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Welkom in onze Vlaamse gemeente...
Sinds 1 januari ’13 heeft onze fractie 
al 19 punten in de gemeenteraad naar 
voorgebracht. 

Wij zijn van mening dat onze 
aanwezigheid nodig is omdat er 
over bepaalde zaken grondig moet 
gediscussieerd worden. Op die manier 
wegen wij, ook vanuit de oppositie, op 
het gemeentelijk beleid.

Wij roepen de inwoners van Zemst dan 
ook op zich tot ons te wenden wanneer 
er zich een probleem voordoet in je straat 
of naaste omgeving. 

Ik geef gerust toe dat het goed wonen is 
in Zemst maar dat wil niet zeggen dat er 

geen kommer en kwel is. Durf voor uw 
mening uit te komen, anders zul je niet 
gehoord worden. Wij willen dat onze 
inwoners met een goed gevoel wonen 
in een gemeente waar het landelijke  en 
Vlaams karakter primeert.

Patrick Van Den Bosch,
voorzitter en fractieleider gemeenteraad

 
anfieldboy@live.be - 0496/62.42.54
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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.
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Gemeentenieuws, bis ...
• Melkerij:  De Melkerij heeft een 

miljoen euro meer gekost dan 
voorzien. Zemst had dit project 
nodig werd gezegd, maar de 
drempel ligt ons inziens te hoog. In 
de brasserie zijn er lekkere dingen 
te verkrijgen maar het budget is 
voor de rijkere Zemstenaar. Dit 
blijft voor ons een prestigeproject 
van het gemeentebestuur.

• Vluchtelingen: Het merendeel 
is erkend als vluchteling. Dat 
betekent dat voor deze mensen  
gezocht wordt naar een woning 
en een job. Waarom wordt dit 
allemaal niet gedaan voor eigen 
mensen. je kan tegenwoordig beter 
een vreemdeling of een vluchteling 
zijn, dan wordt er tenminste voor 
je gezorgd.

Gemeentenieuws...
Gebedshuis: 

Na lang wachten is er eindelijk een 
uitspraak over het gebedshuis in 
Hofstade. Er is beslist na dat de gemeente 
het voorkooprecht heeft gebruikt om er 
sociale woningen van te maken en dat 
het gebedshuis moet verdwijnen. Hier 
kunnen we alleen maar tevreden over 
zijn.

Grachten Elewijt: 

Na onze actie en een ongeluk met een 
vrachtwagen meer dan twee jaar geleden 
is er nog steeds niets veranderd. Door 
het vele onkruid zowel langs als in de 
grachten is het voor de automobilisten 
moeilijk te zien dat zij naast een diepe 
gracht rijden. Gaat de gemeente wachten 
tot er werkelijk doden vallen?

Hilde Mombaerts
Penningmeester / coördinator /  

ledenverantwoordelijke
hildemombaerts@hotmail.com -  

0495/52.81.25

Burgemeestersconvenant

Dit werd op de gemeenteraad 
goedgekeurd om de CO2 uitstoot 
te verminderen in onze gemeente. 
Door de vele verkavelingen, de 
Melkerij en in de toekomst het 
bouwen van een Curlinghal zal het 
aantal voertuigen stijgen en de CO2 
uitstoot toenemen. Welk nut heeft dit  
burgmeestersconvenant dan nog?

Molenheide Hofstade

Op de gemeenteraad heeft onze fractie 
gevraagd om het aantal voertuigen 
die er dagelijks passeren en het wild 
parkeren aan te pakken. Deze straat 
loopt door natuurgebied en er zijn 
verschillende vogelsoorten die daar 
hun habitat hebben. Tot op heden 
is er nog niets veranderd om dat 
er geen klachten zouden zijn van 
buurtbewoners. Het zijn vooral 
bewoners uit de omliggende straten 
die er passeren omdat zij anders een 
omweg moeten maken.

Motie Uplace

Onze fractie diende een motie in 
tegen Uplace. Die werd natuurlijk niet 
goedgekeurd. De CD&V reageerde 
verdeeld en de N-VA is een grote 
voorstander. Aan alle zelfstandige 
handelaars, denk eens goed na voor je 
in de toekomst een keuze maakt. Het 
gaat tenslotte om je broodwinning.

Meer  
gemeente-
nieuws...



Een bedrijvige afdeling
Als volkspartij hechten wij groot 
belang aan het contact met de gewone 
man/vrouw. Wij nemen de noden en 
bekommernissen van het volk ter harte. 
Duidelijk is dat de sympathie voor de 
partij groeit…

En als bewijs dat wij niet alleen onder de 
mensen komen als het verkiezingen zijn 
kregen onze leden en sympathisanten op 
1 mei een boeketje meiklokjes.

Op 11 juli, onze Vlaamse feestdag 
deelden wij snoepzakjes uit. Bovendien 
kreeg iedere Zemstenaar die zijn of haar 
Vlaamse leeuwenvlag liet buitenhangen 
een exclusieve CD met als titel “Dit is 
Vlaamse grond”. Een harde werkdag voor 
de afdeling maar met veel voldoening 
achteraf.

Graag kondigen wij ook onze twee 
volgende activiteiten aan: ons jaarlijks 
kippenfestijn op 8/10 (zie voorpagina). 
Inschrijven hoeft niet, maar zijn jullie 
met meer dan 5 deelnemers? Geef 
dan een seintje zodat we jullie kunnen 
samenzetten. Op 26 maart 2017 
organiseren we een heus ontbijtgesprek 
met voormalig Europees parlementslid 
Philip Claeys. Graag op voorhand 
inschrijven (tot 17/03, 10 € p.p.)

Zoals steeds was onze 
jaarmarktstand een 
schot in de roos. Veel 
volk, gezellige sfeer 
en een volkse omgeving. 
Onze medewerkers gaven 
op Pinkstermaandag het 
beste van zichzelf. 
Eens te meer konden we 
aan de vele bezoekers 
tonen dat we een 
hechte groep vrienden 
vormen. Met één doel: 
Vlaams Belang in Zemst 
laten groeien tot een 
onmisbare factor. Zowel 
strikt politiek als 
in het omgangsleven. 
Alvast afspraak volgend 
jaar op maandag 26 mei 
2017!

Pinkster- 
jaarmarkt = 
drukke VB-
stand

Wij steunen het dierenasiel van Zemst

d’Oude School
Damstraat 49
1982 WeerdeContact: Patrick Van Den Bosch, 0496/62.42.54, anfieldboy@live.be

Ontbijtgesprek Zemst
Zondag 26 maart 2017 van 10u00 tot 12u00
Met als gastspreker Philip CLAEYS

twitter.com/VBVlaamsBrabantfacebook.com/VBVlaamsBrabantVBVlaamsBrabant.org



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


