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 Bedankt aan de marktploeg

Islamterreur: ondergaan 
of terugslaan - Marktactie
Op woensdag 11 mei tekende een ploeg 
leden present op de wekelijkse markt 
in Dilbeek. Er werden 500 folders 
uitgedeeld in het kader van de actie 
rond Islamterreur. De marktfolder werd 
gretig aangenomen door de Dilbeekse 
marktgangers. Gezien onze gemeente 
grenst aan Brussel en het multicultureel 
paradijs Molenbeek niet veraf ligt, 
komt de terreur voor veel mensen 
akelig dichtbij. Onze partij heeft 
jarenlang op de problemen gewezen, 
de collaboratie en het knuffelbeleid 

van Philippe Moureaux in Molenbeek, 
meermaals aan de kaak gesteld. Het gaf 
echter een bijzonder bitter gevoel om 
op deze manier gelijk te krijgen. Na de 
aanslagen van Brussel  en Zaventem 
hebben de beleidsvoerders nog steeds 
niets geleerd. De islam wordt niet als 
oorzaak gezien, wel de zogenaamde 
achterstelling en het racisme. Ben u dit 
ook meer dan beu? Dan weet u op wie 
u kan rekenen.

Marc Cordeels
Bestuurslid

Brusselse ziekenhuizen: 
pour les flamands la même chose

In december vorig jaar brak Dilbekenaar 
Marcel L. zijn heup. De ambulanciers 
moesten hem naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis brengen, namelijk het 
Erasmusziekenhuis. Hij kreeg op geen 
enkel moment uitleg in het Nederlands, 
ondanks het feit dat hij had aangegeven 
dat hij consultaties in het Nederlands 
wenste. De dokters en verpleegsters 
weigerden dit. Gelukkig kende de man 
wel wat Frans, maar wat met iemand die 
de taal niet machtig is? 

Ook blijkt dat werknemers hun 
loonbrieven uitsluitend in het Frans 
krijgen, ook al zijn ze Nederlandstalig. 
Nederlandstalige Vlamingen zijn 

blijkbaar niet welkom, maar hun 
belastingsgeld voor de financiering is dat 
wel.

In het jaar 2016 zijn Vlamingen nog 
steeds tweederangsburgers in hun 
eigen hoofdstad. Maar alles voor de 
communautaire vrede, toch?

Nils Van Roy
Secretaris Recent ontvingen we een brief van 

een sympathisant. Zijn hond is 
bij het wandelen al tweemaal gebeten 
door aggressieve, loslopende honden. 
Twee jaar geleden stelde hij aan de 
gemeente de vraag om toezicht te 
houden en om in het Dilbeeks infoblad 
de melding te plaatsen dat baasjes 
hun honden aan de leiband dienen 
te houden op openbare plaatsen. Na 
twee jaar heeft hij nog steeds geen 
toereikend antwoord gekregen. Hebt 
u iets gelijkaardigs  meegemaakt? Laat 
het ons  weten.

Op 26 mei vond er in de Viktor 
Van Malderenlaan in Dilbeek 

een homejacking plaats. Een 74-jarige 
bewoonster werd door twee mannen 
bedreigd en vastgebonden. Ze gingen 
aan de haal met heel wat geld en 
juwelen. Een politiepatrouille kwam 
toe, net toen de daders er vandoor 
gingen met hun vluchtauto, en zette 
meteen de achtervolging in. Die 
leidde tot in Anderlecht, waar de 
overvallers een gebouw in de wijk 
Peterbos binnenvluchtten. Ze konden 
zo ontkomen aan de politie. Het is 
dan ook heel waarschijnlijk dat de 
daders uit het Brusselse kwamen. 
Na de aanslagen in Brussel en Parijs, 
kwam het plan voor een eengemaakte 
politiezone opnieuw op de (Vlaamse) 
tafel te liggen. Ook het Vlaams 
Belang is al jaren pleitbezorger van 
deze eengemaakte zone. Het is geen 
mirakeloplossing, maar het is een 
begin. Uiteraard blijft dit voor de 
PS  onbespreekbaar. De macht van 
de lokale burgemeesters is immers 
belangrijker dan de veiligheid van de 
burgers. Maar ach, we hebben toch al 
een regering zonder de PS, nietwaar?

Johan Stie
Bestuurslid

Dilbeeks
Nieuws



Diepvriesrommel 
of verse producten?
Enkele Dilbeekse Vlaams-nationalisten 
sprongen iets meer dan 2 jaar geleden 
ongetwijfeld een gat in de lucht. De 
N-VA werd de grootste partij in zowel 
het Vlaams als het federaal parlement. 
Met een “Vlaams-nationalistische” 
partij in zowel de gemeenteraad, het 
Vlaams parlement en het federaal 
parlement moest de Vlaamse zaak in 
Dilbeek er wel op vooruit gaan.

Iets meer dan twee jaar later blijken 
Vlaamse onafhankelijkheid en commu-
nautaire thema’s voor N-VA niet meer 
dan ingevroren diepvriesproducten te 
zijn. De desastreuze 6de staatshervorming 
met de schijnsplitsing van BHV wordt 
door de Vlaamse regering, met N-VA aan 
het roer, braafjes uitgevoerd. Een groot 
contrast met de hevige kritiek die de 
partij voor de verkiezingen nog had op 
het vlinder-akkoord van Di Rupo. 

De communautaire thema’s en de Vlaamse 
onafhankelijkheid, die al afgezwakt 
werd naar een slappe confederalistische 
brij, verdwenen in de diepvriezer van 
het N-VA-partijhoofdkwartier in 
de Koningsstraat (oh ironie!). In de 
aanloop van 2019 zullen ze ongetwijfeld 
weer worden ontdooid. Zullen de 
ontgoochelde kiezers, die volgens recente 
peilingen hun weg naar de enige echte 
versmarkt hebben teruggevonden, vallen 
voor deze opgewarmde diepvriesschotels? 
Laten we hen even helpen.

Op Vlaams en federaal vlak werd 
gekozen om de communautaire vrede te 
bewaren, want een regering zonder de 
PS was immer veel belangrijker dan een 
nieuwe verregaande staatshervorming. 
Maar is er wel communautaire vrede? 
De stakingen van eind mei tonen aan 
hoe de PS daarover denkt, en laten ook 
zien dat  de PS niet in de regering moet 
zitten om het land naar de verdoemenis 
te helpen. En wie hoopte dat Liesbeth 
Homans met de benoeming van Eric De 
Bruycker als burgemeester van Linkebeek 
het Vlaamse programma van de N-VA uit 
het vriesvak had gehaald, die was er aan 
voor de moeite. Want Damien Thiéry 
zorgde ervoor dat er nieuwe verkiezingen 
kwamen, en werd opnieuw naar voor 
geschoven als burgemeester.

DILBEEK, WAAR VLAMINGEN 
OOIT THUIS WAREN

OK, op Vlaams en federaal vlak was 
het dus allemaal niet veel soeps, maar 
hoe zit dat nu op Dilbeeks vlak? Aan 
de reclame-folders in uw brievenbus 
hebt u de voorbije jaren ongetwijfeld 
gezien dat er niet veel veranderd is. 
Heel wat Dilbekenaren ontvingen de 
afgelopen jaren tweetalige reclamefolders 
van handelszaken in de bus. Ook 
handelszaken van het Dansaertpark, 
de ondertekening van het Charter ter 
bevordering van het Nederlands ten spijt. 
Ons gewezen gemeenteraadslid Geert 
Hoogstoel volgt dit voor ons op en de 
betrokken bedrijven krijgen dan ook 

steeds klachtenbrieven wanneer ze een 
tweetalige folder bussen. Ook in het 
straatbeeld zijn Franstalige reclameborden 
schering en inslag. Op de Dansaertlaan 
worden regelmatig eentalige Franse 
borden gehangen aan de verkeerslichten. 
Het probleem met de MUG en het 
Nederlandsonkundig personeel in de 
Brusselse ziekenhuizen is er ook nog 
steeds. Wie dacht dat er met een N-VA- 
burgemeester een kordaat Vlaams beleid 
zou worden gevoerd in onze gemeente is 
eraan voor de moeite.

Het gaat zelfs zover dat het Dilbeeks 
college Vlaamse initiatieven saboteert. 
Toen de Marnixring van Dilbeek een 
alternatieve Gordel wou organiseren, 
omdat de vereniging niet te spreken 
is hoe men dit Vlaams evenement om 
zeep heeft geholpen, werd dit door de 
gemeente gesaboteerd. We vernamen 
uit goede bron dat de vereniging 
geen gebruik mocht maken van het 
patattenveld indien het zelf wandel- en 
fietstochten zou organiseren. Als het 
zo door gaat, moeten we binnenkort 
ook een adviesbureau laten nadenken 
over een nieuwe slogan: "Dilbeek, waar 
Vlamingen ooit thuis waren." 

Hebt u geen zin in al die diepvriesrommel? 
Denk dan maar eens goed na als u in 
2018 en 2019 in het stemhokje staat.

Nils Van Roy
Secretaris

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

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
VB Lokaal blad

Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel,  

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



www.vlaamsbelang.org/lidworden
of SMS* “lid + naam en adres” naar 3111
of stuur een email naar info@vlaamsbelang.org of bel 02 219 60 09 
en word lid van het Vlaams Belang en ontvang een gratis USB-stick.

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


