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Grimbergen

Wie de serie Vikings volgde, weet dat 
er erg veel bloed werd vergoten bij de 
veroveringstochten van de Noormannen. 
Maar die woeste krijgers vielen ook op 
door hun dapperheid en vechtlust. Die 
is in belangrijke mate te verklaren door 
hun geloof: wie dapper gevochten had 
op het slagveld, mocht na zijn dood in 
het Walhalla bij de goden vertoeven. 
Varkensvlees en honingwijn in overvloed. 
Skål!

De parallel met de moslimterroristen 
is niet zo moeilijk te trekken: de dood 
schrikt hen niet af, want als ze maar 
genoeg vijanden ombrengen, zullen ze in 

het paradijs opgewacht worden door 72 
maagden. Allah is groot! In hun ogen zijn 
hun 32 slachtoffers van 23/3 trouwens 
ongelovigen, die gerust mogen sterven in 
het kader van de jihad.

Natuurlijk hebben niet alle moslims 
een feestje gebouwd na de aanslagen, 
maar zij moeten aanvaarden dat wij het 
recht hebben om fundamentele kritiek 
te uiten op de islam. Radicale takken 
uit deze ideologie tieren immers welig in 
parallelle samenlevingen als Molenbeek, 
hofleverancier van Syriëstrijders, waar 
terroristen als Abdeslam Salah kunnen 
onderduiken en veel sympathie genieten. 

Onze verre voorouders liepen terecht te 
wapen tegen de Vikings, en wat doen onze 
beleidsmakers en media? Grenzen open 
zetten, massaal asielzoekers importeren, 
teruggekeerde Syriëstrijders op onze 
kosten verplegen, gevangenen vervroegd 
vrijlaten, liedjes zingen aan de Beurs, 
het Vlaams Belang weghouden uit de 
parlementaire onderzoekscommissie,... 
Een significant aantal tekenen van 
zwakheid dus! 

De onderstaande spreker zal u haarfijn 
uitleggen waarom!

Jan Laeremans
Afdelingsvoorzitter

Feestje na de dood
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STREEKPRODUCTENWINKEL 
SLUIT DE DEUREN
Dertien jaar lang konden we voor mooi 
verpakte en lekkere streekproducten 
terecht in de Pastoor Woutersstraat. 
Hier werd pionierswerk verricht om 
onze ambachtelijke producenten 
in eigen regio te leren kennen en te 
waarderen.

Dat werd door jong en oud 
geapprecieerd! Uiteraard heeft dat geld 
gekost (20.000 euro per jaar van de 
provincie + een tewerkstellingsbudget 
van 36.000 euro van de Vlaamse 
overheid.) Stilaan vonden de producten 
ook hun weg naar de supermarkten, 

wat de omzet van de streekwinkel 
natuurlijk niet ten goede kwam en een 
zelfbedruipende uitbating bemoeilijkte. 

We blijven de uitbaters van de winkel 
alvast dankbaar voor hun jarenlange 
inzet en hopen dat de Vlaams-
Brabanders hun streekproducten elders 
zullen blijven kopen. 

Laat de Toeristische Dienst van 
zijn nieuwe locatie nu een mooi 
uithangbord maken en ook nog een 
hoekje vrijhouden voor onze regionale 
lekkernijen!

ISLAM-DESKUNDIGE WIM VAN ROOY AAN HET 
WOORD - KOM GERUST LUISTEREN OP 5/6!

Weinig Vlamingen hebben 
zoveel gelezen als Wim 
Van Rooy, nog veel minder 
mensen hebben de islam 
zo bestudeerd als hij. Waar 
Wim aanvankelijk dacht 
dat het  met deze godsdienst 
allemaal wel zou meevallen, 
is hij zeer sterk van 
mening veranderd. In zijn 
monumentaal boek  maakt 
hij komaf met de naïeve 
multiculturele wensbeelden. 

Lees wat Geert Van Istendael 
erover schrijft: ‘Ik ben het lang niet 
eens met alles wat in dit boek staat, 
maar het schudt me wel door elkaar. 
Is dat net niet de waarde van elk goed 

boek? Dat het je zekerheden 
aan het wankelen brengt? 
Dat het je aan het denken 
zet? Dat doet dit moedige 
boek, met overweldigend 
feitenmateriaal, met 
spijkerharde logica. 
Lees dus en denk na. 
Vergeet gemakzuchtige 
vooroordelen en clichés. 
Debatteer. En leer.  Ik vind 
dit een ‘links’ boek, in de 
betekenis die links voor 
mij heeft: verlichtend, 

emancipatorisch, afrekenend met 
obscurantisme en dogmatisme.’

Geen wonder dat Wim nooit op de VRT 
gevraagd wordt om zijn mening!

Uit ons lokaal blad van mei 1996 
Gangsters of terroristen? U zal ze zich 
ongetwijfeld nog goed herinneren, 
het duo zware gangsters dat kort voor 
Pasen terreur zaaide in de streek van 
Kortrijk. De beide heren bedolven 
de Kortrijkse politie onder een 
kogelregen, waarbij verschillende 
agenten gewond raakten. Uiteindelijk 
werd één gangster gedood. (...) Naar 
aanleiding van deze gebeurtenis 
bracht VTM een interview met de 
Franse historicus en journalist Philip 
Aziz, die infiltreerde in bepaalde 
islamitische milieus en die stelt dat 
ons land een draaischijf aan het 
worden is van het islamterrorisme. 
We citeren Aziz (VTM-journaal van 
31 maart): "Ik ben ervan overtuigd 
dat men het verband zal ontdekken 
tussen die gebeurtenissen (de bom-
aanslag in Rijsel) en de inplanting 
van het GIA in Frankrijk en in België. 
Voor het Gia en de radicale islam is 
België een heiligdom. Van daaruit 
opereren ze in andere landen. In 
de strategie van de radicale islam is 
België de zwakke schakel in Europa. 
(...) Deze operatie is nog maar het 
begin van veel andere operaties." En 
het VTM-nieuws vervolgt: "Volgens 
Aziz heeft een imam een "fatwa" 
uitgevaardigd die bankovervallen, 
diefstallen en gewapende akties met 
een heilige oorlog gelijkstelt." Op 4 
april ondervroegen we in de Kamer 
Minister Vande Lanotte (Binnenlandse 
Zaken) over deze kwestie. Die 
ontkende bij hoog en bij laag dat 
de gangsters ook maar iets met 
islamitisch fundamentalisme te maken 
hadden: het ging om doodgewone 
gangsters die hun misdaden enkel 
voor het geld bedreven. (...) Nochtans 
had men in het voertuig van de 
criminelen niet alleen uittreksels 
uit de koran gevonden, bovendien 
was hun koffer volgestouwd met 
oorlogsmateriaal: handgranaten, 
machinepistolen, anti-tankwapens 
en kisten vol munitie! Maar dit blijkt 
dus geen voldoende reden te zijn 
om een onderzoek te openen naar 
het moslimfundamentalisme! (...) 
Doodgewone gangsters? Kom nou! 

In '96 al 
terreur!  



Noordrand: totale verstedelijking?

Nieuws uit de provincieraad
FRANSTALIGEN WILLEN 
NIET MEE BETALEN VOOR 
VERONTREINIGING  PROEFTUIN 
PAMEL
Bij de splitsing van de unitaire 
provincie bleven er nog twee Brusselse 
tuinbouwscholen actief op de terreinen 
van de provinciale proeftuin in Pamel 
(Roosdaal) om zich daar in de fruitteelt 
te bekwamen. Enerzijds een Vlaamse 
afdeling, anderzijds haar Franstalige 
tegenhanger onder de vleugels van de 
Cocof. 

Vijf jaar geleden werd er toevallig een 
zware grondvervuiling vastgesteld, 
waarvan de saneringskost wordt geraamd 
op zo’n 350.000 euro. De deputatie 
schreef in 2011 al brieven naar de 
COCOF en de VGC, om te melden dat 
de kosten gedeeld moeten worden. VGC 
beloofde om solidair te zijn, maar de 
COCOF had daar helemaal geen zin in. 

De Franstaligen lieten droogjes weten dat 
de verdeelsleutel – die zij destijds zelf in 
1994 hadden ondertekend – niet redelijk 
was – en dat zij in 2016 de site zouden 
verlaten, waardoor zij niet zouden kunnen 
“profiteren” van een gesaneerd terrein. 
Nogal wiedes dat zij door de provincie dit 
jaar voor de rechtbank gedaagd werden. 
Benieuwd hoe dat afloopt!

BEGROTING 2016: TOTAAL 
ONDOORZICHTIG
Wie het budget voor 2016 correct wil 
inschatten, moet tot de meerderheid 
behoren. Cijfers krijgen we amper nog, 
dus kun je als oppositielid nauwelijks 
iets controleren. Inkomsten worden 
onderschat en de uitgaven overschat, 
zodat de deputatie een serieus overschot 
krijgt in 2017. Vanaf dan mag ze immers 
geen eigen opcentiemen meer heffen 
en geeft de Vlaamse regering alleen nog 
maar een dotatie, maar hoe hoog? In de 
meerjarenplanning zien we helemaal geen 
personeelsafbouw, hoewel cultuur, jeugd, 
welzijn in 2017 overgeheveld worden 
naar Vlaanderen.

GROENE DUURZAAMHEID: 
VOORAL “DUUR” 
Tijdens de voorstelling van de provinciale 
klimaatstudie (90.000 euro) trokken 

groene onderzoekers van leer tegen het 
smelten van het Noordpoolijs (over 
de aangroei aan de Zuidpool: ssst!), 
de stijging van de zeespiegel en de 
vreselijke opwarming van onze planeet. 
Als het hier wat warmer wordt zoals de 
afgelopen maanden hebben we nochtans 
een pak minder fossiele brandstoffen 
nodig - blijkbaar niet relevant. Hun 
voorbeeldland Nederland is bezig om 
duizenden huizen volledig te strippen en 
te veranderen in lage-energiewoningen 
voor een habbekrats van… 45.000 euro 
per stuk. Wie heeft hier een ezeltje dat 
geld schijt?

MOSKEEËN: VAN 2 NAAR 10?
Al vele jaren betaalt de provincie zo’n  
85.000 euro per jaar voor de moskeeën 
van Leuven en Diest.
Maar minister Homans liet weten dat 
er nog acht bijkomende erkenningen 
op stapel staan: Vilvoorde, Sint-Pieters-
Leeuw,  Halle, Tienen, Zaventem, 
Tienen, Machelen en Strombeek-
Bever (“Hicret”). We hebben duidelijk 
geld te veel! Kan iemand ons zeggen 
in welk islamitisch land er christelijke 
kerken worden gesubsidieerd? Als ze al 
überhaupt mogen bestaan! En wie zegt 
dat die moskeeën niet onder invloed 
staan van Saoedi-Arabië of Erdogan?

Nog maar enkele jaren geleden bakende 
de Vlaamse regering het “Vlaams 
Strategisch Gebied rond Brussel” 
(VSGB) af. Daarbij werden aanzienlijke 
delen van de Vlaamse Rand uitgeroepen 
tot verstedelijkte zones, waar men verder 
wou ‘verdichten’ en nog meer woningen 
wou concentreren. Het toegelaten 
aantal bouwlagen in de woonkernen van 
bv. Wemmel, Strombeek en Koningslo 
werd verdubbeld, zodat er opnieuw 
ruimte zou komen voor hoogbouw 
(soms tot vijf à zes verdiepingen). 
Ter compensatie zou in het gebied 
daarbuiten de open ruimte maximaal 
beschermd en gevrijwaard worden.
Maar een aantal Vlaamse, Vlaams-
Brabantse en Brusselse planologen 
hebben nu een studie van de Noordrand 
gemaakt om deze op langere termijn 
nog véél verder te  verstedelijken.
Aansluitend bij het Heizelplateau 

moeten er blijkbaar tienduizenden 
woningen voor nieuwkomers gebouwd 
worden. Concreet wil men de hele A12 
overkappen en vanaf de Ring tot aan 
het kanaal volbouwen met woontorens. 
Ook in Strombeek-Bever zouden er 
op die manier ettelijke duizenden 
appartementen bijkomen. Ten oosten 
van Wemmel en Hamme (Merchtem) 

wordt een groengebied van anderhalve 
vierkante kilometer volgebouwd met 
maar liefst 10.200 appartementen. De 
20.000 mensen die  nu in Wemmel en 
Hamme wonen moeten er dus binnen 
20-30 jaar 50.000 worden! 
In 2050 mag er van de “Rand” overigens 
geen sprake meer zijn. Die moet dan 
opgegaan zijn in één groot stedelijk 
geheel. Een zoveelste versie van de 
Brusselse olievlek. 
Met dank aan de Vlaamse regering en 
de deputatie, die hun ambtenaren daar 
zomaar in laten meestappen!
Onze protestmotie daartegen werd op 
12/4 weggestemd door de meerderheid 
samen met de Franstaligen. We kregen 
alleen de toezegging dat het - tot dan 
niet-gekende advies van de deputatie op 
de volgende raadscommissie zou worden 
besproken - zonder dat we   er nog iets 
aan kunnen veranderen natuurlijk...
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De immigratie-invasie heeft de voor-
bije decennia gezorgd voor een toe-
vloed van mensen die onze waarden 
openlijk verwerpen en hun religie 
boven onze wet stellen. Geen zinnig 
mens die verbaasd is dat deze tijd-
bom op 22 maart ontplofte. 

De kaarsjes, bloemetjes en knuffel
beertjes als reactie op het bloedbad  
zijn goedbedoeld, maar zij bieden 
geen antwoord op het islamitisch 
terrorisme. Terroristen worden niet 
geraakt door het verdriet van het 
Westen. Begrip, dialoog en tole
rantie worden door hen gezien als 
zwakheid.
 
Islamgeknuffel gaat door

De zelfmoordterroristen kunnen 
we niet meer ter verantwoording 
roepen, onze politici voor hun na
latigheid wel. De maatregelen van 
de regering klinken wel stoer maar 

beperken zich uitsluitend tot symp
toombestrijding, waarbij de islam 
op alle mogelijke manieren wordt 
ontzien. 

Het waterkanon dat Michel na het 
drama in Parijs aankondigde bleek 
een waterpistool. Zo wordt het fa
lende justitiebeleid van vervroegde 
vrijlatingen, enkelbandjes en schou
derklopjes onverkort verdergezet. 
Dat de veroordeelde crimineel en 
kamikaze El Bakraoui op 22 maart 
in Zaventem en niet ach
ter de tralies zat, is er het 
meest pijnlijke voorbeeld 
van. 

Onze voorstellen

Onder het motto ‘niet onder
gaan maar terugslaan’, wil 
het Vlaams Belang het roer 
omgooien. Ons devies aan 
de regering: ga over tot de 

preventieve opsluiting van alle door 
de staatsveiligheid gekende islam
extremisten, schaf de wetLejeune 
af, ontneem moslimextremisten de 
nationaliteit, sluit de subsidiekraan 
naar de islam en voer een immigra
tiestop in voor mensen uit islamiti
sche landen. 

Politici die vandaag nog steeds 
halsstarrig weigeren om hier werk 
van te maken, zaaien zelf de kie
men van een volgende aanslag.

Sluit U aan bij het Vlaams Belang

* 0,50 euro per SMS

Geen rode loper voor 80 miljoen Turken
Enkele weken geleden stelde de Europese Unie de af
schaffing van de visumplicht voor Turken in het vooruit
zicht. Een dwaasheid van formaat.

Toen in 2009 de visumverplichtingen voor de zowat 
9 miljoen inwoners van Servië en Macedonië werden 
versoepeld, kwam vanuit die landen een immigratie
stroom op gang. Het spreekt voor zich dat de afschaf
fing van de visumplicht voor 80 miljoen Turken een 
nieuwe, massale immigratiegolf op gang zal brengen. 
Zo’n maatregel zal in het islamitische land immers ge
interpreteerd worden als een open uitnodiging om de 
reeds aanwezige Turkse kolonies in Europa verder te 
komen versterken. 

Het Vlaams Belang heeft de regering dan ook opgeroe
pen haar veto uit te spreken tegen de afschaffing van 
de visumplicht voor Turkije. 

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org


