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"Wanneer Brussel doorzet met de stadstol, zal het 
Vlaams Belang een belangenconflict indienen"
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Wie vanaf 2022 het Brussels Gewest 
binnenrijdt, zal een tolheffing aangevuld 
met een kilometerheffing moeten betalen. 
Dat plan wil de Brusselse regering - 
waar Open VLD, Groen en sp.a de dienst 
uitmaken - althans doordrukken. 

Het tarief is afhankelijk van het tijdstip van 
het binnenrijden van de hoofdstad en het 
vermogen van het voertuig. Daar komt een 
tarief bij van 18 eurocent per kilometer 
tijdens de spits en 9 cent in de daluren.  

Opvallend is dat de stadstol gekoppeld 
zou worden aan de afschaffing van de 
verkeersbelasting voor Brusselaars, terwijl 
Vlaamse pendelaars dubbel zouden 

moeten betalen: verkeersbelasting in 
Vlaanderen met daarbovenop een stadstol 
in Brussel. Een nieuwe miljoenentransfer 
dus van Vlaanderen naar Brussel, terwijl het 
Brussels gewest nu al netto-ontvanger is van 
1,5 miljard euro vanuit Vlaanderen, onder 
meer in de vorm van een mobiliteitsdotatie 
en een pendeldotatie. Dubbelop dus. On 
ne peut pas avoir le beurre et l'argent du 
beurre.  

PESTBELASTING 

In het Vlaams Parlement wees 
ondergetekende op de nefaste gevolgen 
voor de Vlaamse pendelaars en eisten 
we om de Brusselse regering tot de orde 

te roepen. Indien Brussel zijn plannen 
handhaaft, moet de Vlaamse geldkraan 
onverbiddelijk dicht. Wanneer Brussel 
toch doorzet met de stadstol, 
zal het Vlaams Belang alvast 
een belangenconflict indienen 
om deze pestbelasting een 
stevige stok in de wielen te 
steken. 

Klaas Slootmans
Vlaams 

parlementslid 

BRUSSELSE TOLHEFFING ZAL 
PENDELAAR €100 PER MAAND KOSTEN



Amper 35 procent van de baby’s die af-
gelopen jaar werden geboren, groeit nog 
op in een Nederlandstalig gezin in Asse, 
zo blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Het 
Vlaams Belang trekt aan de alarmbel. 

Het tempo waarmee onze streek verstede-
lijkt, vervreemdt en ontnederlandst is onge-
zien in de geschiedenis. Eén van de graad-
meters daarbij zijn de jaarlijkse cijfers van 
Kind en Gezin dat de taal van de moeders 
registreert bij gezinnen waar afgelopen 
jaar een kind werd geboren. Daaruit blijkt 
dat het aantal kinderen dat geboren wordt 
in een Vlaams gezin pijlsnel achteruitgaat 
in Asse. Amper 35 procent van de baby’s 
die afgelopen jaar werden geboren, groeit 
nog op in een Nederlandstalig gezin. Op-
vallend is dat naast het Frans ook andere 
talen stevig opgang maken. Zo spreekt 1 
op 3 jonge gezinnen in onze hopgemeen-
te thuis geen Nederlands én geen Frans, 
maar wel Roemeens, Arabisch, Turks, enz.   

Dat reflecteert zich ook in onze scholen. Zo 
telt bijvoorbeeld de Gemeentelijke Lagere 
school De Regenboog aan de Noorderlaan 
in Zellik 79 procent anderstalige leerlin-
gen. Van de 3.319 leerlingen in het lager 
onderwijs in Asse is gemiddeld 1 op 2 an-
derstalig, zo blijkt uit cijfers van Onderwijs 

Vlaanderen. De basisscholen in deelge-
meente Zellik bevatten het hoogste aandeel 
anderstaligen, met cijfers tussen de 70 en 
80 procent. Uitzondering op die regel is 
de GBS in de Dorpsstraat in Relegem dat 
‘amper’ 40 procent anderstaligen telt. Het 
laagste aandeel niet-Nederlandstaligen in 
Asse vinden we in de GBS in Mollem langs 
de Kasteelstraat. Slechts 6 procent is er an-
derstalig.      
 
DALEND ONDERWIJSNIVEAU 

Het gevolg van deze massale anderstalige 
instroom laat zich uiteraard voelen op het 
onderwijsniveau, dat daalt naarmate het 
aandeel anderstaligen toeneemt. Zo wijzen 

OESO-studies uit dat er vanaf 1 op 10 an-
derstaligen in een klas al een beduidende 
daling waarneembaar is van het klassikaal 
onderwijsniveau. Een grens die we in Asse 
al lang zijn overschreden. 

Om dit probleem aan te pakken is er drin-
gend nood aan een voorrangsregeling 
voor Nederlandstaligen in ons onderwijs 
en een bindende taaltest voor anderstali-
gen. Wie in de aangekondigde test (2021-
2022)  in de derde kleuterklas niet slaagt 
en ook door de kleuterleidsters als te taal-
zwak wordt beschouwd, zou die klas moe-
ten overdoen. 

N-VA, CD&V en Open VLD willen die wél 
toelaten in het eerste studiejaar, mits een 
taalbad of een integratietraject. Voor ons is 
die maatregel nog te vrijblijvend en boven-
dien geeft men geen verplichte instaptest 
aan wie later wil instromen in het lager. 
Denk maar aan kinderen van vluchtelingen 
die hier plots aan de schoolpoort staan. Je 
zal maar leerkracht zijn die zo’n Neder-
landsonkundig kind moet meetrekken. 

Wij blijven hierop hameren in het Vlaams 
Parlement, tot minister Weyts eindelijk zijn 
motto “Nederlands, Nederlands, 
Nederlands” consequent door-
trekt!
  

Jan Laeremans
Vlaams 

parlementslid 

Sluit je aan bij Vlaams Belang-Asse

Suzy Jacobs 
Afdelingsvoorzitter

suzy.jacobs@vlaamsbelang.org
 

Theo Hamers
Gemeenteraadslid, 
Ondervoorzitter 

theo.hamers@vlaamsbelang.org

Jeannine Buyl 
Penningmeester

buyl.jeannine@outlook.be

Noemmie Quiddoes
Secretaris

quiddoesnoemie@hotmail.com 

Danny Poelmans
Bestuurslid 

danny.poelmans@outlook.com

2 op 3 borelingen in Asse groeit op in 
anderstalig gezin 



Sinds 2000 is het aantal mensen van vreem-
de herkomst in onze streek vervijfvoudigd.  
Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksre-
gister. Waar er in 2000 nog 42.253 alloch-
tonen woonden in de regio Halle-Vilvoorde 
zijn er dat vandaag 210.631. Hallucinante 
cijfers! 

Het Planbureau voorspelt bovendien dat 
– indien het opengrenzenbeleid wordt ver-
dergezet – onze streek diegene zal zijn 
waar de bevolkingstoename het grootst 
zal zijn van heel het land in de komende 
decennia. Belangrijkste oorzaak blijft de 
massale immigratie naar ons land. Deze 
mensenmassa die onze contreien blijft 
bevolken, zet een ongeziene druk op de 

grond- en woonprijzen, veiligheid, mobi-
liteit en onderwijs. Om te voorkomen dat 
onze streek een verlengstuk wordt van Mo-
lenbeek moeten we kiezen voor kordate 
maatregelen. De tijd van de zachte heel-
meesters moet definitief achter ons liggen. 
Het Vlaams Belang pleit daarom voor:

• De invoering van een vestigingsstop: 
gemeenten die lijden onder de mas-
sieve immigratiedruk moeten een ves-
tigingsstop kunnen inroepen voor niet-
Europese immigranten. De zogenaam-
de ‘Wet-Gol’ dient hiertoe opnieuw te 
worden geactiveerd.

• Een kordaat woonbeleid: gericht op 
het aanbieden van woongelegenheid 
voor de autochtone bevolking. 

• Sociale huisvesting: onze mensen 
eerst: wie een sociale woning huurt 
moet over onze nationaliteit beschik-
ken en dient Nederlands te kunnen 
spreken. Het is pas door het spreken 
van een gemeenschappelijke taal dat 
we een gezond sociaal weefsel krij-
gen in de sociale  woonbuurten. Dit 

zal de leefbaarheid in de hand wer-
ken en de vervreemding tegengaan.

• Vlaams karakter benadrukken: het 
Nederlands moet in Vlaanderen niet 
alleen de bestuurs-, onderwijs- en cul-
tuurtaal zijn, maar moet in onze streek 
ook de omgangstaal zijn en blijven. 
In het straatbeeld worden verplicht 
Nederlandstalige reclameopschriften 
gebruikt. Lokale besturen die lessen 
Arabisch of Turks aanbieden, moeten 
daar meteen mee stoppen.

Katleen Bury
Federaal 

Volksvertegenwoordiger
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Dat de groene belastinghonger geen li-
mieten kent, is geen geheim. Dat blijkt op-
nieuw uit nieuwe plannen van de groene 
minister Zakia Khattabi. 

Het Vlaams Belang waarschuwde bij het 
aantreden van de regering-De Croo dat 
een paarsgroene regering voor de gewo-
ne Vlaming extra belastingen betekent. 
Bij de eerste beleidsbrief van minister van 
Klimaat, Zakia Khattabi kwam deze voor-
spelling al uit. Khattabi pakte meteen uit 
met een ‘koolstoftaks’, een ander woord 
voor een ‘CO2-taks’. Khattabi wil het 
klimaatbeleid naar eigen zeggen naar 
de “gewone man” brengen. In de Kamer 
werd al meteen duidelijk wat de gewo-
ne Vlaming hiervan mag verwachten: 
een platte belastingverhoging voor de 
Vlaamse ondernemer. Uit berekeningen 
van beleidsanalisten zal deze oplopen tot 
281 euro per jaar per gezin.   

BELASTINGDRUK 

Het Vlaams Belang zal in ieder geval 
nooit aanvaarden dat de klimaatdoelstel-

Groene koolstoftaks 
= platte belastingverhoging

lingen en de Klimaatwet onze manier 
van leven, wonen en werken volledig 
omgooien en ons daarenboven ook nog 
eens extra zullen kosten. Maatregelen die 
ons milieu ten goede komen, zijn lovend. 
Maar dat zal sociaal gebeuren of het zal 
niet gebeuren. Klimaattaksen en heffin-
gen die onze economie naar de vaantjes 
helpen en de belasting-
druk nóg verder doen 
toenemen, zijn voor het 
Vlaams Belang een rode 
lijn die niet mag worden 
overschreden. 

Dries Van 
Langenhove
Federaal Volks- 
vertegenwoordiger 

Vlaams Belang-Asse 
wenst u en uw  

naasten warme en 
vredevolle kerstdagen
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Registreer u als kiezer!

U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer 
via vlaamsbelang.org/doemee.
Als u zich voor 31 december registreert, krijgt u van 
ons een gratis mondmasker opgestuurd.

U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer 
via vlaamsbelang.org/doemee.
Als u zich voor 31 december registreert, krijgt u van 
ons een gratis mondmasker opgestuurd.

Tom Van Grieken
Voorzitter

Tom Van Grieken
Voorzitter

Het is zover. België heeft na 500 dagen eindelijk 
een regering. En wat voor één. Een regering 
waar de meerderheid van de Vlamingen niet 
voor stemde. Met een regeerakkoord waarin 
exact hetzelfde staat als het omgekeerde van 
waar de Vlaming voor stemde. De Vlaming wou 
een Vlaamse en rechtse weg inslaan, maar de 
paarsgroene karavaan van maar liefst 7 partijen 
hobbelt rustig maar vastberaden de volledig 
andere richting uit. 

Deze 20 ministers en staatssecretarissen onder 
leiding van Alexander De Croo (Open Vld) 
hebben naast hun gezamenlijk maandelijks loon 
van 420.000 euro maar één gemeenschappelijke 
drijfveer: angst voor de kiezer. Angst voor u. Maar 
vergis u niet, want wat paarsgroen plant, is het 
slechtste nieuws voor Vlaanderen sinds oud-premier 
Guy Verhofstadt (niet toevallig ook Open Vld).

De miljardentransfers naar Wallonië worden 
gebetonneerd, de pensioenleeftijd blijft op 67 
jaar, het zogenaamde ‘niet-bindende’ Marrakesh-
immigratiepact wordt de of� ciële leidraad van 
deze regering van De Croo en co... En wanneer 
paarsgroen de kerncentrales sluit zal uw 
energiefactuur de pan uit swingen.

Onze boodschap is echter duidelijk: deze linkse 
en door de Franstaligen gedomineerde coalitie is 
niet onze regering. Dit is niet de regering van de 
Vlaming, en dit is zeker niet de regering van het 
Vlaams Belang. De rekening volgt gegarandeerd 
in 2024 - en als het aan ons ligt nog vroeger dan 
dat. 

Wij zullen niet opgeven en deze paarsgroene 
monstercoalitie bekampen, te land, ter zee en in 
de lucht.

EERST ONZE MENSEN
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