
Troost u, hier leggen ze tenminste zandzakjes. Bij ons breekt de Vlaamse 
regering de dijken af.    Nieuwjaarstoespraak Geraardsbergen,  19 januari 2014 
 
Beste vrienden, 
Vooreerst wil ik u op mijn beurt het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar, waarvoor ik u 
naast een goede gezondheid en droge voeten - dat is hier in de Denderstreek wel nodig - ook 
een stevige dosis strijdbaarheid, werkkracht, koelbloedigheid en een dik vel toewens. Want 
2014 wordt een zeer intens jaar met een keiharde kiescampagne, waar een politiek gevecht 
zonder voorgaande zal geleverd worden en waar gretig gebruik zal gemaakt worden van listen 
en leugens om onze zaak, om de Vlaams-nationale strijd in diskrediet te brengen.  
 
De voorbije bestuursperiode onder Di Rupo heeft rampspoed gebracht over Vlaanderen, de 
meest nefaste staatshervorming in een kwarteeuw, maar het is de Vlamingen ontgaan. Want er 
was géén debat. Eens het onzalige regeerakkoord van eind 2011 beklonken was, werd de 
staatshervorming iets voor de coulissen, mocht er in de media niet meer over gedebatteerd 
worden. Mocht er geen kritiek meer op geleverd worden. En dus hebben wij in het voorjaar 
van 2012 met BHV en in het najaar met de bevoegdheden en de financieringswet, een gevecht 
geleverd in de achterkamers van het parlement. Met alleen maar een trouwe journalist van 
Belga als getuige, die gefrustreerd moest vaststellen dat nagenoeg niets van zijn werk in de 
media doordrong. Want de Vlamingen mochten nu eenmaal niet weten waarover gedebatteerd 
werd, ze mochten zelfs niet weten dat er nog een parlementair debat was. Nooit eerder was de 
desinformatie in dit land zo groot als de afgelopen jaren en maanden onder Di Rupo.     
 
Nochtans was media-aandacht op zijn plaats, want die staatshervorming, die zo fel gesteund 
en bejubeld wordt door CD&V, VLD, Sp.a en Groen, is echt wel over de hele lijn en op alle 
vlakken ‘historisch’ te noemen. 
Historisch omdat ze wordt verdedigd en uitbundig gepropageerd door zowat alle Franstalige 
parlementsleden, met de uitdrukkelijke steun ook van het koninklijk paleis, terwijl ze 
regelrecht inging tegen de wensen van de helft van de Nederlandstalige Kamerleden en 
Senatoren.   
 
Historisch ook omdat ze Vlaanderen zal verarmen. Vlaanderen is op financieel vlak de grote 
verliezer van deze staatshervorming. De geldstroom naar het zuiden vermindert niet, wel 
integendeel. Brussel krijgt er jaarlijks een gigantische zak geld van 600 miljoen euro bij en de 
federale staat zelfs één van 2,5 miljard, geld dat buitenproportioneel door u, door de 
Vlamingen zal worden opgehoest, wat ons zal verhinderen om de crisis te bestrijden en in 
Vlaanderen een nieuwe economische wind te laten waaien. We krijgen er wel wat 
versnipperde bevoegdheden bij, maar tegelijkertijd worden de Vlaamse vleugels door die 
nieuwe transfers gekortwiekt en wordt de macht van het Belgische niveau versterkt.   
 
De staatshervorming is vooral historisch omdat ze de fundamentele evenwichten in dit land op 
de helling heeft gezet. De zogenaamde splitsing van de kieskring BHV gaat gepaard met de 
politieke uitbreiding van Brussel, vermits de zes faciliteitengemeenten officieel nog wel tot 
Vlaams-Brabant behoren, maar in de praktijk vanaf nu vooral deel uitmaken van de groot-
Brusselse kieskring, een voorstel tussen haakjes dat voor het eerst op papier was gezet door 
koninklijk verduidelijker De Wever.  
 
Maar tegelijkertijd, en we merken dat vandaag bij de lijstvorming in Brussel, denk maar aan 
de situatie van Steven Van Ackere, wordt het voor de Vlamingen onmogelijk gemaakt om nog 
op eigen kracht een Kamerlid behalen in Brussel, terwijl de 50.000 Vlaamse kiezers daar, als 



ze hun lijsten met mekaar konden verbinden zoals met de andere verkiezingen, twee 
Kamerzetels zouden behalen.  
 
De Vlamingen verliezen hierdoor niet alleen twee Kamerzetels, nog veel erger is dat wij 
politiek geliquideerd worden in onze eigen hoofdstad. Als de Vlaamse partijen nog willen 
meespelen in Brussel moeten ze als bedelaars gaan smeken om een strijdplaats op een 
Franstalige lijst, zoals Groen dat intussen gedaan heeft en ook bij de VLD gaan er stemmen in 
die zin op. Dat is de plaats waar de Franstalige partijen de Vlamingen wilden hebben: in de 
totaal ondergeschikte, vernederende rol van bedelaars.  
 
De gevolgen zijn hallucinant. Zielige Vlaamse slippendragers zullen binnenkort vanuit 
Brussel aan de kiezers van de zes Vlaamse faciliteitengemeenten gaan vragen om voor 
Franstalige lijsten te stemmen, omdat er dan misschien, heel misschien een Brusselse flamand 
de service verkozen zal zijn in de Kamer. En voor de Vlaamse lijsten die in Brussel toch apart 
opkomen voor de Kamer, rest alleen maar het politieke kerkhof, want ze kunnen onmogelijk 
een eigen Kamerzetel halen. Het stond deze week al in de kranten te lezen: Reynders heeft op 
dit vlak geen scrupules. Hij zegt het openlijk: de Vlamingen kunnen geen verkozenen meer 
halen, en dus kondigt hij aan dat hij de Vlaamse kiezers in Brussel zal overtuigen MR te 
stemmen. Brussel wordt dus politiek, voor het belangrijkste parlement van het land, een 
Franstalige stad. Dat is trouwens ook gebleken bij de hervorming van het gerechtelijk 
arrondissement, waar de hoogste functies wettelijk alleen nog naar Franstaligen kunnen gaan. 
De ondergeschiktheid, de discriminatie van de Vlamingen in Brussel zit dus voortaan 
ingebakken in de wet. 
 
Maar het gaat om nog veel meer dan dat. U weet het allicht nog, een aantal belangrijke 
gemeenschapsbevoegdheden zoals de kinderbijslag worden in Brussel niet aan de Vlaamse en 
Franse Gemeenschap toegewezen, wel aan een gezamenlijke en gewestelijke instelling met 
een verfoeilijke naam, de zogenaamde Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de 
GGC, die voor een uniform beleid in Brussel moet zorgen. Welnu, in september jongstleden - 
de staatshervorming was nog niet eens goedgekeurd, de bevoegdheden waren nog niet eens 
overgedragen! -  beslisten de Franstalige partijvoorzitters al om het beleid van die GGC 
volledig in overeenstemming te brengen met dat van de Franse Gemeenschap. De Vlamingen 
moeten dit maar aanvaarden, moeten maar aanvaarden dat de Franstalige partijen alles te 
zeggen hebben in Brussel. De Vlamingen moeten dansen naar het pijpen van de Franse 
Gemeenschap, alias de Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
Beste vrienden, het is nog maar heel recent dat de Franstaligen hun Franse Gemeenschap 
eenzijdig herdoopten tot “la Fédération Wallonie-Bruxelles”. Een volstrekt ongrondwettelijk, 
inciviek en perfide maneuver, want volgens de Grondwet bestaat er maar één federatie, dat is 
de ‘Belgische’ federatie. Met hun Fédération Wallonie-Bruxelles leggen de Franstaligen wel 
hun agenda bloot. Namelijk dat Wallonië en Brussel voortaan vastgeklonken zitten aan 
mekaar, een politieke alliantie hebben gesloten tégen Vlaanderen, waardoor de Vlaamse 
meerderheid in dit land (bijna 60 procent van de bevolking), voortaan in een 
minderheidspositie zit van twee tegen één. Iets waarvoor onze partij een kwarteeuw geleden, 
bij het tot stand komen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, fel gewaarschuwd heeft. Een 
zoveelste voorspelling van ons die is uitgekomen en waartegen die makke Vlaamse regering 
van Kris Peeters geen enkele vorm van weerwerk heeft geboden. 
 
Maar die Fédération Wallo-Brux is nog zoveel meer dan dat: de Franstaligen zijn meesterlijke 
strategen en zijn altijd verschillende stappen vóór op de Vlamingen. Zij zijn vandaag al bezig 



met het volgende tijdvak. Het tijdvak ná België, want in tegenstelling tot de Vlaamse regering 
zijn ze aan Franstalige kant wél bezig met de mogelijkheid dat dit land uiteenvalt en bereiden 
ze dat scenario zeer goed voor. Zij hebben in wezen een post-Belgische federatie opgericht, 
waarmee zij Brussel nu al opeisen voor het geval dit land uiteenvalt.  
 
Juist dit zou de Vlamingen de ogen moeten opendoen: wij hebben Brussel vandaag al in heel 
grote mate verloren. Brussel is geannexeerd door de Franstaligen en iedere dag vergroot de 
afstand tussen Vlaanderen en Brussel. Het is dus absolute nonsens dat we niet zouden mogen 
strijden voor een onafhankelijk Vlaanderen omdat we in dat geval Brussel zouden verliezen. 
Het is precies het tegenovergestelde: juist door het in stand houden van België verliezen we 
Brussel en drijft onze hoofdstad steeds verder van Vlaanderen af. De enige manier om Brussel 
opnieuw te winnen voor Vlaanderen is precies die Vlaamse onafhankelijkheid, want vandaag 
kán Brussel nog niet zonder Vlaanderen.   
 
Maar de Franstaligen weten dat natuurlijk ook en ze hebben dan ook een ongelooflijke truc 
bedacht om die beweging naar onafhankelijkheid te dwarsbomen. En ook dát hebben ze bij de 
voorbije staatshervorming kunnen binnenrijven als één van de vele compensaties voor BHV, 
met name de oprichting van een nieuwe politieke instelling (er waren blijkbaar nog niet 
genoeg instellingen in dit land), de zogenaamde Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel.  
 
Beste vrienden van Geraadsbergen, die HGB grenst aan Oost-Vlaanderen en is ook uw 
onmiddellijke buur. Want alle gemeenten van het oude Brabant en dus ook Liedekerke, Gooik 
én Galmaarden, uw buurgemeente, maken vandaag officieel en wettelijk, gedwongen deel uit 
van de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel.  
 
En ook hier steken de Franstaligen hun ambities niet onder stoelen of banken: zij zien die 
HGB als een natuurlijke uitbreidingszone voor Brussel, waar op termijn een gezamenlijk 
politiek beleid zal worden gevoerd. De Franstalige partijen schrijven letterlijk op hun website 
dat Brussel met deze nieuwe politieke instelling wordt UITGEBREID. “Bruxelles est 
élargie”. En zij zullen de komende jaren álles doen om aan die HGB meer en meer inhoud en 
bevoegdheden te geven. Elke volgende staatshervorming zal betaald worden met meer macht 
voor de Hoofdstedelijke Gemeenschap.   
 
De Franstaligen kijken op lange termijn en zien wat er in de brede Vlaamse Rand rond 
Brussel aan het gebeuren is. Door de immense immigratiestroom vanuit Brussel komen de 
Nederlandstaligen in grote stukken van Vlaams-Brabant in de verdrukking. Vrijdag sprak ik 
in Denderleeuw en ook daar voelt men die verBrusseling aan den lijve. De officiële cijfers 
van Kind en Gezin zijn heel duidelijk en zorgwekkend: een daling van 90 naar 76 procent 
Nederlandstalige geboorten in 7 jaar. Maar daar staan ze nog maar aan het begin. In het nabije 
Asse is het al veel erger: daar zitten we nog maar aan 46 procent Nederlandstalige geboorten.  
 
In een Vlaamse stad als Vilvoorde daalde het aandeel Nederlandstalige geboorten tussen 2004 
en 2012 van 45 naar amper 31 procent, tegenover 28 procent Franstalige geboorten. Het 
aantal anderstalige geboorten (noch Nederlands- noch Franstalig) is in diezelfde periode van 8 
jaar gestegen van 14 tot maar liefst 40 procent. Bij ons in Strombeek-Bever, het meest 
verstedelijkte deel van Grimbergen, waren er in 2012, verschiet niet, nog 16 procent 
Nederlandstalige geboorten, amper de helft van 8 jaar voordien. 
 
Het gaat dus razendsnel en dat is ook één van de redenen waarom de meeste Franstalige 
partijen het lakse immigratiebeleid dat tot op vandaag blijft voortduren, zo hardnekkig blijven 



verdedigen, omdat zij maar al te goed weten dat die massale immigratiestroom de positie van 
de Vlamingen en van het Nederlands aan het ondermijnen is. Niet alleen in Brussel, maar ook 
tot diep in Vlaams-Brabant en in zowat alle grote Vlaamse steden.  
 
De strijd die de Franstaligen aan het voeren zijn tegen ons is in heel belangrijke mate een 
demografische strijd en zij verwachten dat een groot deel van Vlaams-Brabant op termijn zal 
kunnen opgeslokt worden door Brussel, deel zal uitmaken van Le Très Grand Bruxelles de 
l’Avenir. En de naakte feiten geven hun gelijk. Het is dus een kwestie van tijd. We moeten zo 
snel mogelijk breken met België of Vlaanderen zal herleid worden tot een romp-Vlaanderen, 
zonder zijn Vlaams-Brabantse kerngebied.  
 
Toen het Vlaams Belang in 1977 werd opgericht, was dit in eerste instantie omdat de stichters 
van onze partij inzagen dat er binnen België geen enkel redelijk vergelijk meer mogelijk was. 
Dat iedere stap in de staatshervorming daardoor gepaard zou gaan met waanzinnig zware 
Vlaamse toegevingen omdat de Franstalige politici nu eenmaal te kwader trouw zijn. En zij 
waren hun tijd ver vooruit want ze hebben gelijk gekregen: de opeenvolgende 
staatshervormingen hebben ons doen vastrijden in een totaal onoverzichtelijk Belgisch 
moeras, hebben zeker op sociaal-economisch vlak geleid tot een hopeloos inefficiënt beleid en 
hebben de geldstroom vanuit Vlaanderen alleen maar doen toenemen.   
 
Daarom is het zo absurd dat de grootste Vlaamse partij vandaag staat te zwaaien met de vlag 
van het confederalisme en op die manier eigenlijk niets anders wil, dan voor een zoveelste 
keer gaan praten met de Franstaligen voor een zoveelste stap in de staatshervorming. Want 
daar komt het op neer: nieuwe onderhandelingen waarbij stap voor stap stukjes België worden 
overgedragen, waarvoor iedere keer opnieuw cash betaald worden met nieuwe, buitensporige 
en absurde Vlaamse toegevingen. Want dit is de kern van het probleem: de Franstaligen 
zullen nooit naar de onderhandelingstafel komen, nooit aanvaarden dat er een einde komt aan 
hun privileges, als er daarvoor geen nieuwe onrechtvaardige privileges en massa’s extra 
middelen in de plaats komen. Het confederalisme waar de N-VA mee zwaait, is dan ook niets 
anders dan een sprookje, een zoethouder waarmee men de Vlaamsgezinde kiezer wil 
verleiden voor een zoveelste ronde tijdverlies en toegevingen. 
 
Beste vrienden, het zou zeer onverstandig zijn als we bij de komende kiescampagne onze 
pijlen alleen maar op de N-VA zouden richten, want dan zouden we ons in zekere zin van 
vijand vergissen. Onze grootste tegenstanders zijn natuurlijk de vier Belgicistische partijen. 
De N-VA kan onze bondgenoot zijn. Het is nog altijd mogelijk dat zij samen met ons de helft 
van de zetels veroveren in het Vlaams parlement, daarvoor moeten Vlaams Belang en N-VA 
samen geen 50 procent van de stemmen halen. We zaten er in 2010 al dicht bij. Op dat 
moment zal de hamvraag zijn: zal de N-VA de moed hebben om die historische meerderheid 
als koevoet te gebruiken voor een Vlaamse staat? Of gaat ze gewoon blijven aanmodderen 
met Kris Peeters en co en met het dramatisch zwakke beleid van de Vlaamse regering 
vandaag? Heel veel zal daarbij afhangen van de sterkte van het Vlaams Belang. Indien wij 
opnieuw sterker worden en in de lift zitten, dan zal er automatisch meer in onze richting 
gekeken worden. Maar nogmaals, zal de N-VA de moed hebben om écht te kiezen voor 
Vlaanderen? Siegfried Bracke zei mij twee jaar geleden op een debat in Gent dat er NOOIT, 
onder geen enkel beding met ons zou kunnen samengewerkt worden. Met zo’n mentaliteit 
komen we natuurlijk nergens.  
 
Ik zei het daarjuist al: we zijn niet van plan om bij de komende campagne van de N-VA onze 
enige schietschijf te maken. Maar het is wel belangrijk dat de mensen weten waar de 



verschillen zitten. En die zijn op sommige domeinen toch wel bijzonder groot, ook inzake 
immigratie. De N-VA doet zich voor als een scherpe criticaster van het immigratiebeleid, 
bijvoorbeeld onlangs nog met een waarschuwing van Homans over de open grenzen voor 
Roemenen en Bulgaren, maar niet langer geleden dan afgelopen donderdag heeft die partij in 
het Europees parlement mee een sterk ideologisch gekleurde en Eurofiele resolutie 
goedgekeurd vóór het ongelimiteerde, ongehinderde vrije verkeer van personen in Europa, 
terwijl precies de ongebreidelde immigratie die daarvan het gevolg is, ons aan het 
versmachten is. Voor hen is en blijft immigratie, en zeker economische immigratie een 
ondubbelzinnig positief verhaal, als ze maar gepaard gaat met een zogeheten 
inburgeringsbeleid.  
 
Welnu, dat is een uiterst naïeve visie, die geen rekening houdt met de draagkracht van onze 
steden en dorpen en evenmin met de veel te hoge bevolkingsdichtheid  die we hier vandaag al 
kennen. Vlaanderen is vol, méér dan vol en de Europese lidstaten moeten opnieuw de 
autonomie verwerven om die immigratie, óók de immigratie binnen de Europese Unie,  aan 
banden te leggen of stop te zetten.  
 
Maar er is nog iets dat ik hier vandaag absoluut wil komen vertellen. Want de grootste 
blunders maakt de N-VA vandaag bij ons, in Vlaams-Brabant. De N-VA is met minister 
Bourgeois bevoegd voor de Vlaamse Rand en met minister Muyters voor Ruimtelijke 
Ordening. Precies op deze twee domeinen hadden beide ministers bij ons in de streek het 
verschil kunnen maken, een ommekeer kunnen teweeg brengen in goede zin, maar dat hebben 
ze niet gedaan. Ze hebben niet alleen ontgoocheld, sterker nog, ze maakten de problemen nog 
erger dan ze al waren.  
 
Onder Bourgeois is er bijvoorbeeld geen kentering gekomen inzake betaalbaar wonen in de 
Vlaamse Rand,  terwijl een alerte Vlaamse regering, die bekommerd is om de druk van 
Brussel, er precies alles aan zou moeten doen om jonge Vlaamse gezinnen aan te moedigen 
om bij ons te blijven wonen. Er kwam geen kentering. Er is nog altijd geen gecoördineerd 
woonbeleid die naam waardig en Vlabinvest, dat instaat voor de bouw van een bescheiden 
aantal woningen voor jonge gezinnen, werd gemakshalve overgeheveld naar de provincie, 
zodat de N-VA-minister er niets meer voor moet doen.  
 
Het beleid van Bourgeois in de Vlaamse Rand komt neer op vliegen op automatische piloot. 
Er is nergens een trendbreuk in de goede richting, nergens vernieuwing. Samen met zijn 
collega Muyters van Sport is hij er bovendien in geslaagd om de Gordel, die prachtige 
sportieve manifestatie voor het Nederlandstalige karakter van onze streek en die zelfs een 
uitloper had naar de muur van Geraardsbergen,  af te serveren. Voor het fameuze 
Gordelfestival van september jongstleden werd nauwelijks wat voorbereid en werd er 
nagelaten om een degelijke publiciteitscampagne te voeren. Gevolg: een pijnlijke afgang met 
minder dan 12.000 deelnemers. Het Gordelfestival van Muyters en Bourgeois werd minder 
dan een schim van wat de Gordel ooit was. Er valt te vrezen dat dit nooit meer kan worden 
recht getrokken.  
 
Maar veel erger nog is het beleid inzake Ruimtelijke Ordening. De vorige Vlaamse regering 
had een beleid op gang getrokken van intensieve  verstedelijking in de Vlaamse Rand. Zo had 
men het “Vlaamse Stedelijk Gebied rond Brussel” gecreëerd, waarbinnen een beleid van 
actieve stedelijke verdichting zou moeten gevoerd worden. Onder druk van het Vlaams 
Belang werd deze benaming al voor 2009 omgebogen naar het Vlaams ‘Strategisch’ Gebied 
rond Brussel. Maar een echte ommekeer is er nooit gekomen, ook en zeker niet onder N-VA-



minister Muyters, integendeel. Onder Muyters heeft de Vlaamse regering een van de 
belangrijkste troeven van Halle-Vilvoorde, namelijk het verbod op hoogbouw, op 
appartementsgebouwen, het principe van maximaal twee tot drie bouwlagen, onderuit 
gehaald. Het was precies die troef die de verfransing en de uitbreiding van Brussel in 
belangrijke mate tegenhield. In een heel groot gebied rond Brussel, in dat VSGB, werd het 
aantal toegelaten woonlagen ten behoeve van de bouwpromotoren en de betonlobby fors 
opgetrokken. De Vlaamse regering is hierdoor de uitstroom uit Brussel zelf aan het 
organiseren. Want het zijn niet de jonge Vlaamse gezinnen die in al die appartementen zullen 
wonen. Die willen geen appartementen en hoogbouw. Die vragen eengezinswoningen. Het 
zijn de Brusselaars die men op die manier aanzuigt en uitnodigt om Brussel te verlaten. 
 
Geraardsbergen is de voorbije dagen in het nieuws geweest met het lamentabele, hopeloos 
trage overstromingsbeleid van de Vlaamse regering rond de Dender, maar troost u, hier 
leggen ze tenminste nog zandzakjes. Bij ons breekt de Vlaamse regering de dijken gewoon af.   
 
Het verhaal van Uplace is u bekend. Ook dat immense commerciële complex (met een 
omvang van twee keer Wijnegem!) zal geen meerwaarde opleveren voor de  Vlaamse Rand, 
maar zal integendeel de internationalisering én de verfransing van het economisch leven in 
onze streek in de hand werken. Dank zij het sublieme beleid van de Vlaamse regering.  
 
En tenslotte is er dan nog het nationaal voetbalstadion. Een project waar we op zich niet tegen 
zijn en waarvoor een goede locatie was gevonden, met name op Schaarbeek Vorming in 
Brussel, zodat het vanuit het hele land bereikbaar zou zijn met de trein.  
Maar plots besliste de Brusselse regering eenzijdig en zonder enig overleg met Vlaanderen 
om het stadion neer te poten op Parking C bij ons in Grimbergen. Met inbegrip van de verhuis 
van de tweetalige Brusselse topclub Anderlecht naar Grimbergen. En de cdH voegde daar als 
kers op de taart aan toe dat heel dit gebied, net zoals dat van de luchthaven in Zaventem, een 
tweetalig statuut moet krijgen.  
En wat doet de Vlaamse regering? Wat doet Muyters, terwijl hij bevoegd is voor zowel Sport 
als Ruimtelijke Ordening en terwijl het dossier volledig indruist tegen de vastgelegde 
Vlaamse plannen voor dit gebied?  
Hij staat het dossier af aan Kris Peeters, die braaf alle desiderata van Brussel uitvoert en zich 
in Vlaanderen de wet laat dicteren door de Franstaligen. Dat is dus het dappere beleid van 
Vlaams minister Muyters in de Vlaamse Rand. Die partij maakt bij ons op geen enkel vlak het 
verschil. Integendeel, ze zorgt ervoor dat de problemen alleen maar groter worden.     
 
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de nieuwe sneltramlijn Brussel-Boom, die het 
centrum van Meise en Londerzeel binnenkort rechtstreeks moet verbinden met het Lakense 
Bockstaelplein. Een peperduur project van bijna 300 miljoen euro, pure verspilling, terwijl er 
geen geld is voor een ernstig woonbeleid in de Vlaamse Rand.  Ik denk dat ik daar geen 
tekeningetje rond moet maken. Wie de situatie in de ruime omgeving van de stations in 
Liedkerke, Denderleeuw en Aalst kent, weet genoeg. Hetzelfde lot staat Meise en Londerzeel 
te wachten. In plaats van de verBrusseling tegen te houden, is de Vlaamse regering Brussel 
volop aan het uitsmeren over de Vlaamse Rand.  
 
Ik wou dat ik vandaag ander en beter nieuws had over onze streek. Maar ik denk dat ik u deze 
informatie niet mocht onthouden. Geef ze door aan al wie nog twijfelt tussen Vlaams Belang 
en N-VA. Maak aan iedereen die luisterbereid is en over gezond verstand beschikt duidelijk 
dat er maar één stem is die kan zorgen voor een echte ommekeer, voor een breuk met het 
Belgisch verleden en dat is een stem voor het Vlaams Belang.    


