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We zijn min of meer in het midden 
van de lokale politieke legislatuur. Het 
Nieuwsblad vond dat het tijd werd om 
een balans op te maken van de huidige 
gemeentebesturen. Ons verwonderde het 
niet dat Boortmeerbeek hierin bijzonder 
slecht scoorde. 

Vooral op het vlak van openbare werken 
is het huilen met de pet op. De ene na 
de andere wegwerkzaamheid is half werk. 
Ondoordacht en in veel gevallen zelfs 
gevaarlijk voor de zwakke weggebruikers. 
Men kan gerust stellen dat er sprake is 
van enig amateurisme.

En de oppositie? Wel, N-VA kondigde 
glorieus “sterk” verzet aan in 2012. 
Maar… anno 2016 moeten we vaststellen 
dat van de vijf verkozenen er nog maar één 
gemeenteraadslid overblijft. De overige 
zetelen als 'onafhankelijken'. We kunnen 
gerust stellen dat het politieke landschap 
in onze gemeente een factor van betekenis 
mist. En die factor is het consequente, 
betrouwbare Vlaams Belang. U weet wat 
te doen bij de volgende verkiezingen.

Eddy Mortier
Afdelingsvoorzitter

Voormalig Gemeenteraadslid

Het rapport



Franstalig inburgeringstraject  
op Vlaamse kosten?
De Vlaamse regering ondersteunt 
verschillende gemeenten die samenwerken 
om de integratie van personen met 
buitenlandse origine te bevorderen. 
Volgens Ring-TV, de regionale zender 
voor Halle-Vilvoorde, zouden de 120.000 
euro bestemd voor gezamenlijke projecten 
die vijf van de zes faciliteitengemeenten 
uit de Vlaamse Rand opstarten, ook 
Franstalige projecten omvatten. De kans 
dat nieuwkomers daar naartoe worden 
geleid, is allesbehalve denkbeeldig. De 
taalfaciliteiten zijn immers al lang geen 
hulpmiddel meer om zich aan te passen, 
maar een hefboom voor verdere verfransing 
en een middel om nieuwe inwijkelingen 
in de waan te laten dat ze in het tweetalige 
Brussel zijn terechtgekomen.

Zo tellen de faciliteitenscholen heel wat 
buitenlandse kinderen die het Frans 
wellicht niet als huistaal hanteren, zoals 
wettelijk nochtans wordt voorgeschreven. 
Minister Crevits ziet daar geen graten in.
Op een schriftelijke vraag van Chris 

Janssens antwoordde ze dat het best 
mogelijk is “dat iemand met de Britse of 
Poolse nationaliteit het Frans als thuistaal 
hanteert”. Het gevaar dat die redenering 
ook voor de integratie van nieuwkomers 
zou worden gehanteerd, is dus niet 
denkbeeldig.

WAT NU HOMANS?

Er was trouwens wel degelijk reden 
tot twijfel, want “wij bieden zeker het 
Nederlands aan als voorrangstaal”, 
verkondigde de enige Nederlandstalige 
burgemeester van de vijf initiatiefnemers, 
met name Walter Vansteenkiste in 
Wemmel. Hij voegde daar echter aan toe: 
“maar anderzijds kunnen die mensen ook 
kiezen om bijvoorbeeld het Franstalig 
onderwijs te volgen dat hier georganiseerd 
wordt door de Vlaamse gemeenschap”.

Dat leek er op te wijzen dat nieuwkomers 
niet per se naar een Nederlandstalig 
integratietraject zouden worden geleid. Zo 

had Ring-TV het overigens ook begrepen.

Chris Janssens vroeg daarover duidelijkheid 
aan minister Homans, die hem verzekerde 
dat de subsidies die werden toegekend 
uitsluitend voor Nederlandstalige 
initiatieven mogen gebruikt worden. 
Dat werd inmiddels in een brief aan de 
betrokken gemeentebesturen bevestigd.

Logisch, ze mogen dan voorstander 
zijn van een aanhechting bij Brussel, 
hun gemeenten behoren wel degelijk 
tot het Nederlands taalgebied en dus 
kan integratie alleen via kennis van het 
Nederlands geschieden. Er is voor de 
Vlaamse regering derhalve geen reden 
om Franstalige inburgeringstrajecten te 
subsidiëren. 

Het is goed dat Vlaams Belang daaraan 
heeft herinnerd en dat het heeft 
aangetoond de gang van zaken van nabij 
op te volgen.

Gastvrij, maar niet gek
De ongeziene immigratiecrisis waarmee 
Europa geconfronteerd wordt, gaat niet 
aan Vlaanderen voorbij. Wel integendeel. 
Vorig jaar werd in dit land afgeklokt 
op maar liefst 35.476 asielaanvragen, 
goed voor 48.000 personen en het 
hoogste aantal in vijftien jaar. Overal 
in Vlaanderen – ook in Boortmeerbeek 
– worden nieuwe opvangplaatsen 
ingericht om de toestroom op te vangen.

Het staat vast dat het probleem alleen 
maar groter zal worden als niet dringend 
werk wordt gemaakt van een correct en 
strikt immigratiebeleid. 

Geen ‘verandering’

Wie dacht dat er met de N-VA in de 
regering ‘verandering’ zou komen in het 
lakse asiel- en immigratiebeleid, komt 
bedrogen uit. Stoere verklaringen voor de 
camera dienen enkel om het gebrek aan 
daadkracht in de regering te camoufleren. 
Van een evenwichtig en geloofwaardig 

uitwijzingsbeleid is minder dan ooit 
sprake. Ondertussen blijven minister Jan 
Jambon en staatssecretaris Theo Francken 
dweilen met de kraan open door koppig 
te weigeren de open grenzen in vraag te 
stellen. 

Vlaams Belang  
zegt wat u denkt

Er gaapt in dit land een enorme kloof 
tussen de politieke klasse en de publieke 
opinie. Recent opinieonderzoek toonde 
aan dat maar liefst 96 procent van de 
burgers van oordeel is dat dit land genoeg 
of te veel asielzoekers opvangt. Niet minder 
dan 81 procent is de mening toegedaan 
dat de massa-immigratie een bedreiging 
vormt voor onze manier van samenleven. 

Baas in eigen huis

Dat heeft niets met racisme of 
bekrompenheid te maken, maar alles 

met realisme, leefbaarheid en zelfbehoud. 
Vlamingen staan wereldwijd bekend 
voor hun vrijgevigheid en gastvrijheid. 
Vlamingen passen echter wanneer het 
begrip ‘gastvrijheid’ een synoniem wordt 
voor open grenzen. 

Grenzen stellen

Wie gastvrij wil zijn, heeft een deur 
nodig. En alleen wie zijn deur desgewenst 
kan sluiten, blijft baas in eigen huis. 

Een land heeft niet alleen het recht 
zijn grenzen te beschermen; het heeft 
tegenover zijn eigen burgers ook de plicht 
dat te doen. Dit land moet met andere 
woorden – ook in de meest letterlijke 
betekenis van het woord – grenzen stellen.

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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 een gratis infopakket
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
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Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

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

Ja, ik wil
VB Lokaal blad

Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel,  

02 219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org

Vervoeg onze rangen!
De peilingen en voornamelijk de 
gebeurtenissen bezorgen ons een “wij 
hebben het gezegd”-gevoel. 

Een zeer wrang gevoel overigens 
om telkens, zeer lang op voorhand 
te moeten vaststellen dat wij gelijk 
hadden. 

U weet dat wij het sinds de voorbije 
verkiezingen in onze gemeente zonder 
gemeenteraadsleden moeten stellen. 

Met veel minder middelen. 

Desondanks alles blijven we 
standhouden. Consequent en 
standvastig, trouw aan onze idealen.

Wees alleszins welkom om ons te 
vervoegen. Op het voorplan of eerder 
achter de schermen? Neem gerust 
contact op via onderstaande bon.

 Alvast welkom! 

Hinder, hinder, hinder
Wegversperringen, omleidingen, 
werkzaamheden in en rond de volgende 
buurten: Audenhovelaan, Dijkstraat, 
Heikestraat, Bredepleinstraat, 
Beringstraat, Wespelaarsebaan, 
Aststraat, Sint-Adriaansweg, Lange 
Bruul, Nieuwe Weg, Stationsstraat, 
Ravesteinstraat, Kwaenijkstraat, 
Rosvenweg, Heikhoekweg, Slagveldweg, 
A. Van Langhendoncklaan, Berkenlaan, 
Vaartdijk, Aarschotsebaan en Biestraat.

Voor een buitenstaander lijkt het 
wellicht dat de halve gemeente in het 
slop zit. En misschien is dat ook zo. Een 

buitenstaander kan niet weten dat er in 
Boortmeerbeek geen enkele coördinatie 
zit in de opvolging van de werken.

Een buitenstaander weet niet dat deze 
hinder dagdagelijks voor veel miserie zorgt 
voor de inwoners. Een buitenstaander 
weet wellicht niet dat de inwoners weinig 
of niet op de hoogte worden gehouden. 
Een buitenstaander kan immers niet 
klagen over de vele omleidingen. Of 
over het slecht bestuur. Of over de 
onoverzichtelijkheid. Of over de op 
sommige plaatsen ronduit gevaarlijke 
situatie zoals hier in de Oudestraat.

Volgens Unizo Vlaams-Brabant is de 
leegstand van handelsruimten in onze 
gemeente een ernstig aandachtspunt. 
Weinig variatie, de aantrekkelijkheid 
van grotere shoppingcenters en 
een parkeer-pest-beleid van de 
gemeenten zorgen ervoor dat 
winkelkernen leeglopen. Bovendien, 
zorgen bepaalde handelaars ervoor 
dat traditionele klanten mooiere en 
aangenamere winkels gaat zoeken, 
dikwijls buiten het centrum. Jammer 
genoeg moeten we ook wijzen op 
het falen van de gemeentebesturen. 
Er moet werk gemaakt worden van 
een lokale belevingseconomie met 
een voorrangsbeleid voor eigen 
lokale handelaars. Het moet opnieuw 
aangenaam en veilig winkelen zijn in 
onze eigen vertrouwde buurt. Dit is 
goed voor zowel de handelaar zelf als 
de klanten… werk aan de winkel dus!

LEEGSTAND



“Vandaag is een bezinningsmoment, maar 
bezinning is niet voldoende. We moeten 
een vuist maken, opdat dit niet meer kan 
gebeuren. De tijd van het wegkijken moet 
nu definitief achter ons liggen.” Zo rea-
geerde Vlaams Belang-voorzitter Tom 
Van Grieken op de gruwelijke aanslagen 
van islamterroristen op de luchthaven van 
Zaventem en het Brusselse metrostation 
Maalbeek op 22 maart. 

Tom van Grieken eiste dat werk zou wor-
den gemaakt van waterdicht grenzenbe-
leid, de preventieve opsluiting van alle 
door OCAD gekende islamextremisten en 
een onmiddellijke afschaffing van de wet-
Lejeune. Deze aanslagen konden immers 
enkel maar plaatsvinden dankzij de open 
grenzen en een laks veiligheids- en justi-
tiebeleid. “De broers El Bakraoui hadden 
op 22 maart niet in Zaventem, maar ach-
ter de tralies moeten zitten”, zei de Vlaams 
Belang-voorzitter. 

“Vuist maken dat aanslagen niet 
meer kunnen gebeuren”

facebook.com/tomvangrieken 
twitter.com/tomvangrieken 


