
Vu
: T

om
 V

an
 G

rie
ke

n,
 M

ad
ou

pl
ei

n 
8/

9,
 1

21
0 

Br
us

se
l

Asielzoekers in Leeuw, u betaalt de rekening!
In 2015, niet eens op het hoogtepunt 
van de zogenaamde asielcrisis, liepen 
de netto-kosten voor asielopvang in 
onze gemeente op tot 147.000 euro. 
Daarbij spreken we niet eens over de vele 
extraatjes: gratis vervoersabonnementen, 
sportabonnementen, medische verzorging, 
voedsel en drank, kledij, zakgeld, noem 
maar op…

Met die 147.000 euro bekostigt Sint-
Pieters-Leeuw zo’n 17 plaatsen die 
fungeren als “lokale opvanginitiatieven”. 
Toch vond het gemeentebestuur het 
nodig er weer eentje bij te creëren.  In 
de Kerkstraat kon zij een huurcontract 
afsluiten om nog meer asielzoekers te 
huisvesten. Er werd een overeenkomst 
afgesloten van 9 jaar, waarbij een 
maandelijkse huurprijs van 230 euro zou 
worden gevraagd. 

Wij vinden dit een onverstandige, 
onbegrijpelijke en zelfs gevaarlijke 
beslissing:
• De zeer lage huurprijs is ongetwijfeld 

een slag in het gezicht van 
hardwerkende Leeuwenaar die er 
niet in slaagt in eigen streek te blijven 
omwille van de hoge vastgoedprijzen. 
Op de reguliere markt liggen de 
huurprijzen rond de 750 euro 

per maand. Voor asielzoekers kan 
blijkbaar al voor minder dan een 
derde van die prijs een appartement 
gevonden worden.

• Het contract werd afgesloten voor 
de periode van 9 jaar. Wie dacht dat 
de asielcrisis een tijdelijk fenomeen 
zou zijn, komt bedrogen uit. Een 
kanttekening: volgens recente cijfers 
zitten er nog zo’n anderhalf miljoen 
Afrikanen op de wacht om de tocht 
naar Europa te kunnen maken.

• Extra opvangplaatsen in Sint-Pieters-
Leeuw en meer bepaald in Ruisbroek 
zijn zeer nefast voor buurten die 
nu al onder vervreemdingsdruk 
staan. Die bevinden zich overigens 
nauwelijks op een paar kilometers 
van Brussel, waar de problematiek 
van criminaliteit, anonimiteit  en 
onwil tot integratie alleen maar 
groter is.

Het is zeer jammer dat de schaarse 
middelen die ter beschikking zijn van 
armoedebestrijding binnen de gemeente 
bijna integraal opgesoupeerd worden 
door asielzoekers. Dit gemeentebestuur 
zou van haar voornaamste doelstelling 
een “eigen volk eerst”-beleid kunnen 

maken: steun en opvang voor onze 
eigen senioren en hulpbehoevenden. 
Voorrangsregels voor Leeuwenaren 
inzake woonbeleid.  En bij de hogere 
overheden (waar overigens dezelfde 
partijen aan de macht zijn) aandringen 
op een ontradingspolitiek tegenover wie 
ons land (en mogelijk onze gemeente) 
binnen wil.

Stoppen met aan nieuwkomers voor te 
stellen dat we in een maatschappij leven 
waar alles gratis is, dat zou de belangrijkste 
boodschap moeten zijn van een “lokaal 
opvanginitiatief ”. In Sint-Pieters-Leeuw 
staan we daar, jammer genoeg, nog heel 
ver af.

Eddy Longeval
voorzitter/gemeenteraadslid
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Is dit de toekomst van Vlezenbeek?

Welkom bij Vlaams Belang
De gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 komen eraan. En net als in 2006 
en 2012 zal u op ons kunnen rekenen. 

Kent u overigens een interessante 
invalshoek? Wil u zelf actief meehelpen? 
Of wil u zich eerder achter de 
schermen inzetten? Wil u ons nog 
beter leren kennen en had u graag 

een informatiepakketje ontvangen?  
Neem gerust contact op met onze 
provinciale coördinator. U kan hem 
best bereiken op 02/582.91.75 of  
vlaams-brabant@vlaamsbelang.org. 
Zoek ons gerust op via 
facebook, twitter of op  
www.vlaamsbelangvlaamsbrabant.org. 
Tot binnenkort?

Stilstand!
Mobiliteit in onze gemeente is een 
ware catastrofe. Elke dag zijn er de 
vervelende files richting Ring op de  
Bergensesteenweg. Niet alleen 
tijdens de spitsuren maar ook op een 
zaterdagnamiddag kan je soms 45 
minuten aanschuiven van Belle-Vue 
tot aan Ikea. Dagelijkse problemen 
zijn er ook op de Ruisbroeksesteenweg 
(van op de Bergensesteenweg tot de 
Humaniteitslaan), op de Postweg, op de 
Brusselbaan en tot voor de aanvang van 
de werken ook nog in de K. Gilson- en 
Fabriekstraat. 

Een ware stilstand dus. Met in de nabije 
toekomst weinig kans op verbetering. 
De komst van meer dan 500 nieuwe 
woningen in  “De Kanaaltuinen” (is u ook 
al opgevallen met welke snelheid er overal 
nieuwe bouwprojecten uit de grond 
rijzen?), de bestendiging van de busbaan 
(van Leeuw tot Halle), de uitbreiding van 
de KMO- en industriezone… dit belooft 
allemaal weinig goeds voor een vlotte 
verkeersdoorgang. 

Ik heb het steeds als een voorrecht 
mogen ervaren om een echte 
Vlezenbekenaar te zijn. Vlezenbeek 
is immers een mooi stukje 
Pajottenland, fijn omsloten door 
Anderlecht, Gaasbeek en de rest van 
Sint-Pieters-Leeuw.  

Maar we moeten jammer genoeg 
vaststellen dat Vlezenbeek zeer snel 
aan het veranderen is. Ten eerste 
is er van het landelijk karakter in 
sommige delen geen sprake meer. Ten 
tweede lijkt het erop dat ook hier het 
Nederlands meer en meer plaats moet 
ruimen voor Frans- en anderstaligen. 
En de islamitische slachterij en 
nachtwinkel zorgen op z’n zachtst 
gezegd voor een sterk aanzuigeffect 
van vreemdelingen. 

Maar wat nog het meest in het oog 
springt is de enorme werf tussen Pede 
en het Erasmus-rondpunt. Honderden 
nieuwe woningen. Een veelvoud aan 
nieuwe bewoners. Grotendeels te koop 
of te huur aangeboden in Brussel. Een 
nieuw dorp! Hoogbouw en drukte 
tot aan de grens met Vlezenbeek, en 
dit alles zonder enig overleg met onze 
gemeente en met alle gevolgen van 
dien.  

Dit zal een nooit geziene en 
onomkeerbare impact hebben op 
ons Vlezenbeek. Nog meer zal dit 
een invloed hebben op de waarde 
van de woningen. Nog meer zal 
dit overlast betekenen voor mens 
en dier. De schadelijke gevolgen 
van Brusselse expansie staat als een 
dreigende tijdbom te tikken aan onze 
voordeuren.

Joseph De Camps, 
bestuurslid

Vlezenbeek is sterk 
aan het veranderen

U kan zich de komende maanden aan 
nog meer verkeersellende verwachten: 
werken aan het rondpunt Erasmus, 
werken ten gevolge van de komst van 
rondpunten aan de G. Lemanlaan en aan 
de kerk van Ruisbroek. Kortom, overal in 
onze gemeente zult u veel geduld moeten 
hebben.

Uiteraard zal alles nadien veel beter 
worden, stel je voor, we krijgen er zelfs 
een nieuwe brug over het kanaal bij. 
Wij hebben het grootste begrip voor 
wegenwerken en aanpassingen zolang 
die toekomstgericht zijn. In Sint-
Pieters-Leeuw echter ontbreekt elke 
gecoördineerde visie op maat van haar 
inwoners en bezoekers.

Laurent Houllez,
bestuurslid 



Wist u dit al?
- In het zwembad was er onlangs 
een incident met een boerkini. Een 
islamitische vrouw dacht dat het 
toegelaten was om volledig bedekt te 
komen zwemmen. Omwille van haar 
geloof was het onmogelijk om zich aan 
de geldende voorschriften te houden. 
Dankzij de professionele houding van het 
personeel werd het incident vakkundig 
opgelost, doch werd onmiddellijk het 
reglement in die zin aangepast. Een 
volledig verbod dus. In de gemeenteraad 
vond alleen de socialistisch fractie dit 
overbodig. Voor amper één “gevalletje” 
moeten geen regelementen aangepast 
worden. Tja, over ontkenning van de 
realiteit gesproken.

- Een dure en gewichtige parkeerstudie in 
Ruisbroek kwam tot de conclusie dat men 
best betaald parkeren zou toepassen. De 
blauwe schijf plaatsen, een bewonerskaart 
aanvragen, een boetesysteem toepassen, 
… en dit allemaal om amper 62 
parkeerplaatsen meer te creëren.  
Meerderheid tegen oppositie keurde dit 
goed. Het is alsnof N-VA en CD&V de 
inwoners van Ruisbroek nog niet genoeg 
belasten. Men krijgt daar op den duur 
meer controles op blauwe schijven dan 
op crimineel gedrag! Ook de komst van 
de zogenaamde cultuurtempel is niet 
bepaald een geschenk voor Ruisbroek. 
Dit nodeloos gedrocht zal voor meer 
lasten dan deugden zorgen.

- Wie vind dat het met de islamisering 
van Sint-Pieters-Leeuw al-bij-al nog 
meevalt nodigen we uit om op een 
vrijdag regelmatig eens te passeren 
op de Bergensesteenweg (tussen het 
kruispunt Burgemeesterstraat en de 
Ruisbroeksesteenweg). Dit is geen fictie, 
dit is niet de toekomst en dit is niet 
Kuregem.

- Al tijdens de vorige legislatuur was 
Vlaams Belang niet tegen de komst van 
windturbines in onze gemeente. Bij de 
VRT-mast zou bijvoorbeeld een ideale 
locatie geweest zijn. Wie nu de “skyline” 
van Sint-Pieters-Leeuw bekijkt kan niet 
anders dan besluiten dat het huidig 
gemeentebestuur er zwaar zijn -negatieve- 
stempel op gedrukt heeft. Midden in 
woonwijken (Witte Roos), in het zicht 
van honderden woningen… Onfraai en 
niet bepaald een meerwaarde.

- Dat de wekelijks vrijdagmarkt enig 
dynamisme ontbreekt, is een open deur 
intrappen. Sinds de installatie ervan is 
het alleen maar bergaf gegaan met zowel 
het aantal marktkramers als het aantal 
bezoekers. Wat nodig is is geen extra 
markt in Negenmanneken, tenminste 
zolang het niet de goede kant opgaat 
aan de Rink. Een globale aanpak dringt 
zich op door afspraken te maken met 
onder andere de lokale handelaars en 
marktkramers. Een algemene bevraging 
in InfoLeeuw zou natuurlijk ook al 
helpen.

- Zwerfvuil en sluikstort blijven een groot 
probleem in onze gemeente. Dagelijks 
kunnen we gerust enkele foto’s nemen 
van afval achtergelaten in de bermen. 
Ook aan de kledingcontainers, aan de 
glasbakken, de gemeentelijke vuilbakjes, 
de ingang van de kringwinkel… 
Zwerfvuil en sluikstorten zijn een 
echte plaag. Ligt het probleem bij het 
ophaalsysteem zelf? Is het de verhoging 
van de prijs van de huisvuilzakken? Is 
het omdat nieuwkomers onze gebruiken 
inzake afval niet begrijpen? Is het de fout 
van pendelaars naar Brussel die onderweg 
hun afval komen dumpen?  Alvast 
veel vragen, maar helaas bitter weinig 

antwoorden of oplossingen. Rapporteren 
en sensibiliseren zouden alleszins een 
goed begin zijn. Een propere buurt 
begint immers voor je eigen deur.

- In 2016 zal het de 15de keer zijn dat 
wij aanwezig waren op de jaarmarkt. 
Met een steeds groter wordende stand 
en met steeds meer verkochte flessen 
jenever en Vlaams Leeuwenbier. En met 
een onbaatzuchtige ploeg medewerkers 
wiens enthousiasme nog steeds groter 
aan het worden is! De jaarmarktstand 
is eigenlijk de prelude van het echte 
werk. De jaarlijkse pensenkermis is 
ondertussen ook al aan de 10de editie toe. 
Wees welkom op 19 en 20 november in ’t 
Pauwke voor de lekkerste witte en zwarte 
pensen en Speciale Schotel van de streek! 
Inschrijven is niet nodig. Meer informatie 
vind je op de voorpagina. Tot dan!

Hilde 
Lanckmans
bestuurslid



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


