
Eindelijk! Eindelijk krijgen we navolging 
  
  
Open brief aan Hans Bonte, 
  
Waarde collega, 
Beste buurman, 
  
Sta me toe u oprecht te bedanken. Want u zei gisteren in Terzake exact datgene wat ikzelf nu 
al vele jaren probeer duidelijk te maken, met name dat de inwijking vanuit Brussel in de 
Vlaamse Rand zodanig intensief is, dat we razendsnel aan het verBrusselen zijn. Alleen had ik 
het gevoel dat ik een roepende in de woestijn was. U heeft dezelfde boodschap de jongste 
twee maanden al drie keer in Terzake (op 9 april, 9 mei en gisteren) mogen brengen. 
  
In mijn boek “VerBrusseling. Tegengaan of ondergaan?” uit 2007 legde ik met onweerlegbare 
cijfers de snelheid van deze evolutie bloot en sindsdien is de situatie alleen nog verergerd. 
Vorig jaar stelde ik samen met Vlaams Parlementslid Joris Van Hauthem ons 
“Overlevingsplan voor de Vlaamse gemeenschap rond Brussel” voor, waarin wij met nog 
recentere cijfergegevens aantoonden dat in grote stukken van de Rand het naakte overleven 
van onze Vlaamse gemeenschap op het spel staat. Neem nu de situatie in Strombeek-Bever: in 
2004 lag het aandeel Nederlandstalige geboorten nog op 33 procent, het aantal Franstalige lag 
eveneens op 33 procent en het overige derde waren borelingen in allochtone gezinnen. Vijf 
jaar later was dit nog amper 15 procent Nederlandstalige kinderen, 40 procent Franstalige en 
45 procent allochtone. Sindsdien is de situatie hoegenaamd niet verbeterd. Resultaat is dat er 
vandaag in Strombeek kleuterklassen zijn waarin nauwelijks nog Nederlandstalige kindjes 
zitten. Wanneer er onvoldoende Nederlandstaligen overblijven, smelt in de praktijk de druk 
en de noodzaak tot integratie weg en rest inderdaad enkel nog de totale verBrusseling.  
  
U heeft overschot van gelijk wanneer u aanklaagt dat de Vlaamse regering (en dus ook uw 
partij) de realiteit in onze streek niet kent en een zwaar ondermaats, ambitieloos beleid voert. 
Toch is hetgeen u suggereert, extra middelen voor taal- en inburgeringslessen en bijkomende 
sociale voorzieningen, absoluut onvoldoende. Er moet een sterk doordacht woonbeleid komen 
dat de jong Vlaamse gezinnen in onze streek houdt en nieuwe Nederlandstalige jongeren 
aantrekt. Dit kan enkel met een veel actiever overheidsengagement op de woningmarkt en een 
duidelijk voorrangsbeleid. Op dat vlak is er met deze Vlaamse regering echt geen kentering 
gekomen, wel integendeel. Vlaams minister voor de Rand Bourgeois vliegt ter zake op 
automatische piloot. Het woonproject Vlabinvest blijft een druppel op een hete plaat.  
  
Het is zelfs nog veel erger: deze Vlaamse regering moedigt de verstedelijking en de 
verBrusseling van onze streek nog verder aan. Denk maar aan de komst van Uplace (dat haast 
onvermijdelijk meertalig zal zijn) in onze buurgemeente Machelen en aan de aanpak van 
Parking C vandaag. Denk aan het systematisch optrekken van de bouwlagen en bijgevolg het 
stimuleren van hoogbouw; zo rolt men gewoon de rode loper uit voor stedelijke 
inwijkelingen. De Vlaamse regering heeft bovendien wél veel geld over (500 miljoen euro!) 
voor een sneltramnet van hartje Brussel tot Boom en Ninove, waarmee de uitwijking vanuit 
Brussel vanaf 2020 nog zal geïntensifieerd worden. 
  
Ook heeft u gelijk wat betreft de aard van de inwijking: het gaat in hoofdzaak om allochtonen, 
die wegvluchten uit Brussel of er gewoon niet meer terecht kunnen. Maar daar speelt toch wel 
echt uw eigen verantwoordelijkheid als sp.a-mandataris. Want wie heeft de grenzen de 



voorbije jaren zo wagenwijd opengezet voor alle migranten uit de hele wereld? En wie is zo 
hard blijven hameren op de handhaving van een zo laks mogelijke immigratiewetgeving? Wie 
was er de voorbije kwarteeuw zo fanatiek ruimhartig als het ging over de 
nationaliteitswetgeving en de  asielwetgeving? En wie was het fanatiekst in het verguizen van 
de critici? Dat waren toch de socialisten aan beide kanten van de taalgrens?  
  
Tot op vandaag blijft deze door u gesteunde regering de deuren zeer ruim openhouden voor 
alle mogelijke Europese en niet-Europese gelukzoekers. Ieder beleid dat gericht is op 
taalverwerving, integratie en inburgering is vandaag een beleid van dweilen met de kraan 
open. Het probleem moet dus aan de bron aangepakt worden. Zowel ten aanzien van Europese 
als niet-Europese immigratie moet er hoogdringend een véél stringenter beleid gevoerd 
worden.  
  
Eigenlijk vermoed ik dat ik u persoonlijk daarvan niet eens moet overtuigen. Want de vele 
Vilvoordse Syriëstrijders hebben u de voorbije maanden in Vilvoorde aan den lijve doen 
voelen dat de situatie helemaal uit de hand gelopen is. Maar heeft u de moed dit ook te 
zeggen? Heeft u de moed om het debat aan te gaan met de critici van de multiculturele 
dogma’s en het open-grenzen-verhaal? En vooral, durft u op het federaal niveau eindelijk 
voor een ommekeer pleiten?   
  
  
Graag bereid tot een debat, 
  
  
Bart Laeremans 
Senator Vlaams Belang 
 


