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 # Lennik: 
nieuw mobiliteitsplan

#Dilbeek: stop 
Franstalige agressie

 Ternat: 
#oprichting BIN

Lennik, Ternat en Dilbeek

VlaamsBelang 



Nieuw parkeerbeleid:
Nog veel oNvolkomeNhedeN
Het gemeentebestuur heeft een nieuw 
verkeersplan voor het centrum van Sint-
Kwintens. Kort samengevat komt het 
hierop neer: parkeren op de markt wordt 
betalend, er komt rond de markt een blau-
we zone, en buurtbewoners kunnen tegen 
betaling een bewonerskaart aanvragen.

Info-SeSSIe voor 
geSelecteerd publIeK. 

Een en ander werd uit de doeken gedaan 
tijdens een infovergadering op 3 september 
in de Sporthal. Hier ging het bestuur uit de 
bocht. Alleen de omwonenden van de markt 
kregen een uitnodiging. Alsof inwoners uit 
pakweg Eizeringen nooit in het centrum van 
Lennik komen en niet geïnteresseerd zouden 
zijn in de veranderingen die daar op til zijn. 
Ook de gemeenteraadsleden moesten via de 
pers vernemen dat een hoorzitting zou plaats-
vinden.
Het is eigenaardig dat het gemeentebestuur 
de zaak wel op voorhand aan een aantal ver-
enigingenheft voorgelegd – waar op zich niets 
op tegen is – maar de gemeenteraadsleden 
zelf alleen maar via via konden gissen wat de 
voorstellen nu precies waren. 

gratIS tIjd te beperKt

Het is al lang een doorn in het oog. Op en 
rond de markt is overdag haast geen plaatsje 
meer vrij voor wie in het centrum boodschap-
pen wil doen. De plaats wordt ingenomen 
door wie op en rond de markt werkt, of door 
wie de auto ’s ochtends op de markt parkeert 
en de bus naar Brussel of Halle neemt. Dat 
men de markt zo veel mogelijk wil reserveren 
voor wie er tijdelijk moet zijn, is een zeer 
eerbare doelstelling, en zal ongetwijfeld de 
handelaars ten goede komen Het is ander-
zijds wel volslagen onbegrijpelijk dat het 
gemeentebestuur er blijkbaar niet in slaagt het 
gemeente- en OCMW-personeel te verbieden 
een hele dag parkeerplaatsen op de markt in te 
nemen, en hun wagen te stallen op de parking 
aan de Schoolweg of op het Masiusplein. Zo’n 
maatregel had in elk geval al veel soelaas kun-
nen brengen.

Wie op de markt parkeert tussen 9 uur en 18 

uur, zal dus betalen: 0,50 euro voor een half 
uur, 1 euro voor een uur en 2 euro voor twee 
uur. De eerste 20 minuten zouden gratis zijn. 
Wij vinden die twintig minuten te weinig. 

Die tijd is te beperkt om een korte boodschap 
te doen. De handelaarsvereniging had een 
gratis parkeertijd van een half uur gevraagd. 
Dat lijkt ons inderdaad veel redelijker.

Rond de markt worden twee blauwe zones 
ingericht, waar tussen 9 uur en 18 uur maxi-
mum een uur geparkeerd kan worden.

bewonerSKaart te duur 

Inwoners die rond op de markt en in de twee 
blauwe zones wonen, kunnen zich twee bewo-
nerskaarten aanschaffen: de eerste tegen 80 
euro en de tweede tegen 250 euro. Bovendien 
geldt de bewonerskaart enkel voor de straat 
waar men woont.

Wij zijn voorstander van een bewonerskaart, 
maar met de uitgewerkte regeling zijn we het 
absoluut niet eens. We kunnen wel begrijpen 
dat wie in deze zones woont en over een 
garage of oprit beschikt, niet geacht wordt een 

parkeerplaats op de weg in te nemen. Indien 
toch, kan daar inderdaad een vergoeding voor 
betaald worden. Maar wie geen garage of oprit 
heeft, is de klos. Wij vinden niet dat inwoners 
financieel moeten  gestraft worden omdat ze 
op de verkeerde plaats wonen, of hun wagen 
dan maar op de gratis parking moeten stallen. 
Het lijkt ons logisch dat die mensen over een 
gratis bewonerskaart moeten kunnen beschik-
ken. Dat de bewonerskaart enkel geldt in 
de straat waar men woont, lijkt ons ook een 
onnodige beperking.

wat met de controle 

Elk beleid staat of valt met de controle erop. 
Het heeft geen zin een parkeerbeleid uit 
te stippelen als men niet kan garanderen 
dat de reglementering ook toegepast wordt. 
Het gemeentebestuur heeft aangekondigd de 
controle te laten uitvoeren door een externe 
firma. Op onze vraag hoeveel keer per week 
zal gecontroleerd worden, kwam geen ant-
woord. Op onze vraag hoeveel zo’n externe 
firma kost en wat daarvoor de dienstverlening 
is, kwam evenmin een antwoord. Kortom, 
over het eigenlijke sluitstuk van dit beleid, de 
controle,  is nog geen duidelijkheid. En dat is 
dan ook de achillespees van heel dit nieuwe 
parkeerbeleid. 

joris van Hauthem
gemeenteraadslid 

LeNNIk



de vrijgevigheid voor asielszoekers
In ons vorig nummer vermeldden wij 
reeds de vrijgevigheid van het ocmw 
voor onze toegewezen asielzoekers, welke 
verblijven in de oude rijkswachtkazene 
aan de a.algoetstraat.

aSIelZoeKerS

Naast een internetverbinding en het onder-
tussen populaire fitnessabonnement, is er 
nu een nieuw gegeven opgedoken voor de 
welstand van onze asielzoeker in het LOI.

Onze 27 jaar “ oude “ medemens had 
dringend ziekenhuisverzorging nodig ten 
bedrage van 95,03 € maar vond zich door 
God genezen en kon 14 dagen later een 
bezoekje brengen aan Walibi.

Op zich geen probleem. Een mens heeft 
noodzaak op ontspanning wanneer je zulke 
zware dagtaak uitoefent.
Tergend om te zien is wanneer dit toe-
gangsticket ter waarde van 25 euro door 
het OCMW werd terugbetaald aan de 
betrokken persoon en dit onder de noemer 
“ integratie “.

nIet gelIjK voor Iedereen

Na onze vraag blijkt, dat voor deze meer-
derheid het woord “integratie” niet voor 
iedereen hetzelfde betekent.
Een Lennikenaar die het financieel niet 
gemakkelijk heeft, en een uitstap als deze 
als luxe beschouwd, wordt geacht reeds te 
zijn geïntegreerd en valt dus buiten deze 
omschrijving.
Het wordt zelfs nog beter wanneer de meer-
derheid ons erop wijst dat dit volledig valt 
onder de subsudie van de overheid.

Deze subsidie, welke terloops enkel van toe-
passing is voor personen die in aanmerking 
komen voor een definitieve verblijfsvergun-
ning, is volgens de meerderheid enkel voor 
hen bestemd en niet voor de inwoners van 
Lennik.

Wanneer men weet dat merendeel van de 
asielzoekers reeds vele jaren in het LOI zijn 
gehuisvest, kan men onmogelijk na al die 
jaren nog spreken van integratie.

lopend vuurtje

Dat deze feiten geen alleenstaande feiten 
meer kunnen blijven, en dit als een lopend 
vuurtje onder de “ gelukzoekers “ rondgaat, 
blijkt uit de beste aanvraag om terugbeta-
ling. Een fitness en wellness abonnement ter 
waarde van ongeveer 730 euro.

De meerderheid heeft dit verworpen maar 
wenst toch nog steeds een bedrag uit te 
keren van maximaal 129 euro per aanvrager.

Vroeg of laat weet men hierop terug een 
antwoord en zijn we “terug naar af ”.

Deze overheidsubsidie is ofwel voor elke 
behoeftige inwoner van Lennik die het 
moeilijk heeft de eindjes aaneen te knopen, 
ofwel voor niemand, punt.
 
Wij zullen ons telkens, trouwens als enige, 
verzetten tegen deze wijze van vrijgevigheid 
van de meerderheid.

Nieuwe tarieveN 
coNcessies
Tijdens de gemeenteraad van juni werd een nieuw regelement goedgekeurd in verband met 
de tarieven voor de begraafplaatsen. Inwoners van buiten Lennik betalen een hoger tarief 
dan onze eigen inwoners. Dat is uiteraard logisch. Maar op voorstel van het Vlaams Belang 
kunnen niet-inwoners, die voor religieuze aangelegenheden feitelijk tot een Lennikse paro-
chie behoren (doop, communies, huwelijke, begrafenissen..) aan dezelfde tarieven begraven 
worden als de inwoners zelf.

Feest vaN de 
seNioreN
Naar jaarlijkse traditie vond half augustus 
het seniorenfeest plaats. Traditioneel hielpen 
gemeente- en ocmw-raadsleden een handje 
bij het opdienen en afruimen. En even tra-
ditioneel werden de oudsten onder ons in de 
bloemetjes gezet.



iN terNat moeteN overheid eN de burgers 
partNers iN veiligheid wordeN

Vlaams Belang juicht de oprichting van een BIN toe

een veilige leefomgeving belangt iedereen 
aan. wie een goed veiligheidsbeleid wil 
voeren, moet kunnen rekenen op de verant-
woordelijkheidszin en de actieve steun van 
de bevolking. 

Inspraak en betrokkenheid van de burgers 
zijn daarom van groot belang. Wij zijn van 
mening dat buurtbewoners en –verenigingen 
als gelijkwaardige gesprekspartners moeten 
worden beschouwd. Inspraakrondes en veilig-
heidsenquêtes kunnen daarvoor goede instru-
menten zijn.

Een aparte schepen van veiligheid, en niet 
zoals in Ternat waar dat een bij-bevoegdheid 
van de burgemeester is, moet de verantwoor-
delijkheid hebben voor zowel de politionele 
als de sociale veiligheid en neemt bijgevolg 

een centrale positie in binnen de lokale struc-
tuur. Uiteraard dient de veiligheidsschepen 
geacht te zijn een deskundige te zijn op het 
vlak van algemene veiligheid. Hij moet nauw 
samenwerken met alle lokale partners en 
diensten die, elk vanuit hun functie, belang 
hebben bij het veiligheidsbeleid.
Vandaar dat Vlaams Belang Ternat het initia-
tief toejuicht van de Verenigde Handelaars van 
Ternat om een   Buurt Informatie Netwerk 

(BIN) te organiseren. Daardoor kunnen er 
nauwere samenwerkingsverbanden komen 
tussen burgers, handelaars en overheid, wat 
de veiligheid van eenieder ten goede komt. 

gunter timmermans
regiovoorzitter  

burgemeester roNald parys moet gebruik 
makeN vaN zijN bevoegdhedeN
wij vinden dat de burgemeester in zijn 
aanpak van de onveiligheid – en volledig 
volgens de filosofie van de zerotolerantie 
tegen criminaliteit – meer gebruik dient te 
maken van zijn bevoegdheden als adminis-
tratief hoofd van de politie. 

Zo kan de burgemeester instellingen die voor 
overlast zorgen sanctioneren met een tijdelijke 
of definitieve sluiting, kunnen personen die 
voor overlast zorgen telkens voor een peri-
ode van twaalf uur bestuurlijk aangehouden 
worden, kan de burgemeester systematische 
identiteitscontroles bevelen om illegalen en 

gezochte personen op te sporen, kan de bur-
gemeester systematisch controles op verboden 
wapenbezit laten organiseren, kan de burge-
meester een straatverbod opleggen aan per-
sonen die aanhoudend voor overlast zorgen, 
enz… Veiligheid is immers een kerntaak van 
de overheid en een  basisrecht voor ons allen.

terNat

Vlaams Belang ternat geeft u graag 15 preventietips 
in kader van woningbeveiliging.

1/  Verstop nooit sleutels buiten uw woning.
2/  Installeer desnoods een schrikverlichting.
3/  Berg uw kostbare sierraden en bezitting zorgvuldig op.
4/  Woont u alleen? Gebruik een dubbele naam op de deurbel en brievenbus.
5/  Laat nooit iemand binnen die u niet kent. Vraag een legimitatiebewijs.
6/  Wees er zeker van dat uw woning afgesloten is. Zelfs voor eventjes.
7/  Beantwoord nooit vragen betreffende uw afwezigheid thuis in enquêtes e.d..
8/  Ga niet zomaar in op invitaties om ergens gratis spullen af te halen.
9/  Meld niet op sociale netwerken dat u niet thuis zult zijn.
10/  Ledig op tijd uw brievenbus. Een volle brievenbus kan lange afwezigheid verraden.
11/  Maak afspraken met te vertrouwen buren indien u langer afwezig zult zijn.
12/  Neem foto’s van meest kostbare bezittingen, op die manier kunnen ze traceerbaar 

zijn.
13/  U kan aan de politie vragen om een oogje in ’t zeil te houden 
 bij langere afwezigheid.
14/  Contacteer onmiddellijk bij elke onregelmatigheid de wijkagent.
15/ Een “timer” die regelmatig het licht of de radio doet opspringen kan helpen.



vaNavoNd eteN we 
“wooNwageNbewoNerschNitzel”
de afgelopen zomermaanden werd vlaams-
brabant opgevrolijkt door de komst van 
kleinere en grotere groepen zigeuners, die 
openbare en privéterreinen bezetten en 
meestal weigerden om die binnen de voor-
ziene termijnen te verlaten. 

In Aarschot, Kessel-Lo, Tielt-Winge, Zemst, 
Grimbergen en Meise kwamen ze wildkam-
peren, meestal met de ontroerende bood-
schap dat “er een ziek familielid in de kliniek 
lag”. Helaas, de buren hun zintuigen werden 
veeleer geprikkeld door nachtlawaai, afval en 
menselijke drollen. De politie in Grimbergen 
bv. trad daarop “kordaat” op: ze vroegen nog-
maals vriendelijk wanneer ze dachten te ver-
trekken en deelden aan de bezetters foldertjes 
uit waarop die terecht konden om mobiele 

wc’s te huren. Tiens, zijn er geen toiletten in 
de caravans van tegenwoordig?

Op 17 september vroegen we aan de deputa-
tie of zij niet in de bres wilde springen voor 
de gemeenten en geen plan kon opstellen met 
snelle bijstand.

De gouverneur en de meerderheid (CD&V, 
SP.a, Groen en VLD) vonden dat alles onder 
controle was, en dat er dus geen nood is 
aan bijsturing van het beleid. Straffer nog, 
Lode De Witte stelde dat de gemeenten zich 
wat inschikkelijker zouden moeten opstellen 
tegenover de zigeuners en dat het gewoon een 
kwestie was van goede afspraken te maken. 

En wat vindt u van de uitleg dat het terrein 

in Huizingen de hele maand juli gesloten was 
omwille van een “elektriciteitspanne”? Ach 
ja, wellicht bouwverlof en geen elektricien te 
vinden. De meerderheid deelde wel de ver-
ontwaardiging dat het zeer recent aangelegde 
doortrekkersterrein (kostprijs 800000 euro) 
in Brussel gewoon leeg staat. Maar ja: “wij 
hebben daar niets te zeggen!” En dus leggen 
we ons daar maar bij neer…

Om het gekende probleem verder niet op 
te lossen, wil de deputatie nog drie kleine 
en dure doortrekkersterreinen aanleggen in 
Relegem,  Herent en Tienen, maar toch zal ze 
de zigeunergroepen niet verplichten om daar 
te gaan kamperen. Geld te veel zeker? 

Na het debat - waaraan hij niet had deelge-
nomen - vond Jo De Clercq (Sp.a) het nodig 
om te pleiten voor een proper taalgebruik: we 
mochten van hem niet spreken van zigeuners, 
maar van woonwagenbewoners. Zeg voort-
aan dus: “Jo-met-het-snaarinstrument” in 
plaats van Jo-met-de-banjo. En eet vanavond 
een woonwagenbewonerschnitzel, dan zijn er 
geen problemen meer!

mireille buyse
provincieraadslid

respect iN het verkeer! 
Sinds jaren worden de snelheidsbeperkin-
gen in de Bodegemstraat genegeerd. Nog 
erger werd het toen er werken waren in de 
Brusselstraat. 

Zelf werd al verschillende malen vastgesteld 
dat in de bocht, nabij het kruispunt met de 
Heirbaan er sommige snelheidsduivels het 
‘aandurven’ hier te dubbelen … Totaal onbe-
zonnen en levensgevaarlijk! Gelijkaardige fei-
ten vinden ook dagelijks plaats in de wijk 
Iepenlaan en in de buurt van de Donkerstraat.

Wij vragen dus duidelijk respect en uiteraard 
hebben we begrip voor bijzondere maatregelen 
die moeten genomen worden in geval van 
wegomleggingen. Vandaar dat én sensibilise-
ring én degelijke controle geëist moeten wor-
den. Elk verkeersslachtof-
fer is er een te veel!

roger vandendriessche
afdelingsvoorzitter 

ternat 

UIt de proVINcIeraad



dILBeek

vlaams belaNg dilbeek 
bezorgt atteNtie voor wie 
op 11 juli de leeuweNvlag 
liet wappereN! 

Lokale Vlaams Belang-militanten trokken er 
op 11 juli op uit om de inwoners van Dilbeek 
die een leeuwenvlag uithingen te verrassen met 
het toepasselijke Tripel bier ‘Vlaamsche Leeuw’. 
Om en bij de 200 pakketjes werden bezorgd 
en felicitaties voor dit prachtige initiatief waren 
dan ook niet zeldzaam.

Het was hartverwarmend om te zien hoeveel 
vlaggen er dit jaar uithingen maar helaas voor 
enkelen konden we niet bij iedereen een pak-
ketje bezorgen wegens het onverwacht groot 

aantal uithangende vlaggen. Het initiatief werd reeds voor de vijfde keer georganiseerd en we 
kijken nu al uit naar volgend jaar!

dieter van lierde
vlaams belang bestuurslid dilbeek

 www.vlaamseradio.tk/over.htm

Radio Vlaanderen Nationaal

de gordel is verprutst
Iedereen heeft het gemerkt. de jongste 
gordel van 1 september laatsleden was een 
flop. een kleine 12.000 deelnemers kwa-
men opdagen, ver van de tienduizenden 
die gedurende meer dan dertig jaar van de 
gordel een sportief feest maakten met een 
duidelijke politieke boodschap, namelijk 
dat de rand vlaams is en moet blijven.

bloSotop HaaKt af

Na de zogenaamde splitsing van B-H-V vond 
de topvrouw van Bloso dat een nieuwe Gordel 
niet meer hoefde. “B-H-V is gesplitst. Het 

doel is bereikt”, klonk het. Alsof de overigens 
mislukte splitsing van B-H-V een einde maakt 

aan de verfransing, de vervreemding, kortom 
aan de verBrusseling van onze streek. Alsof 
het Vlaams karakter van onze regio niet meer 
benadrukt moest worden. Het is bovendien 
straf dat een topvrouw van de Vlaamse admi-
nistratie eigenhandig kan beslissen dat Bloso 
de Gordel al dan niet organiseert. 

gordelfeStIval

Het was even met ogen knipperen toen 
de twee bevoegde ministers in de Vlaamse 
regering, Geert Bourgeois, bevoegd voor de 
Vlaamse Rand, en Philippe Muyters, bevoegd 
voor Sport, (beide N-VA!) met plezier ingin-
gen op de suggestie om de Gordel “in een 
nieuw kleedje” te steken. De Gordel werd 
het “Gordelfestival”, en dat hebben we gewe-
ten. De vertrouwde start- en aankomstplaat-
sen Dilbeek, Sint-Genesius-Rode, Overijse 
en Zaventem werden geschrapt. Alles werd 
geconcentreerd rond het provinciaal domein 
van Huizingen en het domein van Hofstade. 
Dat vooral de faciliteitengemeente Rode – 
waar de Gordel het licht zag - werd genegeerd, 
was symbolisch voor het overboord gooien 

van alles waar de Gordel voor stond.
Er was geen Gordellied, er was geen reclame, 
er werd niet gemobiliseerd, zodat driekwart 
van Vlaanderen niet eens wist dat er op 1 sep-
tember wat te doen viel in de Rand.
 
vlaamS KaraKter weg

Ook het benadrukken van het Vlaams karak-
ter werd zoveel als mogelijk naar de achter-
grond geschoven. De nadruk moest liggen op 
de “gezelligheid”. De Vlaamse Volks Beweging 
mocht geen standjes opzetten, en een aantal 
firma’s voerden reclame in het Frans!
Het resultaat mocht er zijn. Een zielloze 
bedoening, nauwelijks deelnemers en frus-
tratie alom. De Gordel is voorbij. Met dank 
aan de twee N-VA-ministers Bourgeois en 
Muyters, die erin geslaagd zijn die unieke 
Vlaamse en sportieve manifestatie in onze 
Rand vakkundig om zeep te 
helpen. 

joris van Hauthem
fractieleider in het 
vlaams parlement

UIt de regIo

Graag wil ik via deze de nodige publiciteit 
maken voor de zopas opgerichte Vlaamse 
webzender (dat is naar de radio luisteren via 
internet). Radio Vlaanderen Nationaal brengt 
enkel Nederlandstalige liedjes en muziek uit 
Zuid-Afrika (Afrikaans). 

Bovendien noemen ze zich ‘de radio van 
en voor Vlaams-nationalisten’. Wie interesse 
heeft kan alvast een kijkje nemen op hun 
webstek: www.vlaamseradio.tk/over.htm. Een 
hartverwarmende aanrader.

geert Hoogstoel
vlaams belang bestuurslid dilbeek



‘oN est chez Nous’ 
Het was alweer een tijdje geleden dat 
dilbeek deze kreet te horen kreeg, zeker 
wanneer ze gescandeerd wordt door een 
100-tal ambitieuze herrieschoppers. de 
“annexatie wens” van de franstalige par-
tijen uit brussel kennen we reeds lang. de 
actie “waar vlamingen thuis zijn” was toen 
een sublieme tegenactie, die veel gevolg 
kreeg in dilbeek en omstreken. niets dan 
lof voor de initiatiefnemers van die tijd! 
doch de tijden veranderden, jaren verstre-
ken en sommige vlamingen lieten zich in 
de luren leggen door het geflikflooi van 
partijen die niets betekenden, pardon, niets 
betekenen. 
 
Het vorige gemeentebestuur, met de Open 
VLD op kop, heeft getracht om op de ver-
zoening te spelen ten koste van de eigen 
Dilbeekse bevolking. Hun utopische droom 
was dat ook de rabiate Franstaligen zich van-
zelf zouden  aanpassen aan de taal, de cultuur 
en de gewoonten van de streek waar ze zich 
vestigden. Het inbedden in het verenigings-
leven zou de appreciatie voor en het gebruik 
van de Nederlandse taal vergroten bij deze 
Vlamingenhaters van het ergste soort.

Het resultaat is dat de Franstaligen nog steeds 
weigeren om enige toegevingen te doen en 
hun ingebakken arrogantie wordt grotesker. 
Het bracht de Open VLD toen een pak 
stemmen op maar tegelijkertijd werd er een 
voedingsbodem voor het UF gevormd. Het 
Franstalig verenigingsleven vegeteert in de 
schaduw van het toch wel actief Dilbeeks 
verenigingsleven, maar ze bestaat. Hierdoor 
blijven ze ervoor zorgen dat er van integratie 
geen sprake is.

Nefast zijn de toegevingen die het vori-
ge bestuur deed aan deze verenigingen. 
Vertegenwoordiging in gemeentelijke bestuur-
lijke vzw’s is er één van. Doch de stem-
men die Open VLD wist af te snoepen 
waren niet afdoende. Misschien gelukkig, 
want wie weet welke prijs deze partij later 
zou moeten betalen. Niet iedereen liet zich 
echter in de luren leggen. De handelaars en 
inwoners rond het gemeenteplein weten al 
lang beter. Afgesnauwd en brutaal bejegend 

door Franstalige jongeren en vreemdelingen 
zagen ze dit al van ver aankomen. De toen-
malige burgemeester en zijn vrienden zagen 
de signalen niet en wilden van ingrijpen niet 
weten. Het waren toch maar wat Vlaamse 
Dilbeekenaars die ongerust waren, stemmen 

zouden ze er niet mee winnen.
Elk weekeinde werd het erger, kleine vecht-
partijen op straat, pesterijen,... waardoor som-
mige mensen na 22 uur niet meer durven 
buitenkomen. 

Begin september kwam dan het triest hoog-
tepunt, niet voor de eerste keer, maar wel 
radicaler dan ooit. Versterkt met trawanten uit 
het Brusselse lieten de Franstaligen weten voor 
wat ze staan: “Dilbeek c’est bruxelles.” (info: 
http://www.persinfo.org/2013/09/06/grote-
politierazzia-caf%C3%A9s-aan-dilbeeks-
gemeentehuis-video). 

Wie er bij was weet dat het nog erger was 
dan de beelden lieten zien, zelfs een oude 
gepensioneerde werd aangevallen en beroofd 
door een zootje ongeregeld terwijl anderen er 
stonden op te kijken. Mensen op de terrassen 
werden in het Frans aangemoedigd om mee 
te schelden en als men daar niet op in ging 
volgden de typische scheldwoorden.

Het ingrijpen van het huidige gemeentebe-
stuur kon gesmaakt worden maar was te wei-
nig en kwam te laat.  Het is nog steeds wach-
ten op een concrete gemeentelijke beleidslijn. 

onze voorstellen hieromtrent zijn pre-
ventief, symbolisch maar ook effectief en 
indien nodig kort op de bal.
 
■ Ons goedgekeurd voorstel om de straat-

naamborden op te smukken met een 
Vlaams leeuwenschildje is eerder sym-
bolisch maar het moet nieuwe inwoners 
en kopers duidelijk maken waar ze zich 
bevinden.

■ De borden “Waar Vlamingen thuis” zijn 
dienen dringend opgefrist te worden. 
De gemeente Liedekerke geeft daar het 
goede voorbeeld. 

■ De handelaars werden aangesproken en 
gemotiveerd om het Nederlands als eer-
ste taal te gebruiken.

■ Een duidelijke bevlagging met Vlaamse 
Leeuw.

■ De Dilbekenaars aanmoedigen, via de 
infokrant, om op te komen voor hun 
streek, het kan niet dat we onze jeugd 
overlaten aan het zootje ongeregeld uit 
het Brusselse en hun trawanten van UF.

■ Een woonpolitiek die erop gericht is 
om  het wonen in eigen streek voor 
Nederlandstalige jonge gezinnen betaal-
baar te houden.  

 
Dankzij een krachtdadig politieoptreden 
moeten de mensen weten dat de gemeente aan 
hun kant staat! Vandaar ook ons voorstel om 
de politiediensten te voorzien van de nodige 
middelen en personeel.  Enkel met voldoende 
middelen en mensen kan men de politiedien-
sten effectief inzetten en blijven motiveren.
Een bevraging bij de omwonenden van de 
probleemgebieden zou al een mooie aanzet 
zijn. Zo heeft het gemeentebestuur er blijk-
baar geen kennis van wat er zich allemaal 
afspeelt rond het gerestaureerde gemeente-
huis.Wij weten dat de incidenten aan het 
gemeenteplein niet de enige zijn, ook op 
bepaalde plaatsen in Groot-Bijgaarden is 
het tegenwoordig niet meer veilig. Je moet 
natuurlijk ergens beginnen met de grote kuis! 

Het Vlaams Belang zal steeds aan de zijde 
staan van de mensen die het goed menen 
met  het Vlaams en streekeigen karakter van 
Dilbeek. De rabiate tegenstanders hiervan 
mogen op weerwerk rekenen.

johan S, 
bestuurslid vlaams belang-dilbeek

dILBeek

Het gemeentebe-
stuur Heeft er 
blijkbaar geen 
kennis van wat 

er zicH allemaal 
afspeelt rond Het 

gerestaureerde 
gemeenteHuis.



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 - 30/10/13

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

Zaterdag 23 november 2013 
van 11u30 tot 21u

Zondag 24 november 2013 
van 11u30 tot 15u

J. D����������� 112, 1600 S�.-P.-L����

Op het menu:
Berchemse Boerenpastei of traditi onele Speciale Schotel

Pajott enlandse Witt e / Zwarte Pensen of Spiering
aangepaste wijnen en streekbieren

aperiti even, afzakkertjes en desserten
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PENSENKERMIS

BENT U DIE FRANSTALIGE RECLAMEBOODSCHAPPEN OOK BEU?

VIND U HET OOK ONRESPECTVOL OM ANDERTALIGE RECLAME TE ONTVAN-
GEN? ERGERT U ER ZICH OOK AAN DAT U ONGEVRAAGD NIET-NEDERLANDS-
TALIGE  POST KRIJGT?

VERZET U HIERTEGEN! TELKENS WANNEER U DERGELIJKE 
BRIEFWISSELING ONTVANGT KAN U SIMPELWEG DEZE OP-
NIEUW IN DE POSTBRIEVENBUS DEPONEREN. 

Zogezegd kan de Post niet weigeren op basis van het taalgebruik om re-
clameboodschappen rond te dragen. Ze kan dit wel doen op basis van 
bepaalde inhoud. Wij stellen dus voor dat De Post haar beleid – en in 
het bijzonder in de Rand – herziet en weigert op basis van schending 
van taalbeginselen om dit nog langer te bedelen. Met deze ludieke actie 
willen we zowel de afzenders als de Post zelf duidelijk maken dat wij 
geen anderstalige reclame willen! 

VERZET U HIERTEGEN! TELKENS WANNEER U DERGELIJKE 
BRIEFWISSELING ONTVANGT KAN U SIMPELWEG DEZE OP-

Zogezegd kan de Post niet weigeren op basis van het taalgebruik om re-
clameboodschappen rond te dragen. Ze kan dit wel doen op basis van 
bepaalde inhoud. Wij stellen dus voor dat De Post haar beleid – en in 
het bijzonder in de Rand – herziet en weigert op basis van schending 
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ALVAST WELKOM 
OP ONZE REGIONALE 

NIEUWJAARS-
RECEPTIE

VRIJDAG
 10 JANUARI 

2014
19 uur 

IN DE 
Albrecht & Isabellazaal

 van het 

KASTEEL 
COLOMA 

SINT-PIETERS-LEEUW 
J.  DEPAUWSTRAAT 25

GRATIS HAPJE TAPJE 

TOESPRAKEN VAN 
ONZE LIJSTTREKKERS 

VOOR DE 
VERKIEZINGEN 

VAN 2014
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