
ONTBIJTGESPREK
GRIMBERGEN

zondag 7 juni 2015 - 10.00 u
Parochiezaal Beigem

Zevensterre 1
1852 Beigem (Grimbergen)

5 euro VVK - 6 euro aan de kassa (inschrijven verplicht)

Gastspreker: Tom Van Grieken

Info: Jan Laeremans - 02/269.00.73 - jan.laeremans@telenet.be
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Misbaksel
We zijn intussen ongeveer een jaar na 
de verkiezingen, waarin veel kiezers 
hun steun gaven aan een partij die grote 
verandering beloofde. Tijd om een 
verjaardagstaart te laten aanrukken? Voor 
ons hoeft het niet, want de regering-
Michel heeft er tot hiertoe niet zo veel 
van gebakken. O ja, de rode koks zijn 
uit de keuken gevlogen en aan elk 
fornuis vervangen door een nieuwe mini-
ster. Maar daarom roepen we nog niet 
“wauw”, want die staan vooral onder 
elkaar te kibbelen en wat de Vlaamse 
klanten echt vragen, vinden we niet op 
het menu. 

Een cake met minder transfers naar 
Wallonië? Sorry, die lust de MR van 
premier Michel niet, maar in 2019 gaat 
de veranderingspartij er wel weer reclame 
voor maken. Een appelstrudel met 
minder immigratie naar West-Europa, 
minder miljarden naar Griekenland? 
Tja, die rozijntjes voldoen niet aan de 
EU-richtlijnen en ze zijn toch loyale 
Europeanen zeker…

Een vlaai van belastingverlaging? Helaas, 
de federale regering heeft er geen centen 
voor en schuift zelfs een factuur van 400 
miljoen door naar Vlaanderen!

Uitvluchten genoeg, maar welke koekjes 
krijgen we dan wel voorgeschoteld?

Een Brussels voetbalstadion op 
Grimbergs grondgebied, steun voor 
Uplace in Machelen, meer subsidies voor 
moskeeën, meer ondersteuning voor 
teruggekeerde Syriëstrijders, duurdere 
rust- en verzorgingstehuizen, extra 
verkeersboetes in Vlaanderen, duurder 
openbaar vervoer, intercommunales die 
hun nieuwe Vlaamse belasting zullen 
doorrekenen aan de klanten… Kortom, 
deze misbaksels zijn niet te vreten! 

Wij kiezen voor een ander recept: 
consequent opkomen voor een 
onafhankelijk Vlaanderen, dat volledig 
naar eigen smaak bepaalt waarvoor het 
zijn eigen inkomsten aanwendt. En 
daar hoort natuurlijk ook – als kers op 

de taart - een volwaardig sociaal beleid 
bij. Daarvoor zouden wij u graag op 
de koffie vragen, bijvoorbeeld op ons 
ontbijtgesprek van 7 juni. Kom gerust 
eens langs!

Jan Laeremans 
Afdelingsvoorzitter
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Voetbalstadion op Parking C

In memoriam Joris Van Hauthem
Op 7 april droegen we Joris Van 
Hauthem ten grave. Hij was 
25 jaar lang onze Brabantse 
volksvertegenwoordiger, eerst 
in het Brussels parlement, 
vanaf 1991 in de Kamer, sinds 
1995 in het Vlaams Parlement. 

Daar bouwde hij vooral een stevige 
reputatie op als dossierkenner 
van de staatshervorming, Brussel 
en de Vlaamse Rand. Daarnaast 
was hij nog gemeenteraadslid in 
Lennik, hoofdredacteur van het 
ledenblad, partijwoordvoerder, 
fractieleider in de senaat 
(2005-2009) en in het Vlaams 
Parlement (2012-2014).

Joris Van Hauthem werd door 
vriend en tegenstrever vooral 
gewaardeerd omwille van zijn 
grote menselijke kwaliteiten. 
Als geen ander wist hij het 
onderscheid te maken tussen 
de tegenstrever als politicus, 
die hij met veel verbaal talent 
op zijn plaats kon zetten, en 
de tegenstrever als persoon, 
waarvoor hij respectvol en mild was. Hij 
was een bijzonder hartelijk man en had 

daardoor hechte vriendschapsrelaties 
opgebouwd, over de partijgrenzen heen. 

Joris was ook erg geliefd 
bij de lokale afdelingen in 
zijn streek, omdat hij nooit 
neerkeek op gewone mensen 
en zich nooit te goed voelde 
voor het militantenwerk. 
In juni 2013 was hij 
nog gastspreker op ons 
ontbijtgesprek in Beigem, 
waar we hem huldigden 
voor zijn kwarteeuw in het 
parlement.

Veel te jong – amper 51 – is hij 
overleden aan darmkanker. 
We missen hem enorm, maar 
zetten zijn strijd verder. Op 
zijn rouwprentje lezen we 
immers de boodschap die hij 
bij de verkiezingen van 2014 
aan de militanten meegaf: 
“Maar het werk is niet af. Wij 
mogen dan wel de ijsbreker 
geweest zijn die het kanaal 
van ideeën heeft vrijgemaakt, 
we moeten er nu vooral voor 
zorgen dat het kanaal niet 
terug dichtvriest.

Republiek Vlaanderen. Daar, en nergens 
anders, ligt onze toekomst.”

Supporters van de Belgische 
nationale ploeg en Anderlecht 
wrijven zich natuurlijk in de handen: 
op de grijze kale parking van de 
eeuwfeestpaleizen komt een prachtig 
nieuw stadion, annex park. Wie kan 
daar nu tegen zijn?

Tja, wie een beetje verder kijkt dan zijn 
voetbalneus lang of zijn tricolore hoed 
hoog is, kan zich toch wel ernstig de 
vraag stellen of het algemeen belang 
daarmee wel goed gediend is. 

Eerst en vooral zal dit stadion voor een 
pak meer autoverkeer zorgen op de nu 
al compleet verzadigde noorderring. 
De Vlaamse pendelaars hebben ze dus 
bij hun pietje… In de tweede plaats 
moet de Vlaamse regering haar eigen 
structuurplan verkrachten, want het 
nieuwe stadion voldoet totaal niet 

aan die vereisten. Een kleine garnaal 
maakt geen schijn van kans tegen 
stedenbouwkundige ambtenaren die de 
grond onder zijn huis in een ander gebied 
inkleuren, maar ongetwijfeld wordt deze 
onwettelijke invulling met de mantel der 
liefde bedekt. Voor een paar Brusselse of 
Belgische hoge pieten steken Muyters en 
Bourgeois zonder problemen hun broek 
af…

En dan hebben we het nog niet gehad 

over de verbrusseling op Grimbergs 
grondgebied, want we mogen toch 
niet verwachten dat alles daar in het 
Nederlands zal verlopen zeker?

En neen, wij zijn geen voetbalhaters. 
Bart Laeremans heeft in het parlement 
steeds gepleit voor de inplanting van 
het nieuwe stadion op de terreinen 
van Schaarbeek-Vorming, waar alle 
supporters met de trein naartoe zouden 
kunnen komen.

Zou een perfect plan moeten zijn voor 
Groen, denk je dan. Maar neen hoor, 
die leggen zich neer bij parking C en ze 
gaan hooguit wat “kritisch toekijken”. 
Maar het mag voor hen zeker geen 
argument zijn om de ring te verbreden. 
Samen gezellig in de file staan, dat is 
pas goed voor het milieu!



Provincieraad: motie ivm Charlie Hebdo uitgehold 

Parket Halle-Vilvoorde onvoldoen-
de gewapend tegen misdaad 
Geen enkele andere regio 
in Vlaanderen wordt 
meer geteisterd door 
woninginbraken dan het 
nieuwe arrondissement 
Halle-Vilvoorde, maar 
toch beschikken de 
politiediensten en het parket 
niet over voldoende middelen 
om de misdaad te bestrijden.

Voormalig Vlaams Belang-senator Bart 
Laeremans heeft de problemen perfect 
voorspeld toen de onderhandelingen 
over de gerechtelijke splitsing van 
B-H-V nog aan de gang waren. Zowel 
de diensten van het parket als van de 
federale gerechtelijke politie in Halle-
Vilvoorde zijn zwaar onderbemand. Dat 
wordt nu bevestigd door de gouverneur 
van Vlaams-Brabant, die het tekort aan 
speurders bij de federale gerechtelijke 
politie op 33 schat, op een totaal van 97.

Daarbij komt het probleem van het 
gebrek aan samenwerking met de 
technische recherche bij de gerechtelijke 
politie van Brussel. Het arrondissement 

Halle-Vilvoorde beschikt niet 
over een eigen technische 
recherche, en is afhankelijk 
van de medewerking van 
het lab van de Brusselse 
gerechtelijke politie. Deze 
medewerking verloopt op zijn 
zachtst gezegd stroef. Volgens 
De Standaard is men zelfs 
van plan om volgend jaar de 

medewerking volledig stop te zetten. 
Dat zou betekenen dat de gemeenten 
in Halle-Vilvoorde - door de lagere 
ophelderingskans - in de toekomst 
nog aantrekkelijker zullen worden 
voor inbrekersbendes uit binnen- en 
buitenland.

Voor ons is deze situatie volstrekt 
onaanvaardbaar. Het parket en de 
politiediensten moeten in Halle-
Vilvoorde over voldoende middelen 
beschikken om het probleem van de 
woninginbraken en andere vormen 
van criminaliteit efficiënt te kunnen 
aanpakken. De inwoners van Halle-
Vilvoorde mogen niet langer als 
tweederangsburgers behandeld worden!

Nog geen half jaar geleden 
vermoordden moslimterroristen 
(de Frans-Algerijnse gebroeders 
Kouachi) in Parijs bijna de hele 
redactieploeg van het satirische blad 
Charlie Hebdo. 

In de dagen daarna betuigden 
tienduizenden Europese moslims op 
Twitter en Facebook hun steun aan de 
moordenaars, wat een oorverdovend 
signaal moest zijn voor onze politiek 
correcte politici en journalisten. Maar 
helaas, kritiek op de islam moest en zou 
in de kiem gesmoord worden. Op de 
provincieraad van januari was het niet 
anders.

Wij hadden een motie ingediend 
om de aanslagen te veroordelen, ons 
medeleven uit te spreken en “alles in het 
werk te stellen om in onze provincie de 
democratische vrijheden te verdedigen 

en te promoten, teneinde hier een 
leefbare toekomst mogelijk te maken 
voor iedereen die ze wil onderschrijven”.

De meerderheidspartijen (CD&V, SP.A, 
Open VLD en Groen) namen meer 
dan de helft van onze motie over, maar 
veranderden enkele essentiële zaken. 
Zo werd de term “moslimterroristen” 
veranderd in “extremisten die zich 
moslims noemen”, “Veroordeelt met 
kracht elke vorm van gewelddadig 
radicalisme” werd aangevuld als volgt: 

”veroordeelt met kracht elke vorm 
van fanatieke onverdraagzaamheid, 
bewuste polarisering en gewelddadig 
radicalisme.”
En de slotzin werd: “zal zelf alles in het 
werk stellen om in onze provincie de 
democratische vrijheden te verdedigen 
en te promoten, met als doel iedereen 
zich veilig en thuis te laten voelen in 
onze provincie. “

Kortom, we mogen een kat geen 
kat meer noemen, wie kritiek heeft 
op de islam is een slecht mens, want 
die “polariseert”, en ook IS-strijders 
moeten zich veilig en thuis kunnen 
voelen in Vlaams-Brabant. Zouden ze 
dat 70 jaar geleden ook hebben durven 
stellen tegenover de nazIS en al hun 
wandaden? 

Wij worden geregeerd door lafbekken!

Wapens als 
streekproduct?
Eind april vond de lokale politie bij 
een huiszoeking in een loods in Lennik 
een heus arsenaal aan oorlogswapens, 
handvuurwapens, geluidsdempers, munitie 
en granaten.
De eigenaar van de wapens, een 48-jarige 
man, blijkbaar al gekend voor illegale 
wapenhandel, bleek op de vlucht.
Wie de foto’s in de krant heeft gezien, weet 
dat je hiermee een hele oorlogscompagnie 
kunt uitrusten. Als ons leger ze zou krijgen, 
moeten de soldaten niet meer “pang pang” 
roepen om op kogels te besparen.
De commissaris – die we overigens 
feliciteren voor de spectaculaire vangst – 
krijgt een prijs voor het understatement van 
het jaar: 'Het is nog niet duidelijk wat de 
man daar allemaal mee van plan was', … 
'Het is nog te vroeg om te zeggen dat ze 
voor het criminele milieu bestemd waren 
maar het gaat alleszins niet om een gewone 
verzamelaar.' Een echte grapjas!
Maar eerlijk gezegd, heeft u hier sindsdien 
nog iets van gehoord? Was het bericht 
niet ernstig genoeg? Of wil men de 
bevolking geen nodeloze schrik aanjagen? 
Volksvertegenwoordiger Jan Penris stelde er 
in ieder geval een parlementaire vraag over, 
want wij voelen ons hier niet echt gerust bij.



Dagelijks worden Vlaamse jobs ingenomen door 
goedkope arbeidskrachten uit Oost- en Zuid- 
Europa. Wie in de bouw, de transport-, bewakings-, 
schoonmaak- of voedingssector werkt, voelt het aan den 
lijve.

Door de massale toevloed van goedkope buitenlandse 
arbeidskrachten worden onze werknemers weggeconcur-
reerd. Vlaamse werknemers worden uit de markt geprijsd 
of zien zich genoodzaakt hun lonen naar beneden bij te 
stellen. Sociale dumping dus, die onze sociale zekerheid 
een pak opbrengsten doet mislopen en in toenemende 
mate Vlaamse tewerkstelling bedreigt. Als sociale volks-
partij verzet het Vlaams Belang zich met klem tegen deze 
uitbuitingspolitiek.

SMS “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

facebook.com/vangriekentom 

twitter.com/tomvangrieken 
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Transport -50% 
In vijf jaar tijd is de activiteit in de transportsector 

met 50 procent verminderd en verdween tien 

procent van de ondernemingen, samen goed voor 

een verlies van 5.000 Vlaamse jobs.

1 op 2  
buitenlander
Op acht jaar tijd verviervoudigde het aantal buitenlandse bouwvakkers tot 101.000, terwijl de sector goed is voor 200.000 werknemers. Eén op twee bouwvakkers beschikt niet over onze nationaliteit.

Bouw - 13.000 jobs

Sinds 2011 gingen er in de bouw bijna 13.000 banen 

 verloren. Tot 2019 wordt in de bouw een bijkomend verlies 

verwacht van 40.000 banen. Niet omdat er minder gebouwd 

wordt. Wel omdat onze bouwvakkers vervangen 

 worden door collega's uit Portugal 

of voormalige Oostblok- 

landen.

Door het uitspelen van buitenlandse werknemers  

tegenover Belgische is er sprake van een loonverlies 

tot – 30% in de hout-, bouw- en transportsector.

-30% loon

Bij controles op sociale dumping door de socia- 

le inspectiediensten werden in 2014 bij 80% 

van de bedrijven in de schoonmaak-, transport- 

en bouwsector inbreuken vastgesteld.

Sociale dumping

Kom daarom met het Vlaams Belang in actie en trek sa-
men met ons aan de alarmbel. Samen eisen wij dat het 
onbeperkte vrij verkeer van personen in Europa in vraag 
wordt gesteld. Elk land moet opnieuw het recht hebben 
zijn arbeidsmarkt en sociale zekerheid te beschermen. Wij 
willen zelf bepalen wie onder welke voorwaarden binnen-
komt. Onze boodschap is duidelijk: red Vlaamse jobs. Nu!

Tom Van Grieken  
voorzitter@vlaamsbelang.org


