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Sociaal beleid?
Is dit nu de kracht van de verandering 
die werd beloofd, hoor ik vele mensen 
hardop denken. Is dit nu de verande-
ring waarvoor we gekozen hebben? 

Er is inderdaad verandering, maar niet 
echt een sociale verandering die je aan de 
mensen ‘verkocht’ krijgt. De kostprijs van 
de schoolmaaltijden gingen fors omhoog, 
het schoolvervoer werd duur betalend, er 
kwam geen gratis busvervoer tussen de 

wijk van Oppem en De Spin (zoals door 
de schepen aangekondigd in een krant), 
… Vele verenigingen contacteren ons met 
klachten over het feit dat de dienstverle-
ning (huisvesting, ondersteuning, finan-
cieel, …) nu allemaal anders is. Maar dan 
wel een verandering in de negatieve zin. 
Is dat de verandering die ons voor de ogen 
werd gespiegeld? Met een schepen van fi-
nanciën die in de kranten zegt dat onze 
belastingen (die nu reeds bij de hoogste 

van Vlaanderen zijn) misschien wel op-
nieuw zullen verhoogd worden. Is dat 
de verandering? 
Wel, dan bedan-
ken wij voor deze 
verandering. En 
voor zulk asociaal 
beleid!

Jörgen Noens
4de opvolger 

Kamer

KunStwerKen?
Wie kan ons uitleggen wat deze ‘dingen’ 
plots in ons straatbeeld komen doen? Wat 
is de betekenis? Wat is het nut? Wat is 
de kostprijs? Misschien werd dit betaald 
met het geld dat we nu betalen voor het 
schoolvervoer? Of met de verhoging van 
de maaltijdprijs voor de schoolgaande 
jeugd? Wie zal het ons zeggen? 

Rik De Bondt
Bestuurslid

belaSting op parKeerplaatSen 
voor heliKopterS
Eigenlijk dienen we hieraan geen woorden vuil te maken. Het is gewoon te 
zot voor woorden. 

Een voorstel van de SP.a dat door de CD&V en N-VA wordt aangenomen dat 
een gevolg heeft voor één persoon … dat noemen wij een pestbelasting. Het 
lijkt om een afrekening te gaan.
Vroeger was er een belasting op terrassen. Deze belasting gold toen voor 3 ho-
recazaken. Op voorstel van het Vlaams Belang werd deze belasting afgevoerd. 
Men ging akkoord dit als een pestbelasting te beschouwen. En nu het om één 
persoon gaat, zou het plots geen pestbelasting zijn? Straf.

Jozef Wouters
Bestuurslid

SubSidieS buurthuiS oppem 
geStopt
Een buurthuis dient om de buurt samen 
te brengen. Dat een gemeente hiervoor 
subsidies wil vrijmaken, vinden we een 
nobel iets als het doel – mensen samen-
brengen – wordt bereikt.

De laatste jaren kregen we echter van vele 
inwoners uit Oppem andere verhalen te 
horen. Het zou een beperkt groepje zijn 
dat gebruikt maakt van het buurthuis en 
bovendien voor veel overlast zou zorgen. 
Het Vlaams Belang stelde hierover meer-
maals vragen aan de oud-burgemeester, 
die zelf in Oppem woont. Onze vragen 
werden steeds weggelachen.

Dat de gemeente nu beslist heeft dat de 
subsidies aan dit buurthuis worden stop-
gezet, vinden we een goede beslissing. Als 

het goed is, zullen we het ook zeggen. 
Vinden we dat spijtig voor de mensen 
die de beste bedoelingen hadden met het 
buurthuis …? Uiteraard. Zullen we sub-
sidies aan een buurthuis dat zijn doel na-
komt, ondersteunen? Uiteraard. Maar in 
Oppem was dit duidelijk niet het geval. 
Waarom zou de gemeente een initiatief 
ondersteunen dat zijn doel mist en voor 
overlast zou zorgen?

Bijkomend kan men de vraag stellen 
waarom er elders in Meise of Wolvertem 
geen buurthuis werd opgericht. Waarom 
enkel in Oppem?

Tobias Clocheret
Bestuurslid
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een Sneltram naar bruSSel                                                                                                   
wil vlaamSe regering meiSe 
actieF verbruSSelen?
De Vlaamse regering wil via een net-
werk van sneltrams de mensen aanspo-
ren om met het openbaar vervoer naar 
Brussel te gaan. 

Onder andere via het traject Boom-Wil-
lebroek-Londerzeel-Meise-Brussel. Men 
kan  zich daarbij de vraag stellen of de 
belangen van onze gemeente daar zo mee 
gediend zullen zijn. Want niet alleen zul-
len onze inwoners wat sneller in Brussel 
geraken, het omgekeerde is ook waar: veel 
Brusselaars zullen door de komst van deze 
tramlijn aangespoord worden om in onze 
streek te komen wonen en/of werken. 
Duidelijke cijfers tonen aan dat dit elders 
ook zo gelopen is.

Het lijkt er dus sterk op dat de Vlaamse 
regering met deze trams de rode loper gaat 
leggen voor de uittocht vanuit Brussel. 
Concreet zou de tramlijn Boom-Brussel 
via Bockstael naar het Noordstation gaan, 
waardoor onze gemeente in de praktijk 
nog maar een kwartier verwijderd zal 
zijn van het beruchte Lakense Bockstael-

plein. Dat is allerminst een geruststellend 
vooruitzicht. Willen wij de miserie en de 
criminaliteit van het Bockstaelplein dan 
rechtstreeks bij ons importeren? Is het 
wenselijk dat de Vlaamse overheid onze 
gemeente actief verBrusselt? En willen wij 
werkelijk dat de druk op de woningmarkt 
nog verder verhoogt?

De kans is groot dat de tram ook zal stop-
pen aan het geplande bedrijventerrein in 
Westrode, om werknemers vanuit Brussel 
aan te voeren. Wij blijven gekant tegen 
dit bedrijventerrein. Maar als het er ooit 
komt, is het dan de taak van Vlaanderen 
om volop anderstaligen te gaan recruteren 

in Brussel en het personeel nadien syste-
matisch aan te voeren?

EEN BOM GELD EN 
MASSA’S 
ONTEIGENINGEN

De aanleg van deze tramlijnen kost ove-
rigens buitengewoon veel geld. Alleen al 

de aanleg van de tramlijn Boom-Brussel 
zal (tot aan de grens met Brussel) meer 
dan 277 miljoen euro bedragen, zonder 
exploitatiekosten (cijfers 2010).
Voor amper vijfduizend verwachte reizi-
gers. Dat is een duizelingwekkende be-
drag, dat veel nuttiger kan besteed wor-
den. Men kan zich overigens de vraag 
stellen of het de taak is van Vlaanderen 
om tramlijnen te gaan aanleggen tot 
in hartje Brussel. De ministers van de 
Vlaamse regering (CD&V, N-VA en 
Sp.a) zouden eens moeten gaan kijken 
in Liedekerke, Denderleeuw en Aalst. 
Daar kan men zien wat zo’n snelverbin-
ding aanricht. Zo’n Brusselse volksver-
huizing kunnen we in Meise echt wel 
missen als kiespijn.

We hebben het dan nog niet gehad over 
de talrijke onteigeningen die men in Mei-
se kan verwachten. Nog maar net werden 
overal geluidsschermen geplaatst en - hop 
- de schermen mogen alweer verplaatst 
worden, midden in de tuin van de aanpa-
lende eigenaars. Dit is niet ernstig.

Uiteraard zijn wij niet tegen een verbe-
terd openbaar vervoer voor de pendelaars, 
maar daarvoor zijn zulke gigantische kos-
ten en werken niet nodig.

Jörgen Noens 



vraaggeSpreK met philip claeyS, lijSttreKKer Kamer 

“belgië blijFt een topbeStemming voor 
illegalen en Sociale-zeKerheidStoeriSten 
uit de hele wereld.”
Welk thema zou volgens u bovenaan de 
agenda moeten staan bij de verkiezingen 
van 25 mei?

De traditionele drie V’s van het Vlaams 
Belang zouden meer dan ooit centraal moeten 
staan: Vlaamse onafhankelijkheid, vreemde-
lingen en veiligheid.

Onafhankelijkheid, omdat Vlamingen en 
Walen nergens meer akkoord over gaan. Na 
de verkiezingen van 2010 had men anderhalf 
jaar nodig om een federale regering te vor-
men, en die regering beschikt in Vlaanderen 
niet eens over een meerderheid. Het zijn 
altijd de Vlamingen die de prijs moeten beta-
len voor de onbestuurbaarheid van België. 
Jaarlijks betaalt elke Vlaming meer dan 2000 
euro aan het zuiden van het land. Daar moe-
ten we komaf mee maken. Nu de N-VA de 
Vlaamse onafhankelijkheid heeft laten vallen 
en opkomt voor een confederaal België, is het 
Vlaams Belang de enige partij die nog conse-
quent opkomt voor de Vlaamse belangen.

Wat met immigratie?

Ook het vreemdelingenprobleem zal centraal 
staan in onze verkiezingscampagne. De ver-
dere toevloed van vreemdelingen - ook uit 
Oost-Europa - maakt de problemen altijd 
maar erger. Door de catastrofale situatie van 
Brussel en de stadsvlucht die daar het gevolg 
van is, worden de problemen in Vlaams-
Brabant werkelijk alarmerend. Het vrijwaren 
van het Vlaamse karakter van onze provincie 
is wat mij betreft prioriteit nummer één.

En veiligheid?

Wat het aspect veiligheid betreft, moet er een 
harde aanpak van de criminaliteit komen. De 
algemene straffeloosheid waar criminelen van 
profiteren, de lage pakkans en kleine strafjes, 
de gerechtelijke achterstand, de vele proce-
durefouten en verjaringen, het ontbreken 
van een echt jeugdsanctierecht, … het moet 
anders en beter.

U neemt het in Vlaams-Brabant o.m. op 
tegen Maggie De Block. Op het vlak van 
asiel- en migratie heeft zij het profiel een 
streng beleid te voeren. Klopt dat beeld?

Neen. Het gaat enkel om beeldvorming, en 
die staat haaks op de realiteit. Af en toe is er 
veel kabaal in de media omwille van een uit-
geprocedeerde vluchteling die terug naar zijn 
land moet. Het is echter zo dat slechts 12% 
van de vreemdelingen die het bevel krijgen 
om het land te verlaten, effectief wordt uitge-
zet. Het aantal plaatsen in gesloten instellin-
gen is onder De Block zelfs gedaald. België is 
en blijft een topbestemming voor illegalen en 
sociale-zekerheidstoeristen uit de hele wereld.

Het Vlaams Belang wordt wel eens afge-
schilderd als een anti-Europese partij. Is 
dat zo? 

Zeker niet. Wij zijn pro-Europees, maar tegen 
de huidige EU. Die blijft altijd maar meer 
geld en bevoegdheden naar zich toetrekken, 
maar biedt geen meerwaarde meer voor de 
burgers in de lidstaten. Door het mislukken 
van de euro zijn we terechtgekomen in een 
soort België-in-het-groot, waar de noordelijke 
landen moeten opdraaien voor het wanbeleid 
van de zuidelijke landen. Het Vlaams Belang 

is voorstander van Europese samenwerking 
tussen onafhankelijke natiestaten, maar dan 
zonder de bemoeizucht, de geldverspilling 
en het tekort aan democratie zoals we die nu 
kennen.

Liesbeth Homans (N-VA) verzette zich 
onlangs tegen de EU-verplichting om 
Bulgaren en Roemenen zonder arbeidsver-
gunning toe te laten tot de hele unie. Heeft 
de N-VA zich in het Europees parlement 
hier ook tegen verzet?

Integendeel, de N-VA heeft, net zoals 
alle andere traditionele partijen, voor de 
EU-toetreding van de straatarme en corrupte 
landen Roemenië en Bulgarije gestemd. Dat 
deden ze overigens ook in de Kamer en het 
Vlaams parlement. Die landen zijn nu al 
zeven jaar in de EU, en voldoen nog altijd niet 
aan de regels. De problemen waren nochtans 
perfect voorspelbaar. De N-VA maakt in het 
Europees Parlement echter deel uit van de 
linkse groene fractie, en keurt daar systema-
tisch alle voorstellen voor nog meer immi-
gratie, en voor meer macht voor de EU goed. 
Dat ze achteraf komen jammeren, getuigt van 
een ongeziene hypocrisie waar zelfs de CD&V 
nog een puntje aan kan zuigen. 



razendSnelle bevolKingSevolutie

Deze zomer bracht Senator Bart Lae-
remans de nieuwe cijfers van Kind en 
Gezin naar buiten. Deze zijn in menig 
opzicht pijnlijk verhelderend. 
Ze geven op een onweerlegbare wijze 
weer dat heel onze streek aan een razend-

snel tempo aan het ontnederlandsen is.
Zo daalde in Vilvoorde het aandeel Ne-
derlandstalige geboorten tussen 2004 
en 2012 van 45 naar amper 31 procent, 
terwijl het aandeel Franstalige geboor-
ten nauwelijks lager ligt (29 procent in 

2012). De grootste verschuiving kwam er 
bij gezinnen waar noch Nederlands noch 
Frans wordt gesproken: van 14,4 procent 
in 2004 tot maar liefst 40,2 procent in 
2012.

De resultaten van Zaventem in 2012 zijn 
nog veel schrijnender dan deze van Vil-
voorde: sinds 2009 ligt het aandeel Frans-
talige geboorten er boven de 33 procent, 
wat fors hoger is dan het aandeel Neder-
landstalige, dat varieert tussen de 25 en de 
29 procent. Het aandeel anderstalige ge-
boorten steeg van 20,3 naar 37,7 procent.

Ook in Meise daalde het aandeel Neder-
landstalige geboorten in negen jaar tijd 
fors van 75 naar 60 procent. In diezelfde 
periode steeg het aandeel Franstalige ge-
boorten van 15 naar 23 procent. Het aan-
deel anderstalige geboorten (noch Neder-
lands, noch Frans) steeg spectaculair van 
1 naar 17 procent. Niet verwonderlijk is 
dat de grootste terugval zich situeert in 
Meise-centrum (nog slechts 52 procent 
Nederlandstalige geboorten in 2012) en 
een heel stuk minder in Wolvertem (73 
procent).

onderwijS: bijna een Kwart anderStalige 
Kinderen in meiSe
De cijfers voor de evolutie van het on-
derwijs in Meise ogen erg spectaculair. 

Tussen 2008 en 2012 steeg het aantal 
anderstalige kinderen in ons lager on-
derwijs van 321 naar 476 leerlingen. 
We stegen hiermee van 15,8 naar 23,1 
procent anderstaligen. Deze toename 
met 7,3 procent is zowat het grootst in 
heel onze regio, na Vilvoorde en Ma-
chelen. Bijna een kwart van de kinderen 
uit Meise spreekt dus thuis geen Neder-
lands. In één school is dit percentage al 
opgelopen tot maar liefst 36 procent.

Erg opvallend aan deze cijfers is dat 
het aantal leerlingen in dezelfde peri-
ode nauwelijks toenam: een stijging 
van 2.032 leerlingen naar 2.058. Dit 
betekent dat het aantal Nederlandsta-
lige kinderen op 4 jaar tijd met 129 is 
afgenomen. Meise is één van de weinige 

gemeenten waar de ontnederlandsing zo 
snel om zich heen grijpt.

Tegelijk moeten we vaststellen dat het 
globaal aantal inwoners van Meise nog 
altijd status quo blijft: 18.422 inwoners 
op 1 januari 2013 versus 18.468 in 2008 
en 18.481 in 2003. Meise is een van de 
enige gemeenten van Halle-Vilvoorde 
waar in 10 jaar tijd geen aangroei van 

de bevolking is vastgesteld. Dit betekent 
dat de instroom van anderstalige Brusse-
laars en buitenlanders (van 642 in 2003 
naar 1.035 in 2013) helemaal ten koste 
is gegaan van het aantal Nederlandstali-
gen in Meise.

Laten we hopen dat de nieuwe bestuurs-
ploeg dit inziet. Het is meteen de groot-
ste uitdaging voor een beter beleid in 
Meise: zorgen dat onze jongeren hier 
kunnen blijven wonen. Specifiek voor 
het onderwijs pleit het Vlaams Belang 
al jaren voor intensieve taalbadklassen, 
met geloofwaardige testen bij het begin 
en het einde van het lager onderwijs. 
Bovendien willen we de omkadering 
van de leerkrachten versterken. Alles 
moet in het werk gesteld opdat het ni-
veau in onze scholen niet zou dalen.



waarom vlaamS parlement?
Na 19 jaar Kamer en Senaat heb ik er-
voor gekozen om ditmaal te kandide-
ren voor het Vlaams Parlement. Waar-
om? Omdat de ommekeer zeker dáár 
moet plaatsvinden. Echte autonomie 
zal Vlaanderen immers nooit bekomen 
met een zoveelste Belgische staatsher-
vorming of met zogeheten confede-
ralisme. Wel met een ondubbelzinnig 
keuze van het Vlaams Parlement voor 
onafhankelijkheid. Enkel het Vlaams 
Belang spreekt op dit vlak klare taal.

De Vlaamse regering van CD&V, Sp.a en 
N-VA heeft de voorbije jaren overigens 
een bijzonder teleurstellend beleid ge-
voerd voor onze streek. Met N-VA-minis-
ter Bourgeois, bevoegd voor de Vlaamse 
Rand, kwam er helemaal geen beleid voor 
betaalbaar wonen voor onze jonge gezin-
nen. De druk van Brussel nam alleen maar 
verder toe. Een unieke manifestatie als De 
Gordel werd door de ministers Bourgeois 
en Muyters (bevoegd voor Sport) in de 

vernieling gereden.

MEER STAD: MEER 
HOOGBOUW EN MEGA-
LOMANE PROJECTEN

N-VA-minister Muyters faalde ook in-
zake Ruimtelijke Ordening: in plaats van 
de oprukkende verstedelijking tegen te 
houden, joeg hij in grote delen van onze 
streek het aantal toegelaten bouwlagen 
fors de hoogte in. De Vlaamse regering is 
duidelijk meer geïnteresseerd in de beton-
lobby en de bouwpromotoren dan in onze 
eigen mensen, die vragen om betaalbare 
eengezinswoningen. Gevolg: we krijgen 
de volgende jaren veel meer hoogbouw en 
dus nóg meer anderstalige inwijkelingen.

Een megalomaan project als Uplace in 
Machelen, waarin de N-VA een hoofd-
rol speelde, dreigt de internationalisering 
van onze streek en van onze handelszaken 

sterk in de hand te zullen werken. En dan 
is er nog het nieuwe nationale voetbalsta-
dion (zie hiernaast), waar Muyters zich 
tot en met laat doen door de Brusselse re-
gering. De Vlaamse regering rolt met deze 
projecten overduidelijk zélf de rode loper 
uit voor de verBrusseling van onze streek.

Dit nefaste beleid van verstedelijking en 
ontnederlandsing moet hoogdringend ge-
keerd worden. U kan voor de ommekeer 
zorgen. Als u het eigen en landelijk karak-
ter van onze streek wil vrijwaren, dan is 
er maar één nuttige stem: Vlaams Belang.

bart laeremanS, Senator 
3de Kandidaat vlaamS parlement

zigeunerKamp huizingen 
wordt ware KanKerpleK 
De buurt om en rond het zigeunerterrein 
is zoals het Vlaams Belang destijds voor-
spelde een ware kankerplek geworden. Het 
is verworden tot een vuilnisbelt en zelfs 
openbaar toilet. Overal liggen plastic fles-
sen en zakken afval. De vele vuilnisbakken 
ten spijt. Niettegenstaande er drie toiletten 
zijn voorzien, ligt het struikgewas er vol 
toiletpapier en ander fraais. Maar blijkbaar 
vinden de tijdelijke ‘bewoners’ het aan-
genamer om hun vuilnis te delen met de 
buurtbewoners. 

AFSCHAFFEN

In de provincieraad stelde Vlaams Belang-
provincieraadslid Mireille Buyse de proble-
matiek aan de kaak en eiste een betere samen-
werking met het Beersels gemeentebestuur 
die de problematiek zou kunnen aanpakken 

door middel van GAS-boetes en eventu-
eel camerabewaking.  “Indien de situatie 
niet verbetert, dient het doortrekkersterrein 
onverbiddelijk te worden afgevoerd,” aldus 
Mireille Buyse.

BELASTINGBETALER DRAAIT OP 

Uit de jaarverslagen blijkt overigens dat de 
belastingbetaler – via de provincie - jaarlijks 
100 euro bijpast per woonwagen. Indien we 
ook nog moeten instaan voor hun schoon-
maak is het hek helemaal van de dam. 

Jan Laeremans
Fractieleider in de provincieraad

PROVINCIAAL



een mega-Stadion op parKing c?
Niet zonder verbazing moeten we vast-
stellen dat de Vlaamse regering momen-
teel volop de rode loper uitrolt voor de 
verdere verBrusseling van onze streek. 
Nemen we bijvoorbeeld het dossier van 
het nationale voetbalstadion op Par-
king C in Grimbergen (Strombeek). 

Daarin hebben Vlaams minister-presi-
dent Kris Peeters (CD&V) en minister 
voor Ruimtelijke Ordening Philip Muy-
ters (N-VA) toch wel een ongelooflijk 
lamentabele houding aangenomen. Eind 
mei besliste de Brusselse regering eenzij-
dig en zonder overleg om deze mastodont 
neer te poten op Parking C in Grimber-
gen. Noch de Vlaamse regering, noch de 
gemeentebesturen van Grimbergen of 
Wemmel waren hierin gekend. Zo arro-
gant kunnen Brusselse politici zijn. Zij 
beslissen. En nadien mogen de lokale 
keuterboerkes hun beslissingen uitvoeren.

De Vlaamse regering had trouwens nog 
maar recent een heel andere, gemengde 
bestemming had gegeven aan de site van 
Parking C. Met een duidelijk verbod op 
grootschalige toestanden die de draag-
kracht van de omgeving te boven gaan. 
Bijgevolg had de Vlaamse regering de 
absurde Brusselse eisen perfect kunnen 
afwimpelen, door te verwijzen naar haar 
eigen plannen. Die voorzien een maxi-
mum van 5 hectare stadsrecreatie, terwijl 
er voor een stadion 12 tot 15 hectare no-
dig zijn.

TWEETALIG STATUUT

Peeters en Muyters gingen helaas met-
een door de knieën en verklaarden zich 
principieel akkoord met de komst van het 
stadion én meteen ook met de verhuis 

van een tweetalige Brusselse topclub naar 
Grimbergen. Hiermee effent de Vlaamse 
regering het pad voor Brusselse toestan-
den in een Vlaamse gemeente die vandaag 
al sterk onder druk staat. Franstalige po-
litici hebben inmiddels al geëist dat dit 
gedeelte van Grimbergen een tweetalig 
statuut zou krijgen.

Blijkbaar beseffen Muyters en Peeters 
evenmin wat voor ellende ze teweeg bren-
gen in onze streek op het vlak van verkeer. 
Vandaag al is het gedurende uren per dag 
stapvoets rijden op de Ring in de Noor-

drand. Binnen afzienbare tijd komen er 
daar de lange files bij voor maar liefst 
DRIE grote shoppingcentra. En daar wil-
len ze dan een mega-stadion aan toevoe-
gen, waar twee keer per week tienduizen-
den bezoekers verwacht worden. Dat is 
vragen om een regelrecht verkeersinfarct 
tussen Dilbeek en Zaventem.

TWEE MATCHEN

Er bestaan trouwens alternatieve loca-
ties die veel beter geschikt zijn voor de 

bouw van een nieuw stadion. De site 
van Schaarbeek-Vorming bijvoorbeeld, 
die gelegen is vlak bij het grote treinsta-
tion van Schaarbeek. Uit een studie van 
de Brusselse regering zelf kwam deze site 
overigens uit de bus als veruit de beste op 
het vlak van mobiliteit. Het grote voor-
deel van deze locatie is dat men ze vanuit 
het hele land kan bereiken met de trein. 
Geen ellenlange files dus en geen extra 
belasting voor onze economie.
Enig probleem is dat de realisatie dan iets 
langer op zich zal laten wachten, want 
deze site moet nog vrijgemaakt worden. 

Et alors? Waarom zouden we ons moeten 
haasten? Om in 2020 te kunnen deelne-
men aan het Europees Kampioenschap? 
Dan gaat het om zegge en schrijve TWEE 
voetbalmatchen. Al de rest zal elders in 
Europa gespeeld worden. We gaan zo’n 
belangrijke keuze toch niet laten afhan-
gen van twee voetbalmatchen?

Bart Laeremans 
Senator              

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
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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 het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
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vraaggeSpreK joriS van hauthem, 
lijSttreKKer vlaamS parlement 

“we blijven nuttig en noodzaKelijK”
In het Vlaams parlement voert u als Vlaams 
Belang-fractievoorzitter oppositie tegen de 
Vlaamse regering van CD&V, N-VA, SP.a. 

Wat is – samengevat - hun bilan? 

Het beeld dat opgehangen wordt, namelijk 
dat de Belgische regering-di Rupo een bende 
knoeiers is en de Vlaamse regering-Peeters 
een krachtdadig beleid voert, klopt niet. De 
Vlaamse regering is de kampioen van de 
wachtlijsten in de sector van de sociale wonin-
gen, gehandicaptenzorg, kinderopvang… 
Qua mobiliteit staan we stil: de verkeersknoop 
rond Antwerpen en Brussel? Het is allemaal 
naar de volgende legislatuur doorgeschoven. 
En ondertussen wordt ons onderwijs zo onge-
veer kapot hervormd, met kwaliteitsverlies tot 
gevolg. Neen, het bilan is verre van positief.

In 2009 stapte de N-VA in de Vlaamse rege-
ring omdat een eigen sociale zekerheid met 
een Vlaamse kindpremie en een Vlaamse 
hospitalisatieverzekering zou uitgebouwd 
worden. We zijn nu vijf jaar verder. Hoe ver 
staat het daarmee? 

Om kort te gaan: het staat nergens. De eigen 
Vlaamse sociale zekerheid was voor de N-VA 
nochtans een speerpunt. Maar dat heeft de  
N-VA, gewoon in de vuilbak gekieperd. Niet 
één van hun grote verkiezingsbeloften hebben 
ze ingelost. Niet één.

De Vlaamse regering is met minister 
Bourgeois ook bevoegd voor de Vlaamse 
Rand. Hoe doeltreffend was het Randbeleid? 

Vrijwel niet. De Rand internationaliseert aan 
een razend tempo ten gevolge van een mas-
sale immigratie vanuit Brussel. Maar wat doet 
Bourgeois? Hij vliegt op automatische piloot 
en benoemt hier en daar wat integratieambte-
naren. Dat zijn pleisters op een houten been. 
Bourgeois kent de Randproblematiek gewoon 
niet. Hij voert een Rampbeleid.

We kregen intussen een slechte splitsing van 
BHV, met een electorale uitbreiding van 
Brussel en de oprichting van een Brusselse 

Hoofdstedelijke Gemeenschap die volledig 
Vlaams-Brabant behelst. Kon de minister 
hier niets tegen ondernemen?

Jawel. Maar hij had de politieke moed niet 
om de Vlaamse regering nog maar te bewegen 
om hiertegen in het verzet te gaan. De N-VA 
maakt binnen de Vlaamse regering absoluut 
het verschil niet. Met alle nefaste gevolgen 

voor de Rand. 

Niettegenstaande de 6de staatshervorming 
in de markt wordt gezet als een versterking 
van de deelstaten hebt u alles uit de kast 
gehaald om ze onderuit te halen. Waarom?  

Omdat alle cruciale elementen van de sociale 
zekerheid Belgische bevoegdheid blijven, de 
bevoegdheden een onwaarschijnlijk versnip-
perd kluwen blijven en Vlaanderen daarvoor 
dan nog eens financieel opdraait. En dus 
hebben we het Vlaams Parlement gedwongen 
daarover standpunt in te nemen.

Kreeg u hiervoor steun van andere partijen? 

Van CD&V, SP.a en Groen verwachtte ik 
geen steun. Maar ook de N-VA stemde onze 
belangenconflicten weg. Het is de hypocrisie 
ten top: in het Belgisch parlement trekken ze 
van leer tegen de staatshervorming, maar in 
het Vlaams Parlement, waar ze deel uitma-
ken van de meerderheid en dus echt kunnen 
doorwegen, geven ze niet thuis. Rechtlijnig en 
betrouwbaar is anders!

In het voorjaar trok u fel van leer tegen 
minister Bourgeois omdat die geen hoofd-
doekenverbod voor overheidsloketten wou 
doorvoeren. Verbaasde die beslissing dan? 

Toch wel. Maar ook hier zien we de Januskop 
van de N-VA. Ben Weyts en Siegfried Bracke 
wilden een hoofddoekenverbod voor Belgische 
ambtenaren. Een hoofddoekenverbod voor 
Vlaamse ambtenaren vond Bourgeois dan 
weer dat absoluut niet nodig.  De N-VA 
spreekt zowat in elk dossier met dubbele tong.

Wat zijn uw verwachtingen voor 25 mei?

We mogen best hoopvol zijn. Recent opinie-
onderzoek bevestigde onlangs dat onze stand-
punten worden gedeeld door een meerderheid 
van de kiezers. Een onafhankelijke en recht-
lijnige partij als het Vlaams Belang kent geen 
gelijke. Wij blijven nuttig en noodzakelijk.

Veel succes!


