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Nieuws 
uit de provincie

Franstalige boodschap-
pen ook beu?

Korte 
berichtjes

Overheid en burgers,
“partners in veiligheid”,

ook in landelijke gemeenten!

VlaamsBelangPajottenland 
Pepingen, Gooik, Bever, Herne, Galmaarden



UIT DE PROVINCIERAAD

VanaVond eten we 
“woonwagenbewonerschnitzel”
De afgelopen zomermaanden werd 
Vlaams-Brabant opgevrolijkt door de 
komst van kleinere en grotere groepen 
zigeuners, die openbare en privéterrei-
nen bezetten en meestal weigerden om 
die binnen de voorziene termijnen te 
verlaten. 

In Aarschot, Kessel-Lo, Tielt-Winge, 
Zemst, Grimbergen en Meise kwamen 
ze wildkamperen, meestal met de ontroe-
rende boodschap dat “er een ziek familielid 
in de kliniek lag”. Dat leugentje om best-
wil hadden we ze misschien nog kunnen 
vergeven, als ze ’s avonds maar gezorgd 
hadden voor een gezellig kampvuur en Bo-
heemse vioolconcerten. Helaas, de buren 
hun zintuigen werden veeleer geprikkeld 
door nachtlawaai, afval en zelfs stoelgang. 
De politie in Grimbergen bv. trad daarop 
“kordaat” op: ze vroegen nogmaals vrien-
delijk wanneer ze dachten te vertrekken 
en deelden aan de bezetters foldertjes uit 
waarop die terecht konden om mobiele 
wc’s te huren. 

Op 17 september vroegen we aan de depu-
tatie of zij niet in de bres wilden springen 
voor de gemeenten en geen plan kon op-
stellen met snelle bijstand (juridisch en po-
litioneel) en praktische tips. Verder wilden 
we wel eens vernemen waarom het door-
trekkersterrein (aangelegd op uw kosten) 
van Huizingen de hele maand juli gesloten 
was.

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, gouverneur Lode De Witte 
stelde dat de gemeenten zich wat inschik-
kelijker zouden moeten opstellen tegen-
over de zigeuners – om ze wat langer te 
laten blijven dus - en dat het gewoon een 
kwestie was van goede afspraken te maken. 
Simpel, dan moeten we niet nadenken 
over een stok achter de deur! 

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 elektri-
cien te vinden. De meerderheid deelde wel 
mijn verontwaardiging dat het zeer recent 
aangelegde doortrekkersterrein (kostprijs 
800 000 €) 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 deel-
genomen - 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 woon-
wagenbewoners. Zeg voortaan dus: “Jo-
met-het-snaarinstrument” in plaats van 
Jo-met-de-banjo. En eet vanavond een 
woonwagenbewonerschnitzel, dan zijn er 
geen problemen meer!

PoVer gordelfestiVal: 
dePutatie trekt ParaPlu oPen

In het domein van Huizingen wa-
ren amper een paar honderd mensen 
opgedaagd voor het concert op vrij-
dagavond 30/8, terwijl 
er zondag nog geen 2300 
sportievelingen werden 
geteld. Wat een verschil 
met de Gordel van de jaren 
voordien, toen je in Zaven-
tem, Rode, Dilbeek of Overij-
se op de koppen kon lopen! 
We stelden aan de deputatie een 
hele waslijst kritische vragen, 
maar zoals verwacht kregen we een 
triestig antwoord. 

Een evaluatie had de deputatie nog niet 
gemaakt, er was nog niet eens een over-
legmoment afgesproken met VZW De 
Rand, laat staan dat we er een bespreking 

in de raadscommissie over konden hou-
den.

 
Waarom mocht de Vlaamse 
Volksbeweging geen standje 
zetten en Natuurpunt wél? 
Tja, dat was beslist door 
(de ambtenaren van) 
VZW De Rand. En de 
deputatie deelde de me-
ning dat het uitdelen 

van leeuwenstickers en –vlagjes 
(vorige jaren steeds zonder problemen 
verlopen) een “mogelijke conflicthaard” 
was die men “pro-actief moest benade-
ren”. Een tweetalige stand in Hofstade 
was dan blijkbaar weer geen probleem. 
En verder was de expliciete verwijzing 
naar Vlaams karakter helemaal niet onder 
de mat geveegd.

Kortom, de provincie heeft haar beschei-
den bijdrage geleverd, maar meer moet je 
daar niet van verwachten…
We hebben in elk geval de indruk dat de 
meerderheidspartijen helemaal geen zin 
hadden om de Gordel nieuw leven in te 
blazen. Afgevoerd en vervangen door een 
braaf, tandeloos “festival”, dat ze na een 
jaartje of twee helemaal kunnen begra-
ven.
Maar de hoofdverantwoordelijkheid voor 
dit scenario ligt bij de N-VA-ministers 
Muyters en Bourgeois, die  veel te laat - 
en dan nog aan de verkeerde instantie - 
hiertoe de opdracht hebben gegeven.

Daniël Fonteyne, 
Vlaams Belang 

provincieraadslid



kortjes
Voor de 
7de keer op 
rij ston-
den wij 
met een 
informa-
t i e s t a n d 
op de jaar-

markt van Herne. Ondanks het slecht 
weer konden wij meer dan 3000 gadgets 
uitdelen. 

Een week later organiseerden wij een suc-
cesvol etentje in Sint-Pieters-Kapelle. Vier 
prominente gastsprekers passeerden de re-
vue. Duidelijk voor herhaling vatbaar.

De nieuwe school in Bever komt er voor-
lopig niet. Burgemeester Deneyer slaagt 
er voorlopig nog niet in om zelfs zijn ei-
gen meerderheid te overtuigen.
Gelukkig slagen ze daar ze daar in Tollem-
beek wel in, binnen een jaar zouden de 
nieuwe klasjes een feit moeten zijn.

De Lindestraat, de Van Cauwenberghel-
aan, de Broekstraat en de Kleine Broek-
straat in Herne worden in een nieuw jasje 
gestoken. De buurt werd hiervoor geïn-
formeerd. Zoals het hoort dus! 

In de Lombaartstraat en ook in Strijland 
en Kester werden buurtfeesten georgani-
seerd, ook het Vlaams Belang ondersteunt 
dergelijke projecten. Samenhorigheid en 
kameraadschap zijn een troef voor elke 
buurt en bevorderd de leefbaarheid.

In Oetingen moest een tweede glasbol 
geplaatst worden, dit zou te wijten zijn 
aan afval-toerisme uit andere gemeenten. 
Wij pleiten voor een duidelijk, betaalbaar 
en gelijkaardig afvalbeleid voor de ganse 
streek.

Meer en meer is de Ninoofsteenweg in Pe-
pingen verworden tot een mini-autostra-

de. De snelheidsbeperkingen worden er 
steevast genegeerd. Samen met de buurt-
bewoners zijn wij het na 3 jaar wachten 
meer dan beu. Het gewest en de gemeente 
moeten dringend in actie treden.

Pepingen zal zwerfkatten steriliseren. Een 
initiatief dat ook best in heel Pajottenland 
gevolg kan krijgen.

Daniël Fonteyne werd verkozen als voor-
zitter van het beheersorgaan bibliotheek 
Galmaarden, bravo!

Wij vragen ons luidop af: was de bouw 
van een nieuw ocmw-gebouw in Galmaa-
rden wel echt nodig? In budgetair moei-
lijke periode kan dit volgens ons gerust 
wachten.

Absurd… 2 jonge CD&V gemeente-
raadsleden uit Galmaarden brengen hun 
laptop mee naar de gemeenteraad, op die 
manier hoeven ze de toelichtingen e.d. 
niet meer afprinten. Onze tip aan die 
twee jonge dames: dien een voorstel in 
bij uw eigen meerderheidsfractie zodat de 
gemeente zelf niet meer moet printen dan 
nodig…

ook in landelijke gemeenten moeten 
de oVerheid en de burgers 
“Partners in Veiligheid” worden
Een veilige leefomgeving belangt ieder-
een aan. Wie een goed veiligheidsbeleid 
wil voeren, moet kunnen 
rekenen op de verantwoor-
delijkheidszin en de actie-
ve steun van de bevolking. 

Inspraak en betrokkenheid 
van de burgers zijn daarom 
van groot belang. Wij zijn 
van mening dat buurtbe-
woners en –verenigingen 
als gelijkwaardige gesprekspartners moe-
ten worden beschouwd. Inspraakrondes 
en veiligheidsenquêtes kunnen daarvoor 
goede instrumenten zijn.

Een aparte schepen van veiligheid moet 
de verantwoordelijkheid hebben voor 

zowel de politionele als de 
sociale veiligheid en neemt 
bijgevolg een centrale po-
sitie in binnen de lokale 
structuur. Uiteraard dient 
de veiligheidsschepen ge-
acht te zijn een deskundige 
te zijn op het vlak van alge-
mene veiligheid. Hij moet 
nauw samenwerken met alle 

lokale partners en diensten die, elk vanuit 
hun functie, belang hebben bij het veilig-
heidsbeleid.

Vandaar dat Vlaams Belang Markevallei 
& Pajottenland sterk aandringt op de sti-
mulatie en organisatie van een Buurt In-
formatie Netwerk (BIN), daardoor kun-
nen er nauwere samenwerkingsverbanden 
komen tussen burgers, landbouwers / 
handelaars en overheid. Dit is een sterke 
garantie op een goede wisselwerking tus-
sen alle betrokkenen. De veiligheid van 
gemeenten en dorpen is onze grootste 
zorg.

Daniël Fonteyne
 voorzitter Vlaams Belang Markevallei



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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