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Buurt Belleheide 
slachtoffer van overlast

In Affligem geen
fairtrade graag

Liedekerke is
 Brussel niet

VlaamsBelang 

VerBrusseling 
neemt nog toe

Roosdaal, Liedekerke en Affligem



roosdAAl

Vlaams Belang Roosdaal zal dooRgaan!

De verkiezingen van oktober 2012 zijn dan 
misschien niet al te goed verlopen voor het 
Vlaams Belang, maar dat heeft geen enkele 
invloed gehad op onze strijdlust. 

Wij gaan verder door voor het  behoud 
van het Vlaams karakter van onze gemeente 
Roosdaal, alwaar het goed leven en vertoeven 
is en blijft, voorlopig althans.

Binnen de afdeling kwam nieuw bloed ons 
vervoegen en de oude garde heeft zowaar 
de fakkel doorgegeven.  Marie Rose Geldof 
vervangt sinds kort Wilfried Tielemans als 
afdelingsvoorzitter en samen met de overige 
bestuursleden, waaronder ook Gerard Van 
Noten, is het enthousiasme zoals vanouds 
aanwezig. Een speciaal woord van dank uiter-
aard ook voor onze laatste twee gemeente-
raadsleden Veerle en Marcel die omwille van 
hun verhuis niet meer konden deelnemen aan 
de verkiezingen.

Wij, en ook de afdelingen in de  gemeenten 
in de buurt blijven waakzaam wat betreft de 
verBrusseling van onze streek. Ook de onvei-

ligheid die daarmee gepaard gaat, krijgt onze 
volledige aandacht. Er gaat géén dag voorbij 
of de lokale media spuien nieuws over de 
groeiende golf van inbraken, en criminaliteit 
allerhande. Mogen wij dan stellen dat dat niet 
toevallig is? En dat naarmate de inwijking 
stijgt, ook de interventies van de politiedien-
sten stijgen. Uiteraard is Roosdaal geen alleen-
staand geval, maar onze ligging is blijkbaar 
bijzonder aantrekkelijk voor vandalen, dieven 
en inbrekers.

Vaststellen en aanklagen is één zaak, we weten 
allemaal dat boeven dikwijls vroeger terug op 
straat staan dan degene die aanklacht doen. 
Het gerecht moet daadwerkelijk vervolgen en 
aan de politie moeten voldoende middelen 
en autoriteit gegeven worden om krachtda-
dig en deskundig op te kunnen optreden.  
Het Vlaams Belang heeft uitgewerkte plan-
nen daarvoor. Geen halfslachtige maatregelen, 
maar met ijzeren vuist optreden. Preventie en 
voldoende afschrikmaatregelen en ervoor zor-
gen dat onze straten en pleinen, dat wij, dat 
onze woningen en eigendommen in veiligheid 
zijn en in veiligheid blijven.

De afgelopen verkiezingen waren inderdaad 
niet succesvol, maar de realiteit geeft ons wel 
gelijk. Electoraal scoorden we slecht, maar 
onze voorspellingen betreffende de vervreem-
ding en verstedelijking kwamen wel uit. Los 
van enig cordon of extra media-aandacht 
gaan we in Roosdaal verder met wat we bezig 
waren: de waakhond zijn van het beleid, en 
het luisterend oor van de man en de vrouw 
in de straat. Binnenkort starten we met een 
dienstbetooncampagne waar zowel de inwo-
ners van OLV-Lombeek, Strijtem, Kattem, 
Borchtlombeek als Pamel terecht zullen kun-
nen met vragen en opmerkingen. Binnen ons 
bestuur zijn mensen met kennis van zaken 
over justitie, syndicalisme, enz.

Geloof doet wonderen zegt men en wij gelo-
ven in ons Vlaanderen, in ons Roosdaal en 
in onze sympathieke en gezellige inwoners. 
Heeft het gemeentebestuur een sterke vrouw 
aan de top? Wel wij plaatsen daartegenover 
een sterke vrouw aan het roer van onze afde-
ling!”

Namens het bestuur 
Vlaams Belang Roosdaal

Wij, en ook de 
afdelingen in de  
gemeenten in de 

buurt blijven 
Waakzaam Wat 

betreft de 
verbrusseling van 

onze streek.



BuuRt Belleheide
is slachtoffeR Van oVeRlast
Naar aanleiding van problemen rond de 
Belleheide, of ondertussen “Roosdaal 
Palace”, vroegen buurtbewoners ons om 
actie te voeren. Omdat we dit bedachtzaam 
en correct willen doen, opteerden we om 
in eerste instantie de burgemeester aan te 
schrijven. Wij wachten nu nog even op een 
antwoord en als dit niet zal voldoen, plan-
nen we uiteraard een meer kordate aanpak.
 
Aan Mevrouw de Burgemeester en de schepenen 
van Roosdaal

Mevrouw de Burgemeester, Dames en Heren 
Schepenen,

Gelet op de verschillende tussenkomsten van 
leden alsook niet-leden van het Vlaams Belang 
Roosdaal, heb ik de eer U volgende problematiek 
voor te leggen.

U heeft sinds enkele tijd een vergunning toe-
gestaan aan de uitbaters van het “Belleheide 
Sportcentrum” om feesten te organiseren waarbij 
om en rond de 1.500 mensen aanwezig zijn.
Deze activiteiten veroorzaken voor de aanpalen-
de bewoners enorm veel overlast om niet te spre-
ken van ergere feiten. Inderdaad, wild parkeren, 
agressiviteit, grofheid, het lastig vallen van de 
voorbijgangers, de schade aan de geparkeerde 
voertuigen en andere zijn sindsdien schering 
en inslag. Wij moeten vaststellen dat ook grote 
groepen Turken naar onze gemeente afreizen om 
zich te vermaken en daarbij sommigen het las-
tigvallen van de Roosdaalenaars niet schuwen. 

Sinds de invoering van uw vergunning durven 
veel pendelaars zelf hun wagen in de week niet 
meer achterlaten op de parking van het “Schoon 
Verbond” alwaar zij dan ook regelmatig moeten 
vaststellen dat er schade aangericht werd en dit 
“toevallig” sinds het ogenblik dat deze parking 
en omstreken door uw toedoen beschouwd wor-
den als zijnde “Turks grondgebied”.

U weet natuurlijk ook dat de Politie van de 
zone “TARL” reeds heeft moeten tussenkomen 
voor relletjes, waarbij deze brave wetsdienaars 
niets anders konden doen dan vanaf de zijlijn 
toekijken hoe tientallen bezoekers van deze 
fuiven met elkaar (en met anderen) op de vuist 
gingen. Het was deze agenten dan ook niet 
mogelijk om met “amper” vier man tussen te 
komen in deze situatie. Zij konden enkel na 
de ‘match’ de punten tellen, wilden ze zelf niet 
zwaar gehavend uit de operatie komen. 

U wordt bijgevolg beleefd verzocht te overwegen 
om maatregelen “ad hoc” te willen nemen ten-
einde perk en paal te stellen aan deze, op zijn 
minst gezegd, zeer gevaarlijke situatie.
Het betreft hier zeker géén interventie van 
onzentwege van discriminerende aard, doch 
enkel een terechte vaststelling van bestaande 
feiten.

Hopende op uw begrip en een afdoende maat-
regel om deze problematiek van de baan te 
helpen, teken ik, Mevrouw 
de Burgemeester, Dames en 
Heren van het Schepencollege, 
met bijzondere hoogachting.

Marie Rose Geldof
afdelingsvoorzitter

uit de provincie

te duur 
afscheidsfeestje

In februari gaf de provincie 
een afscheidsfeestje voor 
de uittredende provincie-
raadsvoorzitter en twee 
gedeputeerden, alle drie 
van CD&V.  Dat mocht 
met stijl gevierd worden, dus 
voor 3000 euro aan geschenken 
en 9000 euro voor de receptie zelf. Allicht 
niet in het kader van de armoedebestrij-
ding…

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 dekens, 
hygiënekits, brandstof, kacheltjes, kookge-
rief, matrassen en warme winterkleding 
uitdelen aan vluchtelingen.” 

Geen probleem, al hadden we die wel liever 
bij het Rode Kruis in Syrië zien toekomen.  
En vanaf de meimaand wordt het in Liba-
non boven de 30 graden. Waarom hebben 
ze daar dan kacheltjes en warme winterkle-
ding nodig, wou provincieraadslid Willy 
Smout weten. Gedeputeerde Robijns moest 
toegeven dat het persbericht niet correct 
was en dat er geld wordt 
uitgegeven voor aangepas-
te hulp voor dit seizoen, 
dus o.a. voor hygiëne en 
zuiver water. 

Mireille Buyse
Provincieraadslid



liedekeRkse metRopool
Onlangs hebben we het grote masterplan van onze dorpskern gepresenteerd gekregen.

Ik moet zeggen dat ik dacht dat ik op het Schoon Verdiep te Antwerpen vertoefde.
Het ene grote project na het andere wordt ons voor de schoot geworpen. Wij willen ze jullie 
alvast niet onthouden. We beginnen met het bekendste: het station. Iedereen heeft intussen de 
kans gehad om de plannen van de nieuwe stationsomgeving te bewonderen. Dit is het duurste 

project ooit waar Liedekerke zal in investeren. 

Het volgende project kunnen we allemaal 
aanschouwen als we op de Pamelstraat rich-
ting Roosdaal rijden: het gemeentelijk arse-
naal. Er zullen veel grootsteden zijn die van 
zo’n arsenaal alleen maar kunnen dromen. 
Wetende dat daarbij ook nog het langver-
wachte jeugdcentrum moet komen, vraag ik 
me steeds meer en meer af hoe dit zal betaald 
worden, en vooral door wie?

De brave belastingbetaler natuurlijk. De per-
sonenbelasting is dit jaar al verhoogd van 6,5 
naar 7,8 procent en de schuldenlast per inwo-
ner blijft maar stijgen. Men blijft maar inves-
teren in grote projecten en dit terwijl men 
constant opmerkingen krijgt dat de financiële 
toestand in Liedekerke niet 
zo gezond is.

Vanessa De Bolle
gemeenteraadslid

Liedekerke

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 meerderheidspar-
tijen (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 persoonsgebonden 
domeinen blijven beheren, weliswaar be-
perkt tot de deeltaken die op papier staan. 
Qua sportbeleid is dat bv. de gehandicap-
tensport.

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

uit de provincie



seRViceflats paepenBeRgh
Ondanks de nodige persaandacht, en de met groot tromgeroffel 
geopende serviceflats door onze Liedekerkse hoogwaardigheids-
bekleders, en een minister als 
gast, zijn deze niet zo succesrijk 
dan ze verwacht hadden.

Met een vlezige dagprijs van 27,50 
euro, zijn er nog maar 25 van de 36 
flats aan de man gebracht. Gezien 
de ligging van de flats, ver bui-
ten het centrum, hadden we niets 

anders verwacht. Vele Liedekerkenaren weten niet dat de factuur 
van de leegstaande serviceflats doorgerekend wordt aan de belas-

tingbetaler. Helaas is dit niet mee-
gegeven tijdens het nemen van de 
groepsfoto’s voor 
de aanwezige pers.

Ben Bessemans
OCMW raadslid

liedekeRke is BRussel niet
Als we, zoals het oude Vlaamse spreek-
woord zegt, “een kat een kat willen noe-
men” is de bevolking van Liedekerke er de 
laatste jaren heel wat anders gaan uitzien. 

Er zijn in onze gemeente opvallend veel – en 
meer dan in andere gemeenten van onze 
regio – Afrikanen komen wonen. Het gevolg 
van een snelle treinverbinding van en naar 
Brussel? Relatief goede en veel lege huurwo-
ningen? Een aanzuigeffect? Een sneeuwbal-
len-effect? Vast staat dat Liedekerke stilaan 
meer op een voorgeborchte van onze hoofd-

stad aan het lijken is en dat het Vlaamse 
autochtone karakter onder zware druk staat. 
Het straatbeeld lijkt onomkeerbaar te zijn 
veranderd, getuige daarvan dat ook in onze 
winkelstraat de eerste bedelaars opduiken, 
net als in de Nieuwstraat van Brussel of de 
Veldstraat in Gent.

Wij eisen van ons gemeentebestuur hiertegen 
een krachtdadig optreden. En een waarschu-
wing voor ieder die ons Nederlandstalig niet 
respecteert: “In Liedekerke is geen plaats 
voor verBrusseling!”

“in liedekerke is geen plaats 
voor verbrusseling!”

nieuWs uit de gemeenteraad: 
gouVeRneuR geeft ons gelijk inzake de inzake 
de hoofdstedelijke gemeenschap Van BRussel
Nadat het bestuur zowel op een schriftelijke 
als mondelinge vraag niet wenste te ant-
woorden, stapten wij naar de gouverneur. 

En die gaf ons gelijk! Het College van 
Burgemeester en Schepenen werd op de vin-
gers getikt en dienen objectief en professioneel 
de democratische regels van het politieke spel 
volgen. Ook als het Vlaams Belang Liedekerke 
de waakhond van de gemeenteraad speelt.

Om eventjes kort samen te vatten: net als 
in alle Vlaams-Brabantse gemeenten heb-
ben onze verkozenen vragen bij de ver-
plichte samenwerking met Brussel om een 
Hoofdstedelijke Gemeenschap op te richten. 

Onnodig te vermelden dat deze nieuwe poli-
tieke instelling helemaal tegemoet komt aan 
de expansiedrang van Brussel en dat zij de 
bemoeizucht van de Franstalige politici inzake 
onze streek zal doen toenemen. De Franstalige 

politici schrijven letterlijk dat Brussel hier-
door wordt ‘uitgebreid’ (“Brussel est élargie”).

Op een heel eigenaardige manier en voor 
onduidelijke redenen weigerde de nieuwe 
meerderheid de vragen van ons gemeen-
teraadslid te beantwoorden. Wat ons het 
volgende doet besluiten. Ja, wij leveren sterk 
werk als oppositie. Nee, de nieuwe ploeg van 
de burgemeester is duidelijk nog niet geïnstal-
leerd.



mandatenteller tikt 
lekker aan

Tijdens vijf zittingen van de laatste 4 
maanden waren zomaar eventjes 60 van 
de 100 agendapunten gewijd aan stem-
mingen over afgeleide mandaten.  De 
oogst voor de meerderheidspartijen is niet 
onaardig te noemen: meer dan 90% van 
de 215 postjes zijn al binnengehaald, en 
er volgen er nog! Tussenstand: 79 voor de 
CD&V, 54 voor VLD, 34 voor de SP.a 

en 30 voor Groen. Ter vergelijking: N-VA 
heeft er 10, Vlaams Belang en UF elk 4. 
De oppositie (40% van de zetels) krijgt 
immers alleen iets waar dat verplicht is, of 
wat had je gedacht?

meerderheidsleden 
kiezen soms liever 
voor een franstalige

Bij een van de stemmingen waar de min-
derheid een kandidaat naar voor mocht 
schuiven zoals voor de cultuurregio Pa-

jottenland of de erfgoedregio Hageland, 
kreeg een UF’er 11 stemmen, de tweede 
keer zelfs 12, hoewel er maar 4 fractiele-
den aanwezig waren. Dus stemden 7 tot 
8 meerderheidsleden voor een Franstalige.
‘t Is maar dat u het weet. Maar verbazend 
is het niet: die partijen werkten toch een 
staatshervorming uit tegen Vlaanderen, 
met een minderheid in de 
federale Kamer?

Daniël Fonteyne
Provincieraadslid

AfflIgem

WoRdt onze stReek Binnen 
5 à 10 jaaR gRoot-BRussel?
Op woensdag 8 mei was er een opmerkelijke 
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: “Als er geen koerswij-
zing komt, zal een deel van de Rand, waaron-
der Vilvoorde en Machelen, binnen de 5 à 10 
jaar een Brussels uitzicht krijgen.” Op termijn 
dreigt heel onze streek en verlengstuk van 
Brussel te worden.

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 “VerBrusseling. Tegengaan of onder-
gaan?” 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 verketter-
den omdat we het dolle open-grenzen-beleid 
durfden aanklagen. 

fiasco                        
                                                                                                                   
Vandaag blijkt dat dit beleid helemaal uit de 
hand gelopen is en dat Brussel letterlijk uit 
zijn voegen barst. Dat de massale, aanhouden-
de inwijking in Brussel voor een gigantische 
druk zorgt op onze regio, met dramatische 
gevolgen voor onze scholen en voor de woon-
prijzen 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 gecon-
fronteerd wordt. En de  sp.a van Bonte is 
hiervoor, samen met de andere traditionele 
partijen, ten volle verantwoordelijk. 

Op welke koerswijziging hoopt Bonte ove-
rigens? De enige zinvolle koerswijziging 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 
regering 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. 

affligem 
faiRtRade? 
Uiteraard zijn wij niet opgezet dat Affligem 
de titel “Fair Trade Gemeente” krijgt. 
Eerst en vooral vinden wij de principes van 
de zogenaamde “eerlijke handel” niet hele-
maal eerlijk en zelfs nadelig voor onze eigen 
producenten. Vervolgens vinden wij dat er 
prioritair maatregelen moeten komen tegen 
de werkloosheid in eigen streek, meer promo-
tie voor lokale producten en maximale steun 
voor de handelaars, ondernemers en bedrijven 
uit Essene, Hekelgem en Teralfene zelf.

uit de provincie



onderWijs: 

snelle toename andeRstaligen
Onlangs raakten nieuwe cijfers voor 2012 
bekend inzake het aantal anderstalige kin-
deren in ons onderwijs. 

De trend zet zich door. Zo steeg het aantal 
anderstalige kinderen in de basisscholen van 
Halle-Vilvoorde op één jaar tijd met 1.127. 
Van de ruim 55.500 leerlingen waren er 
vorig jaar al meer dan 15.400 waar thuis geen 
Nederlands wordt gesproken. Dat is 27,8 
procent. Een stijging in vier jaar tijd met dik 
4.200 of 6 procent. 

De cijfers worden pas echt sprekend als we de 
gemeenten afzonderlijk bekijken. Zo steeg het 
aantal anderstalige kinderen in Liedekerke 

in vier jaar tijd van 195 (op 1066 leerlingen) 
naar 285 (op 1132). Dit is een stijging met 
bijna 7 procent (van 18,3 naar 25,2 procent). 
In één school zitten we al aan 39 procent 
anderstalige leerlingen. In Affligem stegen we 
in dezelfde periode met 5,7 procent (van 7,6 
naar 13,3): van 87 anderstalige leerlingen (op 
1149) in 2008 naar 166 (op 1250) in 2012. 
In een school zitten we intussen al aan 27 
procent. 
Enkel in Roosdaal bleef de stijging tussen 
2008 en 2012 beperkt tot 2,2 procent (van 8 
naar 10,2 procent), met 16 procent andersta-
lige kinderen in een school als hoogste cijfer. 

Het Vlaams Belang heeft in het verleden 

reeds herhaaldelijk voor-
stellen bepleit om dit 
probleem beter aan te 
pakken. Om een dras-
tische verlaging van het 
onderwijsniveau 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 leerlingen. 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.    

uIt de regIo

Bhg: sluipende uitBReiding Van BRussel
BHG staat voor Brusselse Hoofdstedelijke 
Gemeenschap. De oprichting van dit vehi-
kel maakt deel uit van de communautaire 
akkoorden rond de pseudo-splitsing van 
Brussel-Halle-Vilvoorde, en is al in Kamer 
en Senaat goedgekeurd.

Het is een politiek instrument dat zogenaamd 
het “overleg” tussen Vlaanderen, Brussel en 
Wallonië inzake mobiliteit, werkgelegen-
heid en dergelijke moet organiseren. Dit 
lijkt onschuldig, maar is het absoluut niet. 
Integendeel: niet alleen de drie gewesten, 
maar alle gemeenten van de oude provincie 

Vlaams-Brabant maken er deel van uit. Dus 
ook de gemeenten van het Pajottenland. 
Voor de Franstaligen, en dat verkondigen ze 
met luide stem, is niet meer of minder dan 
“le désenclavement de Bruxelles”, zeg maar 
de realisatie van hun aloude droom, de uit-
breiding van Brussel. Daar zouden al onze 
gemeenten deel van uitmaken. Dit is één van 
de zware prijzen die de Vlamingen in Vlaams-
Brabant betalen voor de zogenaamde splitsing 
van BHV.

vlaams belang 
in verzet

Uiteraard is het Vlaams Belang hiertegen in 
het verzet gegaan. Niet alleen in Kamer en 
Senaat werd stevig oppositie gevoerd, ook 
in het Vlaams Parlement werden hierover 
moties ingediend. In Kamer en Senaat kregen 
we de steun  van N-VA, maar in het Vlaams 
Parlement, waar de N-VA in de regering zit, 
stemden ze onze motie gewoon weg.
Bovendien trokken wij met een klacht naar 
het Grondwettelijk Hof, om dat Hof te vragen 
die BGH-constructie te vernietigen.

sleutel bij de 
vlaamse regering

De BHG kan echter maar starten als de 
Vlaamse, de Waalse en de Brussel regering 
hierover een samenwerkingsakkoord sluiten. 

Het volstaat dus dat de Vlaamse regering njet 
zegt tegen dat samenwerkingsakkoord en die 
BHG bestaat niet meer. Met twee N-VA-
ministers in die Vlaamse regering zitten, moet 
dat wel lukken, dachten wij. Te meer daar 
de N-VA in een aantal Vlaams-Brabantse 
gemeenten moties had ingediend tegen de 
BHG. Hoewel, in die gemeenten waar de 
N-VA in de meerderheid zit, werden die 
moties niet ingediend. Ze kregen zelfs hun 
coalitiepartners niet achter zich.

n-va gooit sleutel Weg

Groot was onze verbazing toen uitgere-
kend N-VA-minister Geert Bourgeois in 
het Vlaams Parlement het standpunt van de 
Vlaamse regering kwam toelichten. En hoe 
luidt dat standpunt? De Vlaamse regering, dus 
ook de N-VA, is VOORSTANDER van de 
BHG. Begrijpe wie kan. De N-VA is inzake 
hypocrisie niet aan haar proefstuk toe. Maar 
dit slaat wel alles. In de Kamer en Senaat, 
en in een viertal gemeenten toeteren dat die 
hele BHG een schande is. Maar daar waar ze 
het kunnen tegenhouden, met name in het 
Vlaams Parlement en in de Vlaamse regering, 
waar ze de sleutel in handen hebben, gooien 
ze die sleutel weg en gaan ze plat op de buik. 
Als nog moest bewezen worden dat de N-VA 
een Januskop heeft en van hypocrisie haar 
handelsmerk heeft gemaakt, is dat met deze 
bewezen.



ROOSDAAL:

Marie rose Geldof
0471/81.14.76 
geldof.mr@skynet.be 

Gerard Van noten
054/32.99.32 
vannoten.g@skynet.be 

LieDeKeRKe: 

Vanessa de Bolle
0476/26.09.97 
vanessadebolle@telenet.be 

Ben BesseMans
0476/62.93.27
ben.bessemans@skynet.be 

PROViNCie
 
Jan laereMans
0486/76.07.34 
jan.laeremans@telenet.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


