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Machelen: Dweilen 
met de kraan open?

Het Judasgeld van 
Maingain

Verhoogde belastingen 
in Steenokkerzeel
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Machelen: dweilen met de 
kraan open?
De gemeente Machelen heeft een taal-
promotiebeleid uitgewerkt om het ge-
bruik van het Nederlands beter te pro-
moten. Het gemeentebestuur begint 
zich eindelijk te realiseren dat Machelen 
en Diegem snel ontnederlandsen  en wil 
nu met affiches de bevolking stimuleren 
om het Nederlands te gebruiken. Uiter-
aard juichen we dit initiatief toe, maar er 
zal veel meer nodig zijn dan wat vrijblij-
vende affiches in het gemeentehuis, de 
sporthallen en de kinderkribben. Ook 
de handelaars zouden best intensief bij 
dit verhaal betrokken worden. Veel an-
derstaligen hebben wel een cursus Ne-
derlands gevolgd, maar aarzelen om hun 
kennis in de praktijk te brengen. Net 
zoals dit in sommige buurgemeenten 
gebeurt, zouden de handelaars gestimu-
leerd en beloond moeten worden, wan-
neer zij anderstalige klanten helpen om 
het Nederlands te beoefenen. 

Ook verwachten we dringend initiatie-
ven van de gemeente inzake de vastgoed-
sector. Neem nu het groot residentieel 
complex “De Watermolen” in de Wa-
termolenstraat, vlakbij de Woluwelaan. 
Sinds de bouwperiode in 2011 worden 
er op het gebouw tweetalige spandoeken 
met “te huur - à louer” of “te koop - à 
vendre” aangebracht. Ook een groot re-
clamedoek met foto van het gebouw is 
tweetalig “te huur - à louer”. Duizenden 
passanten die Brussel, Zaventem of Vil-
voorde als bestemming of vertrekpunt 
hebben, worden met deze tweetalige 
toestand geconfronteerd. Ze krijgen de 

indruk dat  Diegem de voortzetting van 
het Brussels Gewest is en een tweetalig 
statuut heeft. De gemeente kan hierte-
gen toch een aantal initiatieven ontwik-
kelen? 

NederlaNdstaligeN achteruit

Talmen kan echt niet langer. Uit de ge-
boortecijfers van Kind en Gezin blijkt 
hoe razendsnel de verBrusseling toe-
neemt: in 2004 werd nog 38 procent 
van de kindjes geboren in een Neder-
landstalig gezin. Acht jaar later was dit 
nog amper 28 procent, of 6 procent la-
ger dan het aantal Franstalige borelingen 
(34 procent in 2012). In diezelfde perio-
de steeg het aantal anderstalige kinderen 
(noch Nederlands, noch Frans) van 18 
naar 38 procent. De Nederlandstaligen 
zijn dus in snel tempo een minderheid 
aan het worden in hun eigen gemeente. 
We kunnen deze evolutie alleen maar 
keren met een intensief woonbeleid dat 
onze eigen jonge mensen aanmoedigt 
om hier te blijven wonen of om terug te 
keren. Tegelijk moet de inwijking vanuit 
Brussel dringend 
ontmoedigd wor-
den.  Wanneer de 
echte ommekeer?

Johan Lingier
Bestuurslid  

Machelen

Uplace nog steeds onzeker
Het is nog helemaal niet zeker dat het 
enorme shoppingcentrum Uplace er 
ooit komt. Zowel de provincie Vlaams-
Brabant als de stad Vilvoorde en de stad 
Leuven hebben immers een procedure 
ingeleid bij de Raad van State tegen de 
milieuvergunning die de Vlaamse Rege-
ring (CD&V, N-VA, Sp.a) had afgele-
verd. Begin december heeft de auditeur 
van de Raad van State alvast geadviseerd 
om de milieuvergunning te vernietigen. 
Hij stelde onder meer dat de Vlaamse 
regering zich in dit dossier erg partijdig 
heeft opgesteld. Bovendien zijn er he-
lemaal geen duidelijke garanties op het 
vlak van mobiliteit. Er wordt immers 
gevreesd dat de komst van het mega 
shoppingcentrum voor een gigantische 
verkeersoverlast zal zorgen in onze regio. 

Wij blijven van oordeel dat het idee van 
de inplanting van een ‘stad in de stad’ 
zoals Uplace zichzelf noemt, een vergis-
sing is geweest. Zowel de gemeente Ma-
chelen als de Vlaamse regering zijn hier 
zwaar in de fout gegaan. Mede omwille 
van zijn internationaal karakter hoort 
zo’n project 
thuis in Brussel 
en niet in een 
kleine gemeente 
als Machelen.

Ann Frans 
Bestuurslid 

Machelen
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Houd uw judasgeld, Maingain!
Wie dacht dat de splitsing van B-H-V 
tot matiging bij de Franstaligen zou lei-
den, komt bedrogen uit. Uit onze buur-
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe 
wordt een frontale aanval op de Vlaamse 
identiteit van onze gemeente gelanceerd. 
FDF-burgemeester Maingain en co zul-
len asociale Franstalige organisaties die 
het Nederlandstalig karakter van onze 
gemeente negeren, financieel steunen. 
Van incivisme gesproken! Zij stellen 
dat zij de taalgrens niet erkennen en 
vinden dat de fundamentele rechten 
van de Franstaligen in Zaventem en de 
Rand miskend worden….Het cynische 
van de zaak is dat de gelden uit het wer-
kingsbudget  van de Nederlandstalige 
schepen van Sint-Lambrechts-Woluwe 
komen. Dat is nep-Vlaming en belgicist 
Xavier Liénart van Lidth de Jeude (!) 
-ooit nog CVP-er- en als schepen belast 
met de “relaties met de Franstaligen in 
de Rand”. 

In ruil voor het verkrijgen van een sche-
penambt van Maingain moet deze sche-
pen zich dus verlagen tot het uitvoeren 
van zulke oneervolle praktijken. De cen-
ten voor dit beleid komen van federale 
subsidies die Sint-Lambrechts-Woluwe 
speciaal ontvangt omwille van zijn Ne-
derlandstalige schepen. Concreet wil 
dit dus zeggen dat ons belastingsgeld 
gebruikt wordt om een aanval op onze 
eigen cultuur te financieren. Dit is een 
puur Belgisch surrealisme-verhaal. 

reactie
Senator Bart Laeremans interpelleerde 
Melchior Wathelet, staatssecretaris voor 
o.a. staatshervorming hierover in de 
Senaat en vroeg hem wat de federale 
overheid hiertegen zou ondernemen. 
Het gaat hier immers overduidelijk om 
afwending en misbruik van federale gel-
den. Het antwoord van Wathelet was 
klaar en duidelijk: de federale regering 

doet hiertegen NIETS. “Het is namelijk 
het Brussels gewest dat bevoegd is voor 
de voogdij over de gemeenten en niet de 
federale regering,” aldus Wathelet. Typi-
sche paraplupolitiek met als resultaat dat 
Maingain verder kan provoceren met 
onze centen.

Ommekeer
Nooit werden Franstaligen hier omwille 
van mindere kennis van het Nederlands 
uit een culturele of sportvereniging ge-
weerd. Integendeel, zij kunnen op de 
solidariteit, hulp en steun van de Neder-
landstalige leden rekenen. Nooit werd 
een Franstalige belet zijn ideeën te ui-
ten. Nooit werd een Franstalige aangezet 
zijn taal en cultuur te verloochenen of 
op te geven. Er wordt enkel gevraagd in 
het openbaar leven het Nederlandsta-
lig karakter van de gemeente en streek 
te respecteren. Dit wordt in alle landen 
of streken met een minderheid gewoon 
aanvaard als een evidentie. Enkel door 
de Franstaligen in dit land wordt dit als 
“extremistisch” en zelfs “racistisch” voor-
gesteld. De Franstaligen blijven zich 
wentelen in een door henzelf gecreëerd 
“apartheidssysteem” dat hen voor “be-
smetting” door de Nederlandse cultuur 
moet behoeden. Zij blijven heimwee 
koesteren naar de privileges die zij in het 
verfranste en unitaire België genoten.  
Het wordt hoog tijd dat zij aan een men-
taliteitsverandering beginnen te werken 
en zich op Vlaanderen richten. Ze zul-
len dan ook be-
grijpen dat botte 
provocaties als 
die van Maingain 
contraproductief 
werken.
                                                                                                                                                      

                  Ludo 
Monballiu 

Regiovoorzitter 
Vlaams Belang

Zaventem Schabouwelijk 
Nederlands
Op de website over dit initiatief, dat 
dus betaald wordt met federaal geld 
voor een Vlaamse schepen, neemt 
burgemeester en FDF-voorzitter 
Maingain niet eens de moeite om 
een behoorlijke vertaling in het 
Nederlands te voorzien. We citeren 
de man, zoals weergegeven op zijn 
website eind december: 

Woluwe-Saint-Lambert is integraal 
populatie rond Brussel wier mensen-
rechten worden geschonden of gewei-
gerd door de Vlaamse overheid.

Woluwe-Saint-Lambert zorgen 
nauwgezet respecteren de rechten van 
de burgers van Nederlandse sprekers 
die ongeveer 5% tot 10% van de 
totale bevolking. Onderwijzen, ad-
ministratieve, culturele en sociale, 
georganiseerd in het Nederlands in 
deze provincie, in overeenstemming 
met de wet en zelfs verder dan wat 
de wet voorschrijft. Het is een kwes-
tie van gelijke behandeling voor de 
wet en respect voor de mensenrechten. 
Beter nog, gemeentelijke diensten van 
Woluwe-Saint-Lambert in staat is om 
andere talen in populaties die niet be-
heersen een van de officiële talen van 
kracht tegemoet. 

Een Zaventem, naburige stad, met 
inbegrip van de sociologie van de be-
volking is vergelijkbaar met die van 
Sint-Lambrechts-Woluwe, is het ex-
clusieve gebruik van het Nederlands 
opgelegd in alle openbare diensten. 
Maar deze stad heeft meer dan 30% 
van de bevolking die geen Nederland-
se uitdrukking. Deze stad is echter 
nauw samen met het Brussels Gewest 
waartoe het eventueel behoort. 

Moet er nog zand zijn?

iNfO@vlaamsbelaNg.Org   vlbelang

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
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 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/HuHu - 13/01



Verhoogde belastingen in Steenokkerzeel
Na een jaar in de gemeenteraad als nieu-
weling is het tijd om een eerste balans op 
te maken. Het huidige beleid is eigenlijk 
in belangrijke mate een voortzetting van 
het vorige. We zien weinig echte trend-
breuken. Het is dan ook merkwaardig 
dat Sp.a en CD&V vandaag afbranden 
wat ze vroeger aanbeden hebben. 

Zeer opmerkelijk is dat het nieuwe be-
stuur het nodig vindt om de onroerende 
voorheffing fors te verhogen. We gaan 
namelijk van 900 naar 1050 opcentie-
men, wat neerkomt op een verhoging 
met bijna 17 procent. Wanneer u jaar-
lijks 600 opcentiemen betaalde aan on-
roerende voorheffing, dan zal u vanaf 
2014 ineens 700 euro moeten betalen. 
Deze forse verhoging verraste zowat ie-
dereen omdat de VLD in haar verkie-
zingscampagne duidelijk had beloofd 
dat de belastingen NIET zouden ver-
hoogd worden. 

Wonen wordt op deze manier fors duur-
der in onze gemeente, terwijl men juist 
meer inspanningen zouden moeten 
doen om het wonen in onze gemeente 
betaalbaar te houden. Hoe wil men 
jonge mensen de kans bieden om hier te 
blijven wonen, als men het wonen tege-

lijk duurder maakt? 

Tijdens de voorbije maanden ging onze 
aandacht vooral naar verkeersveiligheid, 
het groen karakter van onze gemeente 
en het Vlaams karakter. Inzake verkeers-
veiligheid moet er meer inspanningen 
gebeuren om het sluikverkeer tegen te 
gaan.  Sluikwegen zijn op enkele plaat-
sen snelwegen geworden. Meer controle 
is daar zeker gewenst. We suggereerden 
om op sommige plaatsen spiegels te 
plaatsen of oversteekplaatsen te voor-
zien. Ook vroegen we om de veiligheid 
te verzekeren tot op het einde van de 
zondagsmarkt en stelden we voor om 
namen te geven aan de trage wegen, zo-
dat de hulpdiensten bij onheil sneller ter 
plaatse kunnen zijn. 

grOeNe eN vlaamse gemeeNte.

Daarnaast hebben we bekomen dat er in 
iedere uitgave van De Beiaard een apart 
hoofdstuk over zwerfvuil zou komen. Er 
werd ook voorgesteld om op strategische 
plaatsen blikvangers te plaatsen, maar 
dit voorstel werd door de meerderheid 
verworpen. Sluikstorten is hoe dan ook 
een pest en elke burger kan daarbij een 
rol vervullen door alert te blijven en me-

deburgers op hun verantwoordelijkheid 
te wijzen.
 
Elders in dit blaadje leest u hoe de ont-
nederlandsing in buurgemeenten Za-
ventem en Machelen toeneemt. Het 
gaat er razendsnel. In Steenokkerzeel 
is de situatie minder dramatisch, maar 
toch zien we vooral in Melsbroek dat 
de zaken snel evolueren: waar in 2010 
nog 89 procent van de geboorten Ne-
derlandstalig waren, daalde dit naar 75 
procent in 2011 en naar 69 procent in 
2012: een daling dus met 20 procent in 
2 jaar tijd. Er is dus werk aan de win-
kel voor ons bestuur. Het kan een de-
tail lijken, maar moet onze bibliotheek 
nog altijd twee abonnementen betalen 
van Franstalige kranten, die alleen maar 
desinformatie brengen over Vlaanderen? 
Hoeveel Waalse gemeenten sponsoren 
op die manier de 
Vlaamse pers? 

 
Luc Vanholle 

Gemeenteraadslid 
Steenokkerzeel

Einde crisis?
De regeringspartijen laten uitschijnen 
dat de crisis voorbij is. Zij die op de ar-
beidsvloer of in het bedrijfsleven staan 
weten wel beter. Ze stellen dagelijks vast 
dat er nog altijd minder geproduceerd 
en geconsumeerd wordt. Dit wordt ook 
bevestigd door de stijgende werkloos-
heid in Vlaams-Brabant. 

De Vlaamse werkloosheidsgraad is dit 
najaar –in vergelijking met vorig jaar- 
gestegen van 7,28 naar 7,96. In regio 
Halle-Vilvoorde gaat het van 6,22 naar 
6,83. Vergeleken met september 2012 
waren er in september 2013 maar liefst 
3.061 werkzoekenden meer in Vlaams 
Brabant. Concreet betekent dat 18.781 
werkzoekenden: 9.507 mannen en 
9.274 vrouwen. Opmerkelijk is dat het 
aantal jonge werkzoekenden in Halle-
Vilvoorde stijgt met 13,6 %. Deze cijfers 
stijgen uit boven de slechtste cijfers van 
de crisisjaren 2008-2009.

Het aantal faillissementen in het Vlaams 
Gewest bedroeg 527 in september 2012, 
617 in september 2013. Crisis voorbij? 
Geloof het maar! 

 



Vlaams Belang krijgt gelijk… Elia op de 
vingers getikt 
De bewoners van de Tramlaan in Sterrebeek ontvingen eind 
november een schrijven van de firma “Volker Wessels Telecom” 
(VWT) waarin onder de hoofding van ELIA (de beheerder van 
de hoogspanningsleidingen) werd meegedeeld dat er grondwer-
ken zouden uitgevoerd worden.

Dit schrijven was tweetalig met voorrang voor het Frans. In-
woners die protesteerden en aanhaalden dat Zaventem en deel-
gemeenten in Vlaanderen liggen en bijgevolg een eentalig Ne-
derlands statuut hebben, kregen een verbijsterend antwoord. 
De projectmanager van VWT stelde dat tweetaligheid voor de 
randgemeenten rond Brussel door ELIA  werd opgelegd in hun 
lastenboek. Als beheerder van het transmissienet voor elektri-
citeit overtrad ELIA hier duidelijk de taalwetgeving. De zaak 
kreeg een extra dimensie omdat burgemeester Vermeiren vice-
voorzitter is van de raad van bestuur van ELIA.

Onze lokale afdeling protesteerde in een persmededeling tegen 
deze actieve vorm van verfransing door de overheid en sena-
tor Bart Laeremans vroeg in een schrijven aan de burgemeester 
zich ter zake te verantwoorden.

Na protest van onze provincieraadsfractie stuurde de deputatie 
een schrijven naar ELIA met de vraag tweetalige communicatie 
in Zaventem en de andere randgemeenten stop te zetten en de 

eisen tot tweetaligheid in de Vlaamse Rand uit de lastenboeken 
te schrappen. De feiten  volgden zich vlug op en intussen volg-
den verontschuldigingen van VWT. Er volgde zelfs een nieuw 
rondschrijven met excuses aan de bewoners van de Tramlaan.

Enkele bedenkingen:

• Constante waakzaamheid is geboden als zelfs overheidsin-
stellingen de taalwetgeving niet meer kennen of verkeerd 
toepassen.

• Een telefonische toezegging is voor ons niet voldoende. 
Wij zouden graag een schriftelijk antwoord van de burge-
meester op het schrijven van senator Laeremans ontvan-
gen waarin bevestigd wordt dat ELIA  tweetaligheid bant 
in de Vlaamse Rand.

• De afwezigheid van Eric Van Rom-
puy in het dossier is opvallend.

Inge Moysons Bestuurslid 
Steenokkerzeel

De Gordel is verprutst 

Iedereen heeft het gemerkt. De jongste Gordel van 1 september 
laatsleden was een flop. Een kleine 12.000 deelnemers kwamen 
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.

Na de zogenaamde splitsing van B-H-V vond de topvrouw van 
Bloso dat een nieuwe Gordel niet meer hoefde. “B-H-V is ge-
splitst. Het doel is bereikt”, klonk het. Alsof de overigens mis-
lukte splitsing van B-H-V een einde maakt aan de verfransing, 
de vervreemding, kortom aan de verBrusseling van onze streek. 

gOrdelfestival

Het was even met ogen knipperen toen de twee bevoegde mi-
nisters in de Vlaamse regering, Geert Bourgeois, bevoegd voor 

de Vlaamse Rand, en Philippe Muyters, bevoegd voor Sport, 
met plezier ingingen op de suggestie om de Gordel “in een 
nieuw kleedje” te steken. De Gordel werd het “Gordelfestival”, 
en dat hebben we geweten. De vertrouwde start- en aankomst-
plaatsen Dilbeek, Sint-Genesius-Rode, Overijse en Zaventem 
werden geschrapt. Alles werd geconcentreerd rond het pro-
vinciaal 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 ge-
mobiliseerd, zodat driekwart van Vlaanderen niet eens wist dat 
er op 1 september wat te doen viel in de Rand.
 
vlaams karakter weg

Ook het benadrukken van het Vlaams karakter werd zoveel als 
mogelijk naar de achtergrond geschoven. De nadruk moest lig-
gen op de “gezelligheid”. Een aantal firma’s kon zelfs reclame 
voeren in het Frans! Het resultaat mocht er zijn. Een zielloze 
bedoening, nauwelijks deelnemers en frustratie alom. De Gor-
del is voorbij. Met dank aan de twee N-VA-ministers Bour-
geois en Muyters, die erin geslaagd 
zijn die unieke Vlaamse en sportieve 
manifestatie in onze Rand vakkun-
dig om zeep te helpen. 

Joris Van Hauthem
Fractieleider Vlaams Parlement



Aantal buitenlanders groeit snel

Senator Bart Laeremans bracht onlangs 
de nieuwe cijfers uit van ‘Kind en gezin’. 
Drie jaar lang had deze overheidsdienst 
geen cijfers naar buiten gebracht omdat 
ze haar statistieken professioneler wilde 
maken. Uit de cijfers blijkt nu dat de 
internationalisering zich snel doorzet. 
Zo daalde het aandeel Nederlandstalige 
jonge moeders in Halle-Vilvoorde tus-
sen 2004 en 2012 van 58,2 naar 51,5 
procent. Tegelijk steeg het aandeel jonge 
gezinnen waar noch Nederlands, noch 
Frans wordt gesproken in diezelfde peri-
ode van 9 naar ruim 20 procent. 

In Vilvoorde steeg het aandeel jonge 
moeders die noch Nederlandstalig, noch 
Franstalig zijn van14,4 naar 40,2 pro-
cent of een stijging met ruim 25 procent 
in 9 jaar tijd! Het aandeel Nederlands-
talige geboorten daalde in diezelfde 
periode van 44,8 naar nog amper 30,9 
procent, terwijl het aandeel Franstalige 
geboorten 28,8 procent bedraagt. De 
cijfers voor Zaventem zijn zo mogelijk 
nog schrikbarender: daar is het aandeel 
Franstalige geboorten al gestegen tot 
33,4 procent, hoger dan het aandeel 
Nederlandstalige, dat gezakt is naar 28,9 
(nog 37,7 in 2004). Het aandeel alloch-
tone geboorten steeg van tussen 20,3 
naar 37,7 procent in amper 8 jaar tijd.   

eNOrme iNwijkiNg

De verdere internationalisering van 

onze streek hangt uiteraard samen met 
de open grenzen-politiek die in dit land 
gevoerd wordt. De regering roept wel-
iswaar van de daken dat ze een strenger 
vreemdelingenbeleid voert, maar de re-
sultaten daarvan zijn uiterst beperkt. 
Uit de officiële bevolkingscijfers van 
2012 blijkt immers dat er vorig jaar nog 
steeds 123.000 mensen vanuit het bui-
tenland inweken in ons land. In 2010 
en 2011 lag de inwijking op 128.800 en 
131.800, maar deze ongekende pieken 
waren nog deels het gevolg van het aan-
zuigeffect van de regularisatiecampagne 
van illegalen. Indien we de vergelijking 
maken met bijvoorbeeld 1990, dan is de 
jaarlijkse inwijking vanuit het buiten-
land verdubbeld: 62.600 versus 123.000 
mensen vandaag. 

In deze cijfers zijn de duizenden asiel-
zoekers nog niet eens inbegrepen. Ook 
dat aantal is nauwelijks verminderd. 
Zo waren er in 2011 maar liefst 31.915 
asielaanvragers. Ondanks de peptalk van 
de regering is dit aantal vorig jaar amper 
teruggevallen: nog steeds 28.105 asiel-
zoekers in 2012. Hiermee zitten we bij 
de absolute top in Europa. Ter vergelij-
king: in 2007 waren er 14.051 asielaan-
vragen.

brussel

Alleen al in Brussel was er vorig jaar een 
rechtstreeks inwijking vanuit het buiten-

land van 42.800 mensen. Na aftrek van 
al wie vertrok of geschrapt werd, blijven 
er daarvan nog altijd 19.500 over. Daar-
bij komt nog een geboorte-overschot 
(ook ten gevolge van de massa-immigra-
tie) van bijna 9.000. Toch steeg de totale 
bevolking van Brussel met ‘slechts’ een 
kleine 16.000 mensen. Dat hangt uiter-
aard samen met de enorme uittocht van 
Brusselaars -vorig jaar meer dan 13.700 
mensen- in de eerste plaats naar onze 
regio. 

Het lakse vreemdelingenbeleid is over-
duidelijk rechtstreeks verantwoordelijk 
voor de enorme druk op onze streek. 
Niet alleen werkt dit de torenhoge 
woonprijzen in de hand, bovendien 
is duidelijk dat onze eigen bevolking 
steeds meer verdrongen wordt. 

Philip Claeys 
Europees parlementslid 



Vlaamse regering organiseert verBrusseling 

Met stijgende verbazing moeten we vaststellen dat de Vlaamse 
regering, met N-VA-ministers op kop, op tal van terreinen de 
rode loper aan het uitrollen is voor de verdere verBrusseling 
van onze streek. Meest recente voorbeeld daarvan is de slaafse 
houding van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) 
en minister voor Ruimtelijke Ordening Philip Muyters (N-VA) 
in het dossier van het nieuwe nationale voetbalstadion. Eind 
mei besliste de Brusselse regering eenzijdig en zonder overleg 
om deze mastodont neer te poten op Parking C in Grimbergen, 
terwijl de Vlaamse regering nog maar recent een heel andere, 
gemengde bestemming had gegeven aan dit gebied. 
De Vlaamse regering had de absurde Brusselse eisen perfect 
kunnen afwimpelen, door te verwijzen naar haar eigen plan-
nen, die een maximum van 5 hectare stadsrecreatie voorzien, 
terwijl er voor een stadion 12 tot 15 hectare nodig zijn. 

tweetalig statuut

Peeters en Muyters gingen helaas meteen door de knieën en 
verklaarden zich principieel akkoord met de komst van het sta-
dion én meteen ook met de verhuis van een tweetalige Brusselse 
topclub naar Grimbergen. Hiermee effent de Vlaamse regering 
het pad voor Brusselse toestanden in een Vlaamse gemeente die 
vandaag al sterk onder druk staat. Franstalige politici hebben 
inmiddels al geëist dat dit gedeelte van Grimbergen een twee-
talig statuut zou krijgen. 

Blijkbaar beseffen Muyters en Peeters evenmin wat voor ellende 
ze teweeg brengen in onze streek op het vlak van verkeer. Van-
daag al is het gedurende uren per dag stapvoets rijden op de 
Ring in de Noordrand. Binnen afzienbare tijd komen er daar 
de lange files bij voor maar liefst DRIE grote shoppingcentra. 
En daar willen ze dan een mega-stadion aan toevoegen, waar 
twee keer per week tienduizenden bezoekers verwacht worden. 

Dat is vragen om een regelrecht verkeersinfarct tussen Dil-
beek en Zaventem. 

stadsvlucht

Waarom was Uplace trouwens nodig? Ook dat is een project 
waarvoor de Vlaamse regering zich hard heeft ingespannen, 
terwijl zo’n internationaal shoppingcentrum thuis hoort in de 
grootstad en niet in de groene Vlaamse Rand. De komst van 
Uplace dreigt het economisch leven in onze streek grondig te 
zullen verfransen. 

Tegelijk koestert diezelfde regering grootste plannen om nog 
meer Brusselaars naar de Vlaamse Rand te laten verhuizen. Zo 
wil men een sneltram realiseren langs de A12 vanuit Boom via 
Londerzeel en Meise over Bockstael naar Brussel Noord. Moe-
ten we daar een tekeningetje bijmaken? De explosieve toename 
van het aantal buitenlanders in bijvoorbeeld Liedekerke en 
Denderleeuw heeft in heel grote mate te maken met de snelle 
treinverbinding met Brussel. Wil men Meise en Londerzeel het 
zelfde lot laten ondergaan? Deze tramlijn kost minstens 270 
miljoen euro. Met een fractie van dit geld zou men een ste-
vig woonbeleid op poten kunnen zetten dat jonge gezinnen in 
staat stelt zich in eigen streek te kunnen vestigen. Maar daar-
voor zijn er helaas geen centen. 

De Vlaamse Regering van CD&V, 
N-VA en Sp.a voert een beleid dat 
de situatie in onze streek verder 
verergert in plaats van verbetert. 

Bart Laeremans
Senator



NIEUWS UIT DE PROVINCIERAAD

Budget 2014: amper nog controle op wat de 
deputatie doet met uw centen
De Vlaamse regering verplichtte elk gemeente- en provinciebe-
stuur om voortaan een beleids- en beheerscyclus (BBC) op te stel-
len, met een meerjarenplanning voor zes jaar en een budget voor 
het lopende jaar. De omschakeling alleen al kostte 1,4 miljoen 
euro aan informatica, maar is dat nu ook een verbetering?
Akkoord, je krijgt een overzichtelijke indeling in drie niveaus: be-
leidsdoelstellingen, actieplannen en acties.  
Maar als raadslid krijgen we enkel cijfers van niveau 1 en 2, niet 
van niveau 3. Nochtans  zijn die bedragen daar soms 50 keer groter 
dan die van niveau 2. Zo mogen we wel het bedrag kennen van 

het actieplan “dierenwelzijn” (100 000 €) maar niet dat van de 
actie “Infrastructuur voor trappers” (wellicht meer dan 5 miljoen.) 
Begin zo maar eens de uitgaven te controleren of volgend jaar te 
vergelijken…
In het eerste het beste wiskunde-examen staan er meer cijfers dan 
in het budget 2014!

Conclusie: de BBC zorgt voor een zwaar gebrek aan transparan-
tie voor de burger en zijn verkozenen. De naam zou beter verande-
ren in Bijna Blanco Cheque. 

Beleidskeuzes: geen aandacht voor onveilig-
heid, geen probleem met massa-immigratie
We stellen vast dat er zomaar eventjes 5,3 miljoen per jaar gaat 
naar de actieplannen klimaat, duurzaam beleid, biodiversiteit en 
netwerken daarrond. Dat kan best met heel wat minder, om bij-
voorbeeld te investeren in een gebiedsdekkend cameranetwerk 
in de gemeenten rond Brussel. Op die manier zouden we op een 
gecoördineerde manier de inbrakenplaag kunnen tegengaan. Maar 
het probleem onveiligheid komt helaas nergens voor in de analyse 
van de meerderheid (CD&V, SP.a, open VLD, Groen) .

Wat we wel zien, is dat zij de geschatte 7000 extra inwoners per 
jaar als een “gunstige” demografische evolutie beschouwt… 
Nochtans betekent die massale immigratie nog duurder wonen, 
nog meer verkeer, nog meer OCMW-steun voor nieuwkomers van 

over de hele wereld, nog meer integratieproblemen, nog minder 
Vlaams karakter. Maar dat zal de traditionele partijen worst we-
zen. Niet te verwonderen dat ze ook de subsidie aan de 11 juli-
vieringen in Halle-Vilvoorde (behalve voor de Zes) afschaften en 
geen geld willen geven voor extra 
ondersteuning van leerlingen met 
taalachterstand in ons onderwijs. 
Nochtans zouden die zeer gebaat 
zijn met het aanreiken van prakti-
sche hulpmiddelen om Nederlands 
te leren…

Jan Laeremans
Fractievoorzitter provincieraad

Nieuwjaarsreceptie 
Vlaams Belang regio Vilvoorde
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om 19.30 uur
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