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Vlaams Belang organiseert aperitief-
gesprek met Wim Van Rooy

Het Vlaams Belang Druivenstreek 
is verheugd om op 25 september 
Wim van Rooy te kunnen 
ontvangen voor zijn eerste 
aperitiefgesprek. 

De germanist, schrijver en filosoof 
Van Rooy, auteur van onder 
meer het spraakmakende boek 
Waarover men niet spreekt, is één 
van de weinige intellectuelen in 
Vlaanderen die kritisch durft 
te spreken over de islam en over 
de steeds grotere rol die deze 
godsdienst/ideologie inneemt 
in onze samenleving. Een echte 
aanrader!

Zondag 25 september
Aperitiefgesprek met  

Wim van Rooy
 “De islam in Europa”

Cultureel centrum Den Blank, 
Begijnhof Overijse, zaal 1, 

11.00 u.
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Overijse Brusselse metro 
in overijse, een 
zoveelste gek plan
Gautier Calomne, volksvertegen-
woordiger voor de Franstalige liberalen 
(MR), wil dat de metro wordt 
doorgetrokken naar Overijse. De 
eindhalte van metrolijn 5 moet volgens 
hem niet langer Hermann-Debroux in 
Oudergem zijn, maar moet in Overijse 
komen te liggen. Calomne wil de metro 
langs alle kanten doortrekken naar de 
Vlaamse Rand: niet alleen in Overijse, 
maar ook in Grimbergen, Wezembeek-
Oppem en Drogenbos. Kostprijs: 10 
miljard euro.

Het is een knettergek idee. De 
Franstalige partijen willen Brussel 
de facto uitbreiden via de “Brusselse 
metropolitane gemeenschap” (dat 
woord alleen al). Via de metro willen 
ze een groot deel van Vlaams-Brabant 
inlijven in het Brussels gewest. Ze willen 
hun wanbeleid, dat juist voor zoveel 
stadsvlucht zorgt, uitsmeren over de 
Vlaamse Randgemeenten. Het enige 
waar ze in slagen, is het exporteren van 
hun problemen.

Overijse heeft bovendien die metrohalte 
niet nodig. Wie de metro wil nemen, kan 
behoorlijk snel aan Hermann-Debroux 
geraken via de gereserveerde rijstrook 
voor het openbaar vervoer. Bovendien 
wordt de Druivenstreek ook ontsloten 
door het spoor. Overijsenaren kunnen 
gemakkelijk met de trein naar Brussel 
via Hoeilaart of Groenendaal, of zelfs via 
Terhulpen of Genval.

Tientallen miljoenen werden al 
geïnvesteerd in de uitbouw van een 
gewestelijk expresnet (GEN) rond 
Brussel, maar de werken liggen al 
een jaar stil omdat het geld op is. Dit 
zal waarschijnlijk uitdraaien op een 
zoveelste gigantische verspilling van het 
geld van de belastingbetalers. En terwijl 
dat nog niet goed is doorgedrongen bij 
de publieke opinie, pakt zo’n Franstalige 
liberaal al uit met een nieuw plan: 10 
miljard om het metronet uit te breiden! 
Geen wonder 
dat we met zulk 
een staatsschuld 
o p g e s c h e e p t 
zitten...

Philip Claeys



Dries Vanhaeght is niet meer

vlaamse rand rond Brussel wordt 
alsmaar minder vlaams
Uit de jaarlijkse “gemeentelijke 
kindrapporten” van Kind en Gezin blijkt 
dat het aantal pas geboren kinderen 
met een Nederlandstalige moeder in de 
Vlaamse Rand rond Brussel nog maar 
47,1% bedroeg in 2015. Dat is een daling 
met bijna 2% ten opzichte van 2014. 
Sinds 2010 blijft dat cijfer stelselmatig 
dalen. In 2004 hadden nog 58,2% van 
de borelingen in de Vlaamse Rand een 
Nederlandstalige moeder. 

In 2015 hadden 32,1% van de pas 
geboren kinderen een Franstalige, en 
20,8% een anderstalige moeder. De 
verfransing en de internationalisering van 
de Vlaamse Rand blijven hand over hand 
toenemen.

OVERIJSE: ERGER DAN 
GEMIDDELD

In Overijse is de situatie nog erger 
dan gemiddeld. Nog maar 37,8% 
van de borelingen hebben hier een 
Nederlandstalige moeder. Bij de 
Franstaligen bedraagt het cijfer 41%, bij 
de anderstaligen 21,2%.
Niet alleen in onze gemeente is de 
toestand ronduit catastrofaal; dat is 
ook het geval in Machelen, (26,9% 
‘Nederlandstalige’ geboortes), Zaventem 
(28,9%), Vilvoorde (28,9%), Hoeilaart 
(33,7%), Sint-Pieters-Leeuw (34,3%), 
Asse (37%) Overijse (37,8%) en Beersel 

(38,7%). In de faciliteitengemeenten 
varieert het cijfer tussen 0% (nul) in 
Drogenbos tot 12,1% in Sint-Genesius-
Rode.

DEZE CIJFERS 
ZIJN RONDUIT 
ALARMEREND.

Vanuit de Vlaamse regering gaat geen 
enkele dynamiek uit om deze evolutie 
tegen te gaan. De voorbije legislatuur 
was een reëel beleid onder de toenmalige 
minister bevoegd voor de Vlaamse Rand, 
Geert Bourgeois (N-VA), zo goed als 
onbestaand. Dat is nu met Ben Weyts 
(N-VA) niet anders.

COMMUNAUTAIRE 
DIEPVRIES

De N-VA heeft vlak na de verkiezingen 
van 2014 haar communautaire 
programma in de diepvries gestoken, en 
dat is ook op het niveau van de Vlaamse 
regering merkbaar. Onder het mom van 
de “communautaire stilstand” doen de 
N-VA-ministers niets, terwijl de situatie 
op het terrein altijd maar slechter wordt. 
Men kan zich afvragen hoe erg het moet 
worden vooraleer de Vlaamse regering uit 
haar slaap ontwaakt.

Ook het gemeentebestuur van Overijse, 
met een burgemeester en een eerste 
schepen van N-VA-signatuur, is al jaren 
ingedommeld. Dat is ooit anders geweest, 
met mensen als Marcel De Broyer (VU) 
of zelfs Dirk Dewolf (CD&V). Nu is 
er helemaal geen sprake meer van enig 
ernstig Vlaams beleid.

Het Vlaams Belang is voorstander 
van een kordaat voorrangsbeleid voor 
Vlaamse gezinnen bij de toewijzing van 
sociale woningen, betaalbare woningen 
en bouwgronden. Ook wat onderwijs 
betreft zijn er dringend stappen nodig. 
Zo moeten scholen een quotasysteem 
kunnen invoeren om het aantal 
anderstalige kinderen te beperken. Wat 
op dat vlak in Brussel mogelijk is, moet 
ook in de Vlaamse Rand mogelijk zijn. 
Op die manier wordt de kwaliteit van het 
onderwijs gevrijwaard en treedt er een 
ontradend effect op. Het Vlaams Belang 
wil ten slotte ook dat de Vlaamse regering 
effectief optreedt tegen gemeenten die de 
taalwetgeving niet naleven. 

Philip Claeys 
Ondervoorzitter van het Vlaams Belang

Onze goede vriend Dries 
Vanhaeght is op 72-jarige leeftijd 
overleden aan de gevolgen van 
een zware ziekte. Het is allemaal 
enorm snel gegaan; hij heeft geen 
zes weken geweten dat hij ziek 
was.

Dries was een jaar of 25 de 
voorzitter van het Vlaams Komitee 
Druivenstreek (VKD), en was één 
van de bezielers van het blad 
Spoorslag waarin hij vele cartoons 
publiceerde. Hij heeft ook een 
tijd voor het Vlaams-nationale 

weekblad ’t Pallieterke getekend. 
Ook het Vlaams Belang kon altijd 
op zijn steun rekenen.
We zullen deze sympathieke 
en goedlachse Hoeilander hard 
missen. Aan zijn echtgenote Annie 
en zijn kinderen bieden we ons 
oprecht medeleven aan. 

In oktober vindt in cultureel centrum 
Den Blank een tentoonstelling 
plaats van de tekeningen van Dries 
Vanhaeght.



Woningen 
onteigend 
en afgebro-
ken ...  
voor niets!

Verdwijnt asielcentrum uit 
Overijse?
In december van vorig jaar besliste de 
federale regering dat er in Terlanen 
een asielcentrum voor niet-begeleide 
minderjarigen zou komen. Dat gebeurde 
zonder enige vorm van inspraak voor de 
omwonenden. De woonwijk was dan 
ook niet geschikt om een asielcentrum 
voor 70 personen te huisvesten. De 
Homeweg werd geconfronteerd met heel 
wat overlast door het constante komen en 
gaan van het personeel, de begeleiders, de 
leveranciers, de veiligheidsmensen en de 
asielzoekers zelf. 

Het was dan ook goed nieuws toen 
bekend raakte dat het asielcentrum zou 
gesloten worden. Maar niet iedereen was 
tevreden: één van de directeurs van het 
Sint-Martinuscollege, waar een aantal 
asielzoekers naar school gingen, vond het 
nodig een zeer emotionele open brief te 
schrijven die veel aandacht kreeg in de 
media. Daarin betreurde hij de sluiting 
van het asielcentrum. Hij schreef de brief 
vanuit zijn functie als schooldirecteur, 
maar had natuurlijk wel nagelaten de 
ouders om hun mening te vragen. Zij 
konden het gewoon in de krant lezen. 
Het gemeentebestuur (OV2002, N-VA, 
CD&V en VLD) schreef daarop een 

eigen open brief, waarin het zich solidair 
verklaarde met de vrijwilligers in en rond 
het asielcentrum. Het steunde ook de ‘eis’ 
dat de asielzoekers zouden samenblijven 
en niet naar Wallonië zouden moeten. 
Men had net zo goed kunnen schrijven 
dat het asielcentrum in Terlanen moest 
blijven, maar dat durfde men blijkbaar 
niet. Die vervelende kiezers...

Of toch niet...?
De sluiting van het asielcentrum werd 
aangekondigd in juni, maar eind augustus 
wist nog altijd niemand wanneer dat juist 
zou zijn. Er ontstaat zelfs twijfel of de 
sluiting er effectief wel komt. Heeft men 
zich op het kabinet van staatssecretaris 
voor asiel en migratie Francken (N-VA) 
laten beïnvloeden door de twee open 
brieven? Is het gemeentebestuur in alle 
stilte bij het kabinet tussengekomen 
om het asielcentrum in Terlanen te 
houden? Iedereen houdt de lippen 
op elkaar. Openheid, transparantie, 
verantwoording tegenover de burgers: 
je kan ernaar fluiten als het over asiel en 
immigratie gaat.

Een nieuw hoofdstuk in het 
Belgische blunderboek: de 
heraanleg van de N253 Overijse-
Leuven (beter bekend als de ‘oude 
baan’) gaat niet door. Er werden 
al 29 woningen onteigend en 
voor een deel afgebroken, maar 
nu blijkt er bij het Agentschap 
Wegen en Verkeer geen budget 
meer te zijn. Het geld is op, door 
de onteigeningsprocedures en de 
afbraak van huizen. Alsof die kosten 
niet te voorzien waren. Er komt dus 
geen fietspad, zoals beloofd was.

Hallo, minister van Mobiliteit Ben 
Weyts (N-VA)? De lintjesknippende 
minister die zich graag laat 
fotograferen bij de inwijding van 
nieuwe fietspaden, geeft nu geen 
commentaar over dat wanbeleid. 
Het is alleszins bijzonder pijnlijk 
voor de gezinnen die hun huis 
kwijtraakten. Sommige mensen 
woonden er al hun hele leven, en 
kwamen in een rusthuis terecht 
terwijl ze nog jaren in hun eigen 
huis hadden kunnen wonen.

Niets nieuws 
onder de zon
Het is niet de eerste keer dat er 
zulke dingen gebeuren in onze 
streek. Denk maar aan de aanleg 
van het gewestelijk expresnet 
(GEN). Ook hier werden de werken 
stilgelegd omdat het geld op is. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat de nieuw 
geplaatste wachtplaatsen staan te 
verkommeren in het station van 
Groenendaal. Ook in dat dossier 
worden gigantische hoeveelheden 
belastinggeld verspild.

Waar blijft de brug?
Vijf jaar geleden, in september 2011, 
reed een vrachtwagen tegen de brug aan 
de Burgstraat in Jezus-Eik. De brug was 
zo beschadigd dat ze moest afgebroken 
worden. En wat kwam er in de plaats? 
Niets. Op zeker ogenblik was er nog 
sprake van een brug voor fietsers en 
voetgangers, maar ook daar kwam niets 
van in huis. 

Het Vlaams gewest laat het afweten, en 
het gemeentebestuur heeft op geen enkel 
moment op zijn strepen 
gestaan. Wat heeft de verzekering van 
de vrachtwagenfirma uitbetaald? Wat 
is er met dat geld gebeurd? Waarom 
betalen we in dit land zowat de hoogste 
belastingen ter wereld en is er desondanks 
nergens geld voor?



Jihadistische aanslagen 
sinds Charlie Hebdo

7 januari 2015 
Charlie Hebdo, Frankrijk 
12 doden

14 februari 2015 
Kopenhagen, Denemarken 
1 dode

21 juni 2015 
Graz, Oostenrijk 
3 doden

13 november 2015 
Parijs, Frankrijk  
130 doden

22 maart 2016 
Brussel, België 
35 doden

14 juli 2016 
Nice, Frankrijk 
85 doden

24 juli 2016 
Reutlingen, Duitsland 
1 dode

26 juli 2016 
Saint-Etienne-du-Rouvray, 
Frankrijk 
1 dode

4 augustus 2016 
Londen, Engeland 
1 dode

Meer dan 80 procent illegalen 
blijft in het land
Vorig jaar werden welgeteld 
43.433 bevelen om het grondge-
bied te verlaten (BGV) afgeleverd. 
Minder dan 1 op 5 van deze beve-
len werd ook effectief uitgevoerd. 
Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams 
Belang bemachtigde bij het staats-
secretariaat voor asiel en migratie. 

Zolang de kans dat men een uitwij-
zingsbevel kan negeren vier keer  
groter is dan de kans op effectieve 

repatriëring, zal zich het bericht 
verspreiden dat België het land is 
waar men - eens voet aan wal ge-
zet - ook kan blijven. Het spreekt 
voor zich dat bij ongewijzigd 
beleid het leger illegalen in onze 
steden – vandaag goed voor zo’n 
200.000 mensen – nog verder 
zal aangroeien, en de N-VA van-
daag organiseert wat ze gisteren 
bestreed: een volgende collectieve 
regularisatieronde.

De tol van de welkomcultuur:  

307 doden
Charleroi, Zaventem, Nice, Parijs, 
Brussel, Würzburg, Saint-Etienne-
du-Rouvray, Magnanville, Ansbach, 
Garde-Colombe,… De lijst waar de 
afgelopen maanden een jihadis-
tisch bloedbad werd aangericht dikt 
steeds sneller aan. Sinds het drama 
van Charlie Hebdo verloren al 307 
Europeanen - bij het ter perse gaan 
van dit blad - het leven bij islamiti-
sche aanslagen.   

Wie afgelopen maanden niet op 
Mars vertoefde, weet dat de oor-
logshel van Islamitische Staat niet 
langer een ver-van-mijn-bed-show 
is. De terreurambassadeurs nestelen 
zich in onze samenleving als een 
tumor in een lichaam. De evidente 
conclusie dat het jarenlange open-
grenzenbeleid en islamgepamper 
de oorzaak zijn van deze dodelijke 
cocktail van religieus geweld en 
fanatisme, daagt al geruime tijd 
in de Dorpsstraat. In de Wetstraat 
daarentegen houdt men de kop 
stevig in het zand.

Wereldvreemde politici
Zelfs na al het leed en de tome-
loze wreedheid blijven de rege-
ringspartijen (N-VA, CD&V, VLD) 
het licht van de zon ontkennen. Zo 
vond minister-president Bourgeois 

(N-VA) het nodig om enkele dagen 
na de aanslag in Nice - waarbij 84 
mensen het leven lieten - de multi-
culturele dogma’s te bewieroken. In 
zijn kielzog gevolgd door CD&V-
voorzitter Wouter Beke. Nog voor 
de geëxecuteerde priester in het 
Noord-Franse Saint-Etienne-du-Rou-
vray ten grave werd gedragen, stak 
Beke de loftrompet over het open-
deurenbeleid van Angela Merkel. 

Politieke verantwoordelijkheid
Meer dan ooit wordt duidelijk dat 
de multiculturele utopie is verwor-
den tot een jihadistische nachtmer-
rie. De immigratie- en asielinvasie 
is de brandversneller, de islam de 
explosieve vonk. Politici die deze  
staalharde waarheid blijven ont-
kennen, zaaien zelf de kiemen van 
een volgende aanslag. 

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

Een greep uit het 
islamitisch palmares op 

Europese bodem


