
Vu
: T

om
 V

an
 G

rie
ke

n,
 M

ad
ou

pl
ei

n 
8/

9,
 1

21
0 

Br
us

se
l

Solidariteit zonder grenzen?
Op 10 april brandde in Beigem een 
huis met een landbouwloods helemaal 
af. Dezelfde dag nog werd er een 
steuncomité opgericht om het zwaar 
getroffen gezin uit de nood te helpen, 
meteen kwamen de giften binnen en 
tientallen buren en sympathisanten 
staken de handen uit de mouwen. 
Hartverwarmende solidariteit! 

Toch ontwaarden we een minpuntje: 
de gemeente Grimbergen kon de 
slachtoffers geen noodwoning ter 
beschikking stellen, want die was 
ingenomen … door asielzoekers.  
Eigen volk laatst dus, symbolisch 
voor wat er misloopt in dit land. 
Kamerlid Barbara Pas achterhaalde dat 
in 2016 zomaar eventjes 30% van de 
leefloontrekkers vreemdeling was (8% 
EU, 22% niet-EU) en dat die beide 
groepen samen zowat 313 miljoen € 
trokken, wat 39 % betekent van het 
totale leefloonbudget (810 miljoen). 
Gewone Vlaamse leefloontrekkers 
waren goed voor 94 miljoen of amper 
11,7 %. En dan hadden we het nog 
niet over werkloosheidsuitkeringen of 
sociale woningen. 

De aanhoudende immigratie maakt ons 

sociaal systeem op termijn onbetaalbaar!  
Maar dat zal de traditionele partijen 
worst wezen. Ieder jaar mogen er 
tienduizenden immigranten ons land 
binnenkomen, welke bedoeling zij ook 
hebben. Of zij hier het Turks-Koerdisch 
conflict verder komen uitvechten, 
meisjes in zwembaden willen bepotelen, 
buschauffeurs in elkaar slaan, stenen 
gooien naar brandweerlui, christelijke 
symbolen vernielen, de islam promoten, 
voetgangers platrijden in drukke 
winkelstraten, “alleen maar” leefloon 
en kindergeld opstrijken of zich hier 
daadwerkelijk positief willen inzetten 
en integreren in onze samenleving (ja, 
zo zijn er ook wel!), daar hebben we het 
raden naar. Groene, socialistische en 
Merkeliaanse massa-importprojecten 
zijn levensgevaarlijke experimenten. 
Hebben ze er u – bij al hun gepreek over 
“solidariteit” – ooit bij verteld hoe ze de 
goeden van de slechten willen scheiden? 
Neen? Oeps, dat is jammer voor de 
toekomstige slachtoffers…
 
Wij verkiezen dan ook stevig 
bewaakte grenzen zoals in Hongarije 
en noodopvang in Afrika zelf. Artsen 
zonder Grenzen en co mogen dus 
inderdaad ophouden met hun 

Middellandse-Zee-cruises voor 
illegalen, onze regeringen kunnen maar 
beter wat meer ongewenste allochtonen 
daadwerkelijk het land uitzetten en wat 
minder Erdogan-moskeeën subsidiëren. 
Dat is absoluut geen kwestie van “haat” 
of “onverdraagzaamheid”, enkel van 
bescherming van je eigen bevolking. 
Binnen die grenzen ligt onze eerste 
verantwoordelijkheid!

Jan Laeremans 
Afdelingsvoorzitter
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Grimbergen



Eurostadion
In een motie in de provincieraad van  
februari tegen de dreigende inplanting 
van het Eurostadion op parking C, 
drukten we onze grote bezorgdheid uit 
over de sterk toegenomen verkeersdrukte 
op de noorderring. We vrezen immers 
dat die de komende jaren helemaal zou 
dichtslibben en dat er dus alles moest  
aan gedaan worden om extra verkeer 
te vermijden. Helaas verklaarde de 
meerderheid onze motie onontvankelijk, 
met als goedkoop excuus dat de deputatie 
zelf een oordeel moest vellen in de 
milieuvergunning. Benieuwd wat daar uit 
de bus zal komen, maar zo werd het debat in 
de raad natuurlijk onmogelijk gemaakt…  
We zijn wel blij dat Minister van 

Openbare Werken Ben Weyts nu weigert 
twee cruciale percelen te verkopen, terwijl 
de Vlaamse administratie ruimtelijke 
ordening een bindend negatief advies 
gaf. Dat bemoeilijkt alvast het project. 
Het bewijst in elk geval dat oppositie 
loont (VB in het parlement, Vernieu-
wing in de gemeenteraad en o.a. het 
actiecomité Parking C te velde), want 
een paar maanden geleden leek het nog 
alsof niets dit dwaas prestigeproject 
nog kon tegenhouden. De politieke 
verantwoordelijken zijn wakker 
geschoten! Helaas besliste de deputatie 
(en dus ook Groen en socialisten) intussen 
dat de buurtweg op parking C afgeschaft 
wordt. Dat belooft niet veel goeds...

Enkele jaren geleden was wijlen Joris 
Van Hauthem nog fractievoorzitter 
in het Vlaams Parlement, nu is het 
zijn opvolger Chris Janssens die de 
ministers het vuur aan de schenen 
legt. Zo bleef de Genkenaar  wijzen 
op wantoestanden in de Diyanet-
moskeeën zoals in Beringen 
en klaagde hij de overmatige 
politieke benoemingen aan. 
"Ik ben het getalm van minister 
Homans meer dan beu. Al jaren 
wijs ik de minister op het feit dat de 
Turkse staatsmoskeeën in ons land 
de integratie tegenwerken. Maar 
liefst 58% van alle moskeesubsidies 
vloeit naar de 13 Diyanet-moskeeën. 
Vlaamse centen worden misbruikt 
om de integratie tegen te werken!" 
Alle geïnteresseerden zijn welkom op 
ons ontbijtgesprek  van 11 juni - dat 
start om 10 uur. Graag inschrijven 
om genoeg broodjes te kunnen 
bestellen! 

Spreekt uw inbreker Frans?  
Dan heeft hij sjans!
Begin september pleitte procureur 
Thierry Freyne, hoofd van het parket 
Halle-Vilvoorde voor de invoering van 
een eigen rechtbank voor de Vlaamse 
Rand, los van Brussel. Uit ervaring kon 
hij meedelen dat bv. een inbreker die 
in Zemst op heterdaad betrapt werd 
door een buurtinformatienetwerk, 
nadien gewoon vrijgelaten werd door 
een Franstalige onderzoeksrechter 
in Brussel, wegens niet prioritair. 
 
Verschillende Vlaamse slachtoffers van 
de terreuraanslagen op 22 maart in 
Zaventem waren boos omdat de daders  
ervoor kozen om hun proces in het 
Frans te laten voeren. Zo werden de 
getroffenen een tweede keer benadeeld, 
want de kans op een mildere uitspraak bij 
de Francofone rechter is bijzonder groot. 
 
In een motie voor de provincieraad 
van september pleitten we voor een 
eigen rechtbank voor heel Vlaams-
Brabant, zodat wie bij ons een misdaad 
pleegt, ook bij ons berecht wordt. 
De streektaal moet ook de procestaal 
worden, waarbij uiteraard tolken voor 
de verdediging kunnen worden voorzien. 
 
Logische eisen zou u denken? Niet 
voor Anne  Sobrie, advocaat en 
CD&V-raadslid, dat opperde dat 
de Nederlandstalige rechtbank voor 
Brussel-Halle-Vilvoorde nu heel goed 

functioneerde (niet moeilijk, die kreeg 
extra personeel en middelen, maar 
dat is naast de kwestie), dat er ook 
andere meningen waren naast die 
van procureur Freyne (hoe durft die 
man dat te doen!) en dat ons voorstel 
“simplistisch” was (nochtans is dat in 
bijna alle landen ter wereld het geval…). 
Kortom, voor de tsjeven mogen de 
Franstalige privileges gerust blijven 
bestaan, zelfs al gaat dat ten koste 
van de veiligheid in onze streek. 
Hoeft het nog gezegd dat de motie 
werd weggestemd door de meerderheid 
(die ook nog bestaat uit rood, groen en 
blauw) en de Union des Francophones?  
 
Op 15 maart ’17 was het weer prijs: een 
15-jarige jongen die op twee dagen tijd 
tweemaal werd opgepakt, werd opnieuw 
vrijgelaten. De jongeman was nochtans 
betrokken bij minstens elf feiten van 
'steaming' in de stationsbuurten van 
Linkebeek en Ukkel. Hij werd ter 
beschikking gesteld van de jeugdrechter, 
die hem wilde plaatsen in een gesloten 
instelling. Omdat er geen plaats was in de 
Franstalige instelling, werd hij vrijgelaten. 
Tja, alles beter dan hem op te sluiten 
in het Vlaamse Everberg, nietwaar. 
“Fijn” resultaat voor de politiezones 
Rode (Linkebeek, Drogenbos en Rode) 
en Marlow (Ukkel, Oudergem en 
Watermaal-Bosvoorde), die al weken 
samenwerkten om de bende te klissen.

Ontbijtgesprek 
met  

Chris Janssens



Kanaalzone als afvalbak

Geen moskee in Strombeek!
Minister Geens (CD&V) heeft vorig jaar 
het subsidiebudget voor imams met 40 
% opgetrokken. Hij zou graag 80 extra 
moskeeën erkend zien, want hij hoopt 
op de uitbouw van een Europese islam, 
als “tegengif ” voor het extremisme.  
Wat een goedgelovige Thomas! 
Verschillende undercover-reportages in 
zogenaamd gematigde moskeeën tonen 
aan dat ze veel radicaler zijn dan ze zich 
voordoen.

Maar ja, de kerken zitten niet meer 
echt vol en een pak christelijke kiezers 
zijn naar andere partijen gaan lopen. 
En dus zegt Mieke Van Hecke, 
Gentse lijsttrekker voor 2018: “Voor 
moslims is CD&V een logische keuze…”  
Een van de moskeeën die erkenning 
willen verkrijgen is die van Hicret in 
Strombeek-Bever. Intussen is die volop 
bezig met uitbreidingsplannen: ze wil 
een groot Turks “cultureel centrum” 
vestigen aan de Grimbergsesteenweg. 
In Humo van 14 maart werd dat hele 

project gefileerd, en blijkt de organisatie 
in handen te zijn van Milli Görus, een 
radicale beweging die de democratie 
wil vervangen door een op de sharia 
gebaseerd kalifaat.  Dat wordt bevestigd 
door Duitse inlichtingendiensten, 
maar ook in Nederland worden ze in 
de gaten gehouden, want ze zijn niet 
transparant, hun stichtingen leggen 
geen jaarverslagen neer en houden hun 
financiering en hun uitgaven verborgen.  
Het Grimbergs schepencollege 
heeft helemaal geen idee wat de 
VZW in het centrum wil uitspoken.  
Zelfs de Groene schepen is beducht voor 

de invloed van Erdogan en weet niet of 
er koranstudie en lessen Arabisch zullen 
plaatsvinden, maar hij verwijt de rechtse 
oppositie dat die tegen is om “racistische 
redenen”. 
 
COMPLETE NONSENS!

Als hij op zoek is naar godsdienstig 
fundamentalisme, onverdraagzaamheid 
tegenover niet-gelovigen en holebi’s, 
jodenhaat en vrouwonvriendelijkheid, 
dan kan hij maar beter moskeeën 
wat grondiger gaan bekijken en de 
bouwaanvraag categoriek afwijzen!

Onder invloed van Groen geeft de 
provincie handenvol geld uit om het 
“klimaat” te redden, soms tot het absurde 
toe. Zo zoekt men “Tuinverkenners”: 
geëngageerde tuingenieters, avonturiers, 
leerkrachten of leken die van hun tuin 
een groen paradijs willen maken, want 
hun tuin is een wapen in de strijd tegen 
de “klimaatopwarming”. 

Intussen laat de deputatie de kansen 
liggen om écht iets te doen voor het 
leefmilieu en blijft de Verbrande Brug 
in Grimbergen & Vilvoorde een alsmaar 
groeiende kankerplek in onze provincie.

Op 1/12 woedde er nog een zware 
brand in het recyclagebedrijf Stallaert-
Recycling. Daar mag iedereen vanalles 
komen storten, zonder de minste 
kwaliteitscontrole. Afbraakmateriaal 
van woningen in Brussel bv. kan men 
er veel goedkoper kwijt dan op onze 
containerparken. Gesorteerd wordt 
er nauwelijks, ook asbestafval wordt 
mee op een hoop gegooid. Grote 
vrachtwagens worden er volgeladen, 
waarbij het stof alle richtingen 

uitvliegt, voor de show getemperd door 
een medewerker met een tuinslang. 
Keer op keer krijgen nieuwe afvalbedrijven 
een vergunning, ondanks het buurtprotest, 
zoals eind september nog de firma Boss 
Containers uit Evere, die een opslag- 
en sorteerbedrijf mag inrichten aan de 
Westvaartdijk voor bouw- en sloopafval. 
Aan de overkant van het kanaal, in de 
ambachtelijke zone voor wonen en werken 
van de Gerselarendries kreeg een andere 
afvalverwerker,  “Etablissement Malice 
nv”, eveneens uit Evere een langdurige 
exploitatie om dagelijks met vrachtwagens 
grote hoeveelheden bouwafval te komen 
afleveren, tot december … 2034.

 

Wie op de Westvaartdijk langs het kanaal 
rijdt, mag meteen naar de carwash en 
voor fietsers is het er levensgevaarlijk. 
 
Onlangs nog werd vastgesteld dat deze 
situatie leidt tot hoge concentraties 
afvalstoffen in de lucht. In woonzones 
werden hogere waarden gemeten 
dan in grote industriegebieden, zoals  
Tessenderlo, Zelzate en de Antwerpse 
haven.
 
Als je daartegen protesteert, steekt het 
schepencollege van Grimbergen en dus 
ook Groen de paraplu op: het is de 
fout van NV Zeekanaal, het zijn Klasse 
1-vergunningen, de Vlaamse regering 
moet de controles maar opvoeren, enz. 
 
Wij zien graag dat de provincie plannen 
maakt voor stationsomgevingen, 
kleinstedelijke gebieden en andere 
economische knooppunten, maar de 
afvalbak van onze provincie is een vuile, 
blinde vlek, die dringend onderzocht, 
geordend en opgekuist moet worden. 
Als we daar zelf niets over zouden 
mogen beslissen, dan wordt het wel de 
hoogste tijd om er zich tenminste om 
te bekommeren, een inventaris op te 
maken en een signaal uit te sturen naar 
de Vlaamse regering.



Een nieuwe studie toont aan dat er 
op economisch vlak een enorme 
kloof blijft gapen tussen Vlaande-
ren en Wallonië. Terwijl Vlaande-
ren er de afgelopen 33 jaar in 
slaagde de werkloosheid te halve-
ren (van 10,7 naar 5,2 procent), 
bleef Wallonië met 12 procent ter 
plaatse trappelen. 

Slecht nieuws dus voor de Waalse 
politieke klasse die om de haver-
klap beweert dat het Waalse her-
stel zich heeft ingezet en Wallonië 
Vlaanderen langzaam maar zeker 
inhaalt. Maar ook slecht  nieuws 
voor Vlaanderen, want de factuur 
voor de Waalse economische ma-
laise wordt voor een groot deel 
door de Vlaamse belastingbetaler 
betaald. 

De Vlaamse geldstroom naar Wal-
lonië is ondertussen opgelopen tot 
12 miljard euro. Over deze als 
‘solidariteit’ verkochte  miljarden-
diefstal blijft het bij de Vlaamse 
partijen – de N-VA incluis – echter 
oorverdovend  stil. Begrijpe wie 
kan. 

Erkende asielzoekers hebben recht 
op een ‘equivalent leefloon’. Uit 
cijfers die het Vlaams Belang aan 
het licht bracht, blijkt dat deze fi-
nanciële steun de Belgische schat-
kist in 2015 liefst 102 miljoen euro 
kostte.  Dat is vijf keer meer dan 
de 22 miljoen euro die de rege-
ring eerder vooropstelde. Tellen we 
daar ook de kostprijs voor de tij-
delijk ‘subsidiair beschermden’ bij, 
loopt dat bedrag zelfs op tot 137 
miljoen euro.

OCMW van de wereld

Daar zal het overigens niet bij blij-
ven. Het grote aantal van de asiel-

zoekers die eind 2015 aankwa-
men en nu pas erkend zijn, is in 
dit cijfer immers nog niet meegere-
kend. Bovendien blijkt het slechts in 
een minderheid van de gevallen te 
gaan om vluchtelingen uit Syrië. De 
cijfers tonen aan  dat 75 procent 
van de leeflonen gaat naar mensen 
uit Djibouti, Eritrea, Togo, Guinee, 
Congo, Bangladesh, enz… Samen-
gevat: uit alle windstreken. 

Het zijn cijfers en feiten die beklij-
ven, zeker wanneer men weet dat 
ondertussen één op zeven landge-
noten de eindjes niet meer aan me-
kaar kan knopen.

SMS  “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

www.vlaamsbelang.org  |  02 219 60 09  |  facebook.com/vlbelang   twitter.com/vlbelang 
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Kostprijs asielleefloon  
per nationaliteit 2015

Guinee:  
€ 12 miljoen 

Eritrea:  
€ 2,5 miljoen 

Senegal:  
€1,5 miljoen 

Kameroen:  
€ 1,6 miljoen 

Djibouti:  
€ 753 duizend 

Leefloon asielzoekers:  
vijf keer meer dan verwacht!

Vlaanderen rendeert, 
Wallonië verteert

België 
Belastingkampioen 
Van alle OESO-landen heeft 
België nog steeds de op twee 
na hoogste fiscale druk (geme-
ten op basis van de verhouding 
van de belastingen tot het bbp). 
Dat blijkt uit een recent rapport. 
Wie in ons land 100 euro 
verdient, ziet daarvan 45 
euro terugvloeien naar de 
staat in de vorm van tak-
sen, belastingen en ande-
re heffingen. Dat is een 
pak hoger dan het 
OESO-gemiddelde 
van 34 euro. 


