid”. 

Het is immers zo dat bepaalde van deze ‘Brus-
selse’ voetbalploegen gretig gesubsidieerd wor-
den door de Vlaamse gemeenschap (u en ik dus), 
maar terzelfdertijd spuwen in de hand die hen 
voedt.  

Hoewel deze opties ‘werden onderzocht’, 
ging men nog steeds niet over tot actie. 
De woorden van burgemeester Casaer dat 
er “tegen deze regenbui niets te beginnen 
was,” (Knack-online, 21 mei 2012) 
klonken dan ook bijzonder bitter. Even 
deden ze denken aan het beruchte citaat 
van milieuminister Joke Schauvliege 
(CD&V) die na de wateroverlast van 2010 
onomwonden stelde dat de Vlamingen 
moesten leren leven met ‘watermiserie’. 
Of hoe de gelatenheid het moeiteloos 
overneemt van politieke daadkracht.  

Klaas Slootmans 
Lijsttrekker



Bestel uw Vlaamse 
nummerplaat!

Wil u zich niet langer als ‘Belg’ maar 
als Vlaming manifesteren? Dit kan 
door een Vlaamse nummerplaat op 
uw wagen te kleven.

Deze UV-bestendige zelfklever 
met onderschrift “Republiek 
Vlaanderen” 
kan u als 
volgt 
bestellen:

 Vlaamse Justitie komt er 
nooit meer!

We schreven het reeds: de splitsing van de kieskring 
Brussel-Halle-Vilvoorde wordt met zoveel Vlaamse 
toegevingen betaald, dat de “oplossing” nog erger 

is dan de kwaal zelf. 

Zeker voor de Vlamingen in Brussel is het 
akkoord een nachtmerrie. Een stem voor 
een Vlaamse lijst in de hoofdstad wordt 
een... nutteloze stem. De Vlamingen wor-
den er politiek geliquideerd. Terwijl de 
Franstaligen in de Zes faciliteitengemeen-
ten supervoorrechten krijgen.

Nog veel erger is de hervorming van het 
gerechtelijk arrondissement BHV. In 
plaats van een splitsing krijgen we een 
verregaande uitbreiding van de macht 
van de Franstalige rechtbanken tot diep in 
Vlaanderen. In heel Vlaanderen zal men 
voortaan kunnen bekomen dat een proce-
dure gevoerd wordt voor een Franstalige 
rechtbank uit Brussel of Wallonië. Onver-
mijdelijk gevolg is dat Justitie nooit een 

Vlaamse bevoegdheid 
kan worden, vermits 
de wetten en het 
rechtssysteem in heel 
het land identiek 
moeten blijven. Ooit 
was er een CD&V-

voorzitter die uitriep dat de splitsing van 
Justitie dringender was dan de splitsing 
van BHV. Vandaag is duidelijk dat er geen 
Vlaamse Justitie meer komt.

Uitdoofscenario
Nog veel tragischer is dat de Vlamingen 
in Brussel én Halle-Vilvoorde door de her-
vorming zwaar gediscrimineerd worden. 
Het aantal Vlaamse rechters wordt fors in-
gekrompen, terwijl het aantal Franstalige 
rechters even fors wordt uitgebreid, zonder 
dat daar een objectieve reden voor is. In de 
toekomst zullen de Franstalige rechtban-
ken vier keer groter zijn dan de Vlaam-
se, terwijl het aantal Franstalige dossiers 
slechts twee keer groter is. Door deze 
huizenhoge discriminatie is de plaats van 
maar liefst 32 Nederlandstalige rechters 
en 160 griffiebedienden bedreigd. Maar 
we krijgen een troostprijs: het gebeurt niet 
in één keer. Er komt een ‘uitdoofscenario’ 
voor Vlamingen in Brussel. Met dank aan 
CD&V, Open VLD, SP.a en Groen.

U zal het ook al gemerkt hebben. Het Vlaams Belang komt 
in de media amper nog aan bod. In kranten of op radio 
en televisie worden we angstvallig verzwegen. Een recen-
te 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 spreekt over thema’s waarover anderen liever zwijgen.

Breek zelf de mediaboycot tegen het Vlaams Belang
en bekijk het Vlaams Belang-journaal op www.vlaamsbelang.org/inbeeld

Gratis bestellen?
De zesde staatshervorming - Vlaanderen opgelicht
onthaal@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09

1. Stuur een e-post naar
 info@vlaamsbelangzandhoven.org
 met vermelding van uw 

nummerplaat, naam en adres
&
2. Stort 13 euro op BE29 7330 0255 

4564 op naam van Vlaams Belang-
Zandhoven met vermelding van 
uw nummerplaat.


