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EERST

ONZE

MENSEN
Met de aftrap van onze campagne ‘Eerst onze mensen’ komen we tot
de essentie, onze bestaansreden. Het is een gezond principe dat tot het
dna behoort van onze partij. Net zoals een ouder het welzijn van zijn
of haar kind op de eerste plaats zet, dient de overheid dat te doen voor
haar burgers.
Dat heeft niets te maken met egoïsme, maar alles met de instandhouding van ons cultureel, maatschappelijk en sociaal zekerheidsmodel. Vandaag worden ‘onze mensen’ nog te vaak vergeten. Terwijl de ‘gekleurde
armoede’ en de asielzoekers alle aandacht krijgen, blijft een steeds groter
wordende groep Vlamingen in de kou staan.

JEANNEKE

“TERWIJL DE
‘GEKLEURDE
ARMOEDE’ EN DE
ASIELZOEKERS ALLE
AANDACHT KRIJGEN,
BLIJFT EEN STEEDS
GROTER WORDENDE
GROEP VLAMINGEN IN
DE KOU STAAN.”

Zo gingen we afgelopen maand langs bij Jeanneke. Een 89-jarige kranige
dame die moet rondkomen met een pensioen van amper 800 euro. Veel
te weinig om haar basisvoorzieningen betalen. Dat de opvangkost van een
asielzoeker intussen oploopt tot 2.255 euro per maand doet de tenen krullen. Die manifeste onrechtvaardigheid bekampen, is en blijft dé hoofdreden van ons politiek handelen.
Dat geldt eens te meer op 14 oktober! In ons programma, waar u verder
in dit blad alles over leest, reiken wij tal van maatregelen aan die lokale
besturen kunnen nemen om te doen wat elke overheid zou moeten doen:
onze mensen op de eerste plaats zetten.

IK REKEN OP U!
Ik reken tijdens deze campagne meer dan ooit op u! U kan ons helpen
door een verkiezingsbord in uw tuin te plaatsen, onze berichten te
delen via sociale media, mee te helpen op marktacties, uw vrienden en
kennissen te overtuigen,… Het resultaat op 14 oktober staat of valt
met de inzet van onze militanten. Wat we vandaag zaaien, oogsten we
op verkiezingsdag. Handen aan de ploeg en schouder aan schouder.
Tot de eindmeet!
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
EEN STAD ALS
DENDERMONDE
Toen we ervoor waarschuwden,
werden we weggezet als doemdenkers. Vandaag geven de cijfers
ons opnieuw gelijk. Na de asieltoevloed van jonge mannen
uit zowat het hele Afrikaanse
continent volgt de tweede
migratiegolf, de gezinshereniging. Afgelopen
jaar kregen niet minder
dan 52.066 vreemdelingen Belgische papieren in het kader
van gezinshereniging.
Goed duizend meer
dan het jaar voordien
en meer dan de totale
bevolkingsomvang van
een stad als Dendermonde.

WERELD OP ZIJN
KOP
Begin juli pleegden twee allochtonen, bewapend met Kalasjnikovs,
in Oostakker een gewelddadige
overval op een juwelenzaak. Toen

de daders na het gebeuren aanstalten maakten om nog terug te
komen, zag de juwelier kans een
wapen te nemen en een schot af

waar te verdedigen. Integendeel,
je mag enkel lijdzaam toekijken
hoe je eigendom gestolen of kort
en klein geslagen wordt. De juweliersfamilie werd achteraf door de
familie van de overleden allochtoon ook nog eens met de dood
bedreigd. Het Vlaams Belang ijvert er, als enige trouwens, al
jarenlang voor dat burgers
en zeker ook handelaars
de mogelijkheid krijgen
om hun bezittingen te
verdedigen. Iets wat in
Nederland en Duitsland reeds het geval is.

THEO-RIE EN
THEO-PRAKTIJK

te vuren… Een dader stierf ter
plaatse, een andere kon vluchten.
Prompt werd de juwelier opgepakt
voor doodslag. De wereld op zijn
kop, maar het is je als handelaar in
dit land niet toegelaten je koop-

Een juwelier die zijn zaak verdedigde tegen zwaar bewapende
overvallers werd opgepakt. De wereld op zijn kop.
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Afgelopen zomer stond het
fenomeen van de zogenaamde
transmigratie opnieuw volop in
de belangstelling. Op 10 augustus
deed N-VA-staatssecretaris Theo
Francken van zich spreken met
een stoere uitspraak over de illegale immigranten in het Brusselse
Maximiliaanpark: “Er is maar één
oplossing: opsluiten en terugsturen.”
Tot zover de theorie.
Amper tien dagen later raakte
bekend dat verschillende politiezones stoppen met het actief opsporen van ‘transmigranten’. De
reden: in bijna 100 procent van de
gevallen worden de onderschepte
‘transmigranten’ toch gewoon
opnieuw vrijgelaten waardoor de
politie dus dweilt met de kraan
open. Lees: illegale transmigranten worden niet meer opgepakt
omdat ze niet worden opgesloten,
laat staan teruggestuurd. Tot zover
de praktijk.
Slotsom: wat daadwerkelijk ge-

“We moeten onder ogen zien
dat veel Afrikaanse landen met
diepgaande corruptie en burgeroorlogen zelf flink hebben meegeholpen om hun toekomst te
verknallen.”
Bert Bultinck, hoofdredacteur
Knack, 27 juni 2018
beurt, is precies het tegenovergestelde van wat met stoere woorden
wordt beleden.

feit amper met een woord gerept.
Selectieve verontwaardiging heet
zoiets.

SELECTIEVE VERONTWAARDIGING

GROEN LEERT LESJE
IN HYPOCRISIE

Eind augustus ontstond ophef
over bepaalde baldadigheden op
het Pukkelpop-festival. Enkele
jongeren werden gefilmd terwijl ze
tijdens een rapconcert racistische
liedjes zongen. Een zwart meisje,
Sarah G., een zwarte blogster, trok
kwaad naar Twitter en kwam met
de feiten naar buiten. Enkele kritische geesten zochten uit wie de
dame eigenlijk was. Daaruit bleek
dat de zwarte dame er zelf racistische, anti-blanke overtuigingen
op nahoudt. “Witte meisjes liegen
meer” en de film “12 years a slave
doet mij de blanken nog meer haten”, schreef ze. Hoewel het eerste feit breed uitgesmeerd werd
in de media, werd over dit laatste

Dat ze bij Groen niet om een hypocriete daad verlegen zijn, bleek
onlangs opnieuw tijdens het offerfeest. Militanten van de partij stonden aan het slachthuis in
Ronse de moslims met een spandoek op te wachten. Nee, niet om
te protesteren, wel om de slachters
een “fijn offerfeest” toe te wensen.
Dat rituele slachtingen een hel zijn
voor de dieren, bleek de dierenvrienden van Groen niet te deren.
Dat politici ver gaan om zieltjes te
winnen, is intussen genoegzaam
bekend. Maar een partij die haar
basisbeginselen overboord gooit
om bepaalde kiezers te verleiden,
is de schaamte ver voorbij.

“Waarom zouden wij nog transmigranten oppakken? Dienst
Vreemdelingenzaken laat ze toch
allemaal vrij.”
De korpschef van politiezone
Kruibeke-Temse Wim Pieteraerens, in Terzake,
20 augustus 2018
“Zwijgplicht over een zelfstandig Vlaanderen, begroting op
drift, belastinggeld voor Arco,
criminelen laten lopen, Vlaamse
regelneverij, Belgique à papa:
waarmee trekt N-VA straks naar
de kiezer eigenlijk?”
Politiek redacteur Jan Segers,
Het Laatste Nieuws,
25 juli 2018
“In totaal zijn er 3.707 politieagenten te kort.”
Vincent Houssin van de politievakbond VSOA trekt aan de
alarmbel, Het Nieuwsblad,
30 juli 2018
“Elke asielzoeker kost ons tussen
de 40.000 en de 50.000 euro”
Italiaans minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, in
een reactie op de asielplannen
van de Europese Commissie,
25 juli 2018
“Francken liegt over uitwijzingscijfers”
Knack-journalist Kamiel Vermeylen onderzocht de communicatie van Francken en stelde
vast dat zijn woorden compleet
haaks staan op de naakte cijfers,
Knack, 20 juli 2018
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Startschot campagne
zen met besparingen op de kap van
onze mensen.

OOK LOKAAL NIVEAU
HEEFT IMPACT

Met de lancering van de campagne ‘Eerst onze mensen’ gaf het Vlaams
Belang het officiële startschot voor de verkiezingen van 14 oktober.
Onze mensen op de eerste plaats
zetten. Dat is de ambitie van het
Vlaams Belang voor 14 oktober.
Dat heeft niets te maken met egoïsme maar alles met de instandhouding van ons cultureel, maatschappij- en sociaal zekerheidsmodel.
Iedereen die de nationaliteit verwerft, onze taal leert, onze culturele
gewoonten en onze fundamentele
waarden deelt, maakt integraal deel
uit van onze gemeenschap. Voor
het Vlaams Belang komen zij op de
eerste plaats.

HET VLAAMS BELANGMODEL
Met de volksverbondenheid als cement trekken we daarbij resoluut
de kaart van een herverdelende
interne solidariteit, gestoeld op
een gemeenschappelijke culturele
identiteit en gedeelde waarden.
Het Vlaams Belang verwerpt hiermee uitdrukkelijk het links model
van open grenzen en een open sociale zekerheid alsook het neoliberale
discours van feitelijke open gren-
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Uit tal van cijfers blijkt dat ‘onze
mensen’ vaak als tweederangsburgers worden behandeld. Denken
we maar aan de disproportionele
toewijzing van sociale woningen
aan niet-Europese vreemdelingen,
aan de sterke oververtegenwoordiging van niet-Belgen in de sociale
tewerkstelling of de buitensporige
uitgaven voor leefloon aan mensen
die niet over onze nationaliteit beschikken. Wetend dat 1 op 6 landgenoten in armoede verkeert, zijn
deze enorme uitgaven en daaraan
gekoppelde maatregelen manifest
onrechtvaardig. Naast de regionale
en federale overheid speelt ook het
lokale niveau een fundamentele rol
in de prioritaire behandeling van
de eigen gemeenschap.
Opdat onze steden en gemeenten
ook echt ónze steden en ónze gemeenten zijn, moeten zij de leden
van onze gemeenschap prioritair
behandelen. Vertaald naar concreet
lokaal beleid betekent dat voor het
Vlaams Belang het aanpakken van
criminaliteit, armoede, vervreemding en islamisering.

WAT STELLEN WE VOOR?
Volgens Vlaams fractieleider Chris
Janssens, die tijdens de persvoorstelling toelichting gaf bij het inhoudelijk deel van de campagne,
voelen steeds meer mensen zich
vervreemden in eigen straat door
de massale inwijking van nietEuropese vreemdelingen. Daarom
pleiten we voor een lokale inschrijvingsstop en het actief opsporen
van illegale vreemdelingen, óók
door ambtenaren. Elke gemeente
moet ook autonoom kunnen beslissen over het aanvaarden van
asielzoekers. Burgers beslissen bij
referenda over de inplanting van
een asielcentrum in hun gemeente
of stad.
De leefbaarheid van een samenleving neemt toe wanneer er een
gemeenschappelijke taal is. Het
gebruik van het Nederlands dient
dan ook te worden aangemoedigd.
Eventuele premies voor handelaars
moeten afhangen van het gebruik
van het Nederlands. Daarnaast
pleiten we ook voor het rechtstreeks verkiezen van burgemeesters en het openbaar maken van
inkomens van politici. De wedde
van burgemeester en schepenen
moet verminderd worden als hun
aanwezigheid op de gemeenteraad
onder de 90 procent ligt.

VEILIGHEID IS EEN RECHT
Veiligheid is een kerntaak van elke
overheid. Een vrije samenleving

bestaat enkel wanneer de veiligheid
wordt gegarandeerd. De aanpak
van criminaliteit en overlast moet
daarom een prioriteit zijn voor
elk lokaal bestuur. Naast blauw
op straat dient ook het aantal politiepatrouilles in burger flink te
worden opgeschroefd. Daarnaast
moeten er meer buurtinformatienetwerken komen en een website
waarop winkeliers informatie over
dieven kunnen delen.

Het Vlaams Belang wil ook meer
openbaar vervoer ‘s nachts en kant
zich resoluut tegen de lage emissiezones omdat ze ondoelmatig
én asociaal zijn. Het zijn immers
vooral sociaal zwakkeren en senioren met een klein pensioen die er
de pineut van zijn.
Klaas Slootmans

SOCIALE DIMENSIE
Ook op sociaal vlak moet er volgens
het Vlaams Belang meer aandacht
voor de eigen mensen komen: armoede moet beter worden opgespoord en er moet komaf worden
gemaakt met de geïmporteerde armoede. “Terwijl 80.000 Vlamingen
op de wachtlijst staan, wordt 1 op
3 sociale woningen toegewezen aan
niet-Belgen. Sociale huisvesting mag
geen vangnet voor buitenlandse gelukzoekers zijn”, aldus Janssens tijdens de persvoorstelling. Onze sociale voorzieningen zijn schaars en
dienen dan ook in de eerste plaats
voor onze mensen.

Het volledige programma lezen?
Mail naar info@vlaamsbelang.org of bel 02 219 60 09 met uw
naam en adres en u krijgt een exemplaar toegestuurd.
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België blijft land zonder grenzen
GEZINSHERENIGING
BLIJFT IMMIGRATIEKANAAL BIJ UITSTEK
De gezinshereniging blijft onverminderd het belangrijkste immigratiekanaal. Bij zowat 50 procent
van de uitgereikte verblijfstitels aan
onderdanen van niet-EU-landen
gaat het om familiale redenen.

Als we sommigen mogen geloven, is de immigratiecrisis in dit land
onder controle. Niets is minder waar.
Eerder dit jaar lanceerde het Vlaams
Belang een immigratie-app waarin
onze partij de ‘goed nieuws’-show
en de stoere uitspraken van Theo
Francken confronteerde met een
aantal harde en verifieerbare cijfers. Voor wie eraan mocht twijfelen: “De partij maakt alleen gebruik
van officiële cijfers. Wie haar denkt
te kunnen tegenspreken met een factcheck, is eraan voor de moeite.” (De
Standaard, 25.05.2018).
Hieronder volgen de voornaamse
cijfers op een rij.

GLOBALE IMMIGRATIEDRUK OP RECORDHOOGTE
Het feit dat de focus de afgelopen
jaren op het asielprobleem lag, zou
haast doen vergeten dat ook de
reguliere immigratie naar dit land
onverminderd op een hoog niveau
aanhoudt en - meer zelfs - onder
deze regering is toegenomen.

Een rapport van het federaal migratiecentrum Myria (november
2017) sprak daarover eerder al
duidelijke taal. Na verscheidene jaren aanhoudende groei, daalde de
immigratie naar België gedurende
drie opeenvolgende jaren (2011,
2012, 2013). Onder deze regering bevestigde deze neerwaartse
trend zich echter niet. Wel integendeel: in de periode 2014-2016
was er opnieuw een toename van
de immigratie met 12 procent. In
2016 werden in dit land 136.327
‘nieuwkomers’ geregistreerd.
Maar daar blijft het niet bij. Uit
cijfers van het Belgische bureau
voor de Statistiek, die het Vlaams
Belang publiek maakte, blijkt immers dat de stijgende tendens zich
in 2017 nog heeft verdergezet, toen
werd afgeklokt op niet minder dan
139.818 nieuwe immigranten,
meteen het op één na hoogste aantal sinds het begin van de tellingen
in 1948.
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In 2015 (het eerste volledige regeringsjaar van deze coalitie) werden
55.928 eerste verblijfsvergunningen om familiale redenen afgeleverd, goed voor een stijging van
twintig procent in vergelijking met
2013, toen dat aantal op 45.979
lag. In 2016 werden 50.928 verblijfsvergunningen om familiale
redenen toegekend, waarvan 52
procent aan niet-EU-burgers.
Aangezien deze regering - ondanks
eerdere aankondigingen - heeft
nagelaten de voorwaarden voor
gezinshereniging voor asielzoekers
wezenlijk te verstrakken, voorspelde het Vlaams Belang dat deze
trend zich verder zou doorzetten.
Een en ander werd ondertussen bevestigd door de nieuwste cijfers van
de Dienst Vreemdelingenzaken.
In 2017 kregen 52.066 vreemdelingen een verblijfsvergunning in
het kader van gezinshereniging,
waarbij het aantal familieleden van
erkende asielzoekers al was opgelopen tot 6.951.

AANTAL ASIELAANVRAGEN STIJGT
Nadat het aantal asielaanvragen
in 2015 een enorme piek kende
(+ 106 procent), daalde dat cijfer
sinds de sluiting van de Balkanroute (zoals bekend geen verdienste van de Belgische, maar van de
Hongaarse en Oostenrijkse regeringen) opmerkelijk. Ondertussen
zit het aantal asielaanvragen echter
opnieuw in een stijgende lijn. Vo-

rig jaar werden 19.688 asielaanvragen ingediend, goed voor een stijging van 5 procent in vergelijking
met 2016, toen 18.710 aanvragen
werden geregistreerd. Deze stijging
is opvallend gezien het feit dat de
illegale immigratie naar Europa
aanzienlijk terugliep.
Dit jaar zet deze stijgende tendens zich verder door. In de eerste
jaarhelft van 2018 werden reeds
10.668 asielaanvragen genoteerd,
een stijging 14 procent tegenover
dezelfde periode vorig jaar.

TERUGKEERBELEID FAALT
Een goede graadmeter om te meten hoe succesvol het terugkeerbeleid is, is het aantal effectieve
repatriëringen dat volgt op een
‘bevelschrift om het grondgebied
te verlaten’ (BGV). Uit de meest
recente cijfers van de Europese
Commissie blijkt dat vorig jaar
amper 16,3 procent van de uitwijzingsbevelen daadwerkelijk wordt
uitgevoerd. Dat zijn er met andere
woorden minder dan één op zes. In
2016 ging het om 20,96 procent,
het jaar ervoor om 17,88 procent.

Veel beterschap in het terugkeerbeleid lijkt overigens niet onmiddellijk in zicht. Er is immers nog
altijd onvoldoende capaciteit in de
gesloten centra voor gedwongen
terugkeer, een oud zeer. Ook hier
blijft het vooral bij aankondigingspolitiek. De voorbije jaren werd
het aantal plaatsen verhoogd van
450 naar 633. Nog geen 200 extra
plaatsen in goed vier jaar tijd oogt
wel bijzonder mager, zeker wanneer men weet dat in volle asielcrisis in nauwelijks enkele maanden
vele duizenden opvangplaatsen
konden bij gecreëerd worden.

ZANDZAKJES TEGEN DE
ZONDVLOED
Ondertussen staat het Vlaams Belang niet meer alleen met zijn vaststellingen. In een krant zoals De
Standaard (16.04.2018) bijvoorbeeld luidde het eerder dit jaar als
volgt: “Wellicht zou hij (Francken,
nvdr) vanuit de oppositie snoeiharde
kritiek hebben gehad op het beleid
dat hij nu voert. Ooit maakte hij in
zijn boek ‘Land zonder grenzen’ een
vlijmscherpe analyse van het vreemdelingenbeleid. Maar wie alle gege-

vens oplijst, merkt dat er in wezen
niet veel is veranderd.”
Er werden de afgelopen jaren in
het beste geval hier en daar enkele
beperkte initiatieven genomen en vooral - aangekondigd. Veelal gaat
het om maatregelen waar op zich
weinig of niets tegen in te brengen
valt, maar die in de verste verte niet
volstaan om een kentering in het
immigratiebeleid teweeg te brengen.
Maatregelen die wél een impact
zouden kunnen hebben, kwamen
er niet, bleven in de aankondigingsfase steken of waren enkel
goed voor de televisiecamera’s,
maar niet voor het regeringswerk.
Slotsom: van een zo noodzakelijke
trendbreuk is absoluut geen sprake.
Ook de beste publiciteitscampagne
kan niet verhelen dat de immigratiekranen nog steeds openstaan
en België blijft wat het was: een
topbestemming voor immigratie
vanuit alle windstreken. Een ‘Land
zonder grenzen’, inderdaad.
Dirk De Smedt

Asielzoekers troepen samen bij de Dienst Vreemdelingenzaken

9

Vlaams Belang-kandidaten aan het woord
Lokale verkiezingen betekenen ook en vooral lokale accenten. We vroegen zeven Vlaams Belang-kandidaten naar hun ambities voor hun gemeente of stad.
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1. Wat is de grootste uitdaging voor uw gemeente/stad?
Betrokkenheid van de burgers bij
belangrijke politieke beslissingen
over aangelegenheden die een impact hebben op de leefbaarheid,
veiligheid en welzijn van de bevolking. De bevolking moet hierover
vooraf geconsulteerd worden en
moet een doorslaggevende stem
hebben bij de eindbeslissing.

De grootste uitdaging voor onze
stad is om van Roeselare terug een
herkenbaar Vlaamse, veilige en
bereikbare stad te maken. Door
de massamigratie is Roeselare zijn
identiteit verloren en steekt criminaliteit meer en meer de kop op.

Het bestuur bestuurt niet! De nog
niet gedempte financiële put, de
kostelijke uitbating van Den Egger, de achterophinkende sportinfrastructuur… En bovenal: de
toenemende vervreemding en islamisering door de asielopvang.

2. Hoe wil u dat als Vlaams Belang aanpakken?
Door een duidelijke inspraak van
allen die belang hebben bij de
vooropgestelde beleidsbeslissingen,
projecten en andere, dit nog voor
de eerste planningen. Dit kan bij
objectieve bevraging, referendum
of andere inspraakmogelijkheden.

In eerste instantie door actief deel
te nemen aan de politiek en de
problemen die zich stellen aan te
kaarten. Vlaams Belang Roeselare
voert nu al een goede oppositie
en daar wil ik deel van uitmaken.
Daarnaast is een vestigingsstop een
must!

Besturen is daadkracht tonen, keuzes maken. Het asielcentrum had
reeds lang dicht moeten zijn. Ook
de opvang in OCMW-woningen
moet stoppen. Er moet een stop
komen op de inschrijving van erkende asielzoekers die in de sociale
hangmat liggen.

3. Als u voor een dag burgemeester zou zijn, welke beleidsdaad zou u dan meteen stellen?
Een gemeentelijk aanbod voor
de benoeming van een voltijdse
jeugdconsultant. Hierbij een duidelijke functiebeschrijving als ervaringsdeskundig - initiatiefvol - gemotiveerd - open karakter- kennis
van de jeugdproblematiek.

t Gent

aa
2de kandid

AERT

Adeline BLANCQU

Als jonge vrouw voel ik mij vaak
onveilig in mijn eigen stad. Daarom is mijn eerste prioriteit om
voor goed onderhouden, kwalitatief ingevulde en veilige open
ruimtes te zorgen waar kinderen,
jongeren en jonge gezinnen rustig
kunnen vertoeven.

Ik geef de politie opdracht om het
gesprek aan te gaan met de inwoners van inbraakgevoelige wijken.
Dadelijk Buurtinformatienetwerken (BIN) opzetten! En ik wil
meer geld voor politie: Waalse gemeenten krijgen nog steeds meer
geld dan Vlaamse.

AB: Eén van de grootste uitdagingen waar Gent de dag van vandaag
mee te kampen heeft is de schrijnende armoede waar vele Gentenaars mee te maken hebben. Het
zogenaamde ‘sociaal’ beleid van het
Gents stadsbestuur is hallucinant.
Zowel ‘links’ als iedere andere par-

tij interesseren zich liever in de allochtone gemeenschap. Hier doen
wij als volkspartij niet aan mee,
Gent terug aan de Gentenaars met
een sociaal en degelijk beleid!

S
er van ON
GENT we
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AB: We willen dit links en laks beleid grondig aanpakken. Er moet

er Ekeren

TEN
Kurt VAN NO
Lijsttrekk

S
er van ON
EKEREN we

t

aa
5de kandid

MOESEN
Gregory VER
BEERSEL

RSEL
MOET BEE

BLIJVEN!

r

aa
er Aartsel

ANS
Mike SCHUURM
Lijsttrekk

van ONS
AR weer

AARTSELA

1. Wat is de grootste uitdaging voor uw gemeente/stad?
De gemeente Ekeren werd in 1983
als district aangehecht bij de stad
Antwerpen. De opeenvolgende
stadsbesturen misbruiken de open
ruimten van Ekeren om de bevolkingsoverschotten van Antwerpen
- vooral een gevolg van massa-immigratie - op te vangen. Recent besliste het stadbestuur nog om een
van de laatste Ekerse landbouwgebieden vol te bouwen.

Het klinkt cliché, maar uiteraard
een mooie toekomst voor onze
kinderen garanderen. Indien we
niet opletten, wordt Beersel een
verlengstuk van Brussel. We moeten de vervreemding uit Brussel
actief tegengaan. Beersel moet opnieuw een leefbare gemeente worden waar buren met elkaar praten,
elkaar helpen en waar iedereen op
elk uur van de dag veilig kan leven.

In Aartselaar is dat ongetwijfeld
de vergrijzing. Van 16,2 procent
65-plussers in 2005 en 24,5 procent vorig jaar, evolueert het aantal
ouderen in Aartselaar naar 30,3
procent in 2030. Nergens in de
provincie Antwerpen is dat aandeel
65-plussers zo hoog.

2. Hoe wil u dat als Vlaams Belang aanpakken?
De open ruimten van Ekeren moeten beschermd worden via een betonstop. Dat kan het best door van
Ekeren opnieuw een zelfstandige
gemeente te maken, zodat het Antwerpse stadsbestuur geen beslissingen meer kan nemen boven de
hoofden van de Ekerenaren.

Voorrang geven aan mensen die uit
de buurt komen als het op woningen aankomt. Een sterker politiebeleid. En meer straat- en buurtfeesten organiseren zodat mensen
elkaar beter leren kennen en zich
verbonden voelen met onze Zennegemeente.

Volgens mij is het Vlaams Belangseniorenplan meer dan ooit van
toepassing op Aartselaar. Met een
minimumpensioen en betaalbare
en kwalitatieve rusthuizen zouden
we onze senioren al het nodige welzijn kunnen bieden.

3. Als u voor een dag burgemeester zou zijn, welke beleidsdaad zou u dan meteen stellen?
Ons Ekers politiekantoor heeft
maar beperkte openingsuren en
vaak is er zelfs geen enkele politieaanwezigheid in Ekeren. Ik zou
beslissen dat ons politiekantoor de
klok rond bemand moet worden
en dat er permanent politie op de
Ekerse straten aanwezig moet zijn.

Lokale referenda invoeren. Voor
elk belangrijk thema in de gemeente zou ik aan alle inwoners
hun mening vragen en die dan ook
daadwerkelijk volgen. Enkel het
volk heeft het recht om te beslissen
wat met hen gebeurt!

Eén beleidsdaad is moeilijk. Kleine
beleidsdaden zoals het investeren
in het onderhoud van straten, pleinen, speelruimte, fiets- en voetpaden maken een gemeente leefbaar
voor iedereen. Burgers hebben
geen nood aan megalomane projecten zoals het hier regelmatig
wordt voorgesteld.

een meldpunt komen voor verborgen armoede, vereenzaming
en marginalisering. Omdat vele
(Gentse) sossen leven van vriendjespolitiek, willen we de huidige
‘sociale’ en vooral gesubsidieerde
instellingen onder de loep nemen
en het kaf van het koren scheiden.

Waar andere partijen voornamelijk
willen investeren in dure projecten
en imago, willen wij investeren in
onze mensen.

zwijgen (en sommige jongerenpartijen zelfs toejuichen!) dan is
het wel drugsgebruik. We zouden
meer inzetten op het informeren
van jongeren inzake drugsgebruik,
alsook het opsporen van de échte
criminelen.

AB: Met één dag zou ik niet toekomen. Maar als er één belangrijk
punt is dat andere partijen dood11

Zomerakkoord Vlaamse Regering:
klimaatobsessie en regelneverij
De regering onder leiding van Geert Bourgeois (N-VA) bezorgde de
Vlamingen zowaar op de Belgische ‘Feestdag’ een wel een bijzonder
koude douche met de presentatie van haar zogenaamde ‘Zomerakkoord’, de concretisering van wat een ‘superministerraad’ heette te
zijn.

terwijl zij anderzijds hun overproductie niet terugbetaald krijgen.
Welke dwang zal men gebruiken
om iedereen zonnepanelen te laten
plaatsen?

zelfs niet eens meer mogen vernieuwen door een nieuw (milieuvriendelijker) exemplaar. Met alle
zware financiële gevolgen van een
energieomschakeling van dien.

Alhoewel men gascentrales wil
laten bouwen om de minderproductie aan elektriciteit ten gevolge
van de geplande kernuitstap te
compenseren, sprak de Vlaamse
regering in het zomerakkoord desondanks ook af dat woningen in
nieuwe verkavelingen geen aansluiting op aardgas meer krijgen,
maar zullen moeten verwarmen
via een warmtepomp. De Vlaamse
Regering negeert echter het zeer
hoge prijskaartje van warmtepompen. Bovendien doet de kostprijs
van elektriciteit (een warmtepomp
verbruikt elektriciteit) het voordeel
van energiebesparing zo goed als
volledig teniet in vergelijking met
gasverwarming.

Bourgeois wil met een batterij aan
milieu- en energiemaatregelen de
“duurzame toekomst van Vlaanderen” definitief verankeren. Volgens
de minister-president wordt dit
beleid “breed gedragen” en zullen
deze maatregelen een “onomkeerbare omslag” veroorzaken. Het is
echter nog maar de vraag wat het
waarheidsgehalte is van Bourgeois’
beweringen…
Vlaams Belang-fractievoorzitter
Chris Janssens sprak over “een
uitgebluste regering die er door verdeeldheid jarenlang niet in slaagde
om fundamentele knopen door te
hakken, maar nu compromissen bereikt waarvan ze de factuur niet zelf
moet betalen en méér nog, die zouden moeten worden uitgevoerd door
de volgende Vlaamse regering”.

GESTUNTEL ROND
STOOKOLIEKETENS
Inhoudelijk valt er ook heel wat
kritiek te geven op de in het ‘zomerakkoord’ bereikte compromissen. Voor Vlaams Belang-energiespecialist Stefaan Sintobin is
het duidelijk dat “de obsessie van de
Vlaamse Regering over het bannen
van fossiele brandstoffen en het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen zal zorgen voor een ongeziene
opstoot van regelneverij”.
Het Zomerakkoord bevat bijvoorbeeld een verbod op de verkoop
van stookolieketels vanaf 2021. De
600.000 Vlamingen die hun huis
met stookolie verwarmen zouden
binnen drie jaar hun oude ketel

Minister van Energie Bart Tommelein (VLD) moest nadien echter met het schaamrood op de
wangen toegeven dat de Vlaamse
Regering voor een verkoopsverbod
niet eens bevoegd is. Blijkbaar bleken hij en zijn collega’s vergeten te
zijn dat in het interfederale Energiepact al werd afgesproken dat de
verkoop van stookolieketels pas
vanaf 2035 verboden wordt. Maar
Tommelein blijft er wel bij dat
Vlaanderen sneller wil gaan en er
via regelgeving voor zal zorgen dat
vanaf 2021 stookolieketels alvast
bij nieuwbouw en bij ingrijpende
energetische renovaties niet meer
kunnen.

12,6 MILJOEN
ZONNEPANELEN
De regering besliste ook dat de
hoeveelheid hernieuwbare energie
moet verdubbeld worden. Daarvoor zouden er op een korte periode van tien jaar maar liefst 12,6
miljoen zonnepanelen bij moeten
komen. Dat komt neer op twee
zonnepanelen per Vlaming. Ondertussen ligt de periode waarin
het plaatsen van zonnepanelen ondersteund wordt - u herinnert zich
de schuldenputten die dat veroorzaakte - echter allang achter ons en
moeten eigenaars van zonnepanelen een prosumententarief betalen
om gebruik te maken van het net,
12

WORDT WONEN
ONBETAALBAAR?
Nog een maatregel van het Zomerakkoord in de strijd tegen de ‘klimaatverandering’: wie vanaf 2021
een woning verwerft via een aankoop of een erfenis die niet aan de
laatste energienormen voldoet, zal
verplicht worden om binnen een
periode van vijf jaar ingrijpende
isolatiemaatregelen door te voeren.
Of deze verplichting enige impact
zal hebben op het klimaat valt te
betwijfelen. Zeker is wel dat deze
maatregel - in combinatie met het
geplande verbod op stookolieketels
en de afbouw van verwarming op
gas - jonge gezinnen die een woning kopen zwaar op kosten zal jagen. Vastgoedexperts waarschuwen
nu al dat deze verplichting de aankoop van een woning nog minder

betaalbaar dreigt te maken voor
jonge gezinnen die nu vaak financieel al tot het uiterste moeten gaan
om een huis te kopen.

REKENINGRIJDEN
KOMT ERAAN
Uit een berekening van VAB bleek
dat dieselrijders in vergelijking met
2015 maar liefst 30 procent meer
belastingen betalen. Autorijden is
door de hoge accijnzen bijna een
luxe geworden. Maar de Vlaamse
regering blijkt van mening dat autorijden best nog wel wat duurder
gemaakt kan worden. De Vlaamse
regering sprak immers af dat er tegen 2024 of 2025 een slimme kilometerheffing voor personenwagens
moet komen. De volgende Vlaamse Regering moet de concrete modaliteiten vastleggen en uitwerken.
Het fiasco van de kilometerheffing
voor vrachtwagens die heeft geleid

tot een toename van het sluipverkeer met alle daaraan verbonden
gevaren in onze dorpskernen heeft
de regering dus niet tot realisme
aangezet. Nieuwe regelneverij dus
waarbij de overheid bewaakt hoeveel kilometers iedereen rijdt, met
de mensen die om één of andere
reden geen beroep kunnen doen
op het openbaar vervoer als belangrijkste slachtoffers.
Zou de regering niet beter eerst
werk maken van een kwalitatief
openbaar vervoer dat een echt alternatief vormt voor het autorijden? Studies tonen immers aan dat
het met de stiptheid en de kwaliteit van ons openbaar vervoer nog
nooit zo slecht gesteld is geweest.

WORDT VERVOLGD
Geert Bourgeois stelde ter gelegenheid van de persvoorstelling van
het zomerakkoord dat hij “glom

van trots” en klopte zich stoer op
de borst dat “dit wellicht de grootste
Vlaamse hervormingsregering ooit
is”. Het viel daarbij op dat de linkse
oppositie het fundamenteel eens is
met de meeste afspraken van het
Zomerakkoord en als enige kritiek
wist te formuleren dat alles nog
niet concreet genoeg is.
Het Vlaams Belang formuleerde bij
monde van Chris Janssens en energiespecialist Stefaan Sintobin wél
fundamentele kritiek op de nieuwe
regelneverij van de Vlaamse regering, een kritiek die overigens massaal wordt bijgetreden door de bevolking. We kunnen maar hopen
dat de volgende regering blijk geeft
van meer realisme en de afgesproken maatregelen naar de vuilbak
verwijst.
Kurt Ravyts

Chris Janssens: “Dit is een uitgebluste regering die er door verdeeldheid jarenlang niet in slaagde om fundamentele knopen door te hakken.”
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“

oor ons k
op de eerst
tici!”
Vlaams Belang trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen met de niet mis te verstane boodschap
‘Onze mensen eerst.’ Een interview met onze voorzitter.
Laten we maar met de deur in huis vallen: ‘Eerst
onze mensen’, dat is een duidelijke slogan.
Inderdaad. Een slogan die volledig in de lijn van onze
partij ligt. Alleen het Vlaams Belang kiest voor het
volle pond voor onze gepensioneerden, onze werknemers, onze hulpbehoevenden en onze jongeren. Alleen het Vlaams Belang kiest resoluut en onvoorwaardelijk voor onze mensen, ons land en onze toekomst.
Onze partij is vandaag gewoonweg het syndicaat van
de gewone Vlaming. Voor ons komen onze mensen
op de eerste plaats en niet de politici!
Die gewone Vlaming heeft het inderdaad hard te
verduren…
Dat klopt. De Vlaming werkt hard, maar krijgt daar
van deze regering weinig tot niets voor terug. Integendeel: de kleine Vlaamse werknemer is vandaag
nog altijd de grote melkkoe van de Belgische regering,
ook met de zogenaamde Vlaams-nationalisten van de
N-VA erin. De belastingdruk is nog steeds nergens
zo hoog als in dit land. De Vlaming geeft nog steeds
meer dan de helft (53,7 procent) van zijn loon af. Ter
vergelijking: een werknemer bij onze noorderburen
betaalt op zijn loon slechts 37,5 procent belastingen.
En in ruil voor die hoge belastingen…

Voorzitter Tom Van Grieken: “De Vlaming
werkt hard, maar krijgt daar van deze
regering weinig tot niets voor terug.

Krijgt de Vlaming onder meer de laagste pensioenen.
Mensen die hun leven lang hebben gewroet en bij14

komen onze mensen
te plaats, niet de poliOh, een hele waslijst aan maatregelen. We kunnen
bijvoorbeeld naar het buitenland kijken om inspiratie
op te doen. Zo moet de wet op de gezinshereniging
verstrengd worden, naar het voorbeeld van onder meer
Denemarken. De naturalisatieprocedure kan ook verstrengd worden. Naar het voorbeeld van Oostenrijk
kunnen we eisen dat wie de Belgische nationaliteit
wil verkrijgen door naturalisatie, voorafgaandelijk gedurende tien jaar ononderbroken in ons land op legale wijze moet verbleven hebben én over een blanco
strafregister beschikken. Om de druk op onze sociale
zekerheid te verlichten, moeten de sociale bijdragen
van vreemdelingen in een aparte sociale kas gestort
worden. En enkel uit deze aparte sociale kas kunnen
vervolgens sociale uitkeringen worden betaald aan
vreemdelingen. Om hiertoe toegang te krijgen moet
een verblijfsvereiste van zeven jaar worden ingevoerd
en een werkvereiste van drie jaar. Dat is de praktijk
in, opnieuw, Denemarken, en is dus helemaal niet zo
onmogelijk.

gedragen, moeten op het moment dat ze denken te
kunnen genieten van hun oude dag vaststellen dat hun
pensioen niet eens voldoende is om een rusthuisfactuur te betalen. En nog wraakroepender: een pensioen
dat lager is dan het bedrag dat wordt uitgegeven voor
de eerste beste asielzoeker die nooit een eurocent aan
het sociaal systeem heeft bijgedragen.
Betreffende die asielzoekers: heeft deze regering
daar voor verandering gezorgd? Of is het immigratiebeleid bij hetzelfde gebleven?
Het enige wat veranderd is, is de communicatie. Met
een uitgekiende communicatie laat staatssecretaris
Francken uitschijnen dat hij de immigratiestroom bedwingt en dat de asielcrisis voorbij zou zijn. Niets is
echter minder waar. Wie zich immers niet laat afleiden
door het voortdurende getater, getoeter en getwitter,
maar kijkt naar de reële feiten, weet dat de vele hoeraberichten niet alleen voorbarig, maar zelfs ronduit
misplaatst zijn. De naakte cijfers tonen dan ook het
tegendeel aan. Ik zet voor jullie graag enkele cijfers op
een rijtje: Sinds het aantreden van deze regering kregen niet minder dan 105.165 vreemdelingen de Belgische nationaliteit in de schoot geworpen. 4 op de
5 uitwijzingsbevelen worden niet uitgevoerd. Onder
Francken kwamen er quasi een half miljoen nieuwe
immigranten bij! Klinkt dat iemand als een streng
immigratiebeleid in de oren? Mij alvast niet. Kort
samengevat: Francken faalt. Wie dit zelf wil nagaan,
kan nog steeds onze immigratie-app downloaden
(www.immigratie.app).

En last but not least, een asielverzoek moet zo snel mogelijk behandeld worden en de aanvrager moet na een
afwijzing meteen het land uit, zelfs voor een eventuele
beroepsprocedure is afgerond. En daarmee wil ik zeggen: echt het land uit en niet zomaar een ‘bevel om
het grondgebied te verlaten’ ontvangen. Gedurende
de procedure blijft de aanvrager in een gesloten asielcentrum om te voorkomen dat men in de illegaliteit
vlucht.
Dat zijn allemaal haalbare voorstellen, die in het buitenland in voege zijn. Dus het excuus dat ‘het niet mag
van Europa’, waar de staatssecretaris te pas en te onpas
mee schermt, is onzin.

Wat zijn de alternatieven die het Vlaams Belang
naar voor zou schuiven om de immigratiecrisis te
bedwingen?
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Over Europa gesproken: ook
op Europees niveau loopt het
migratiebeleid mank. Wat onze
excellenties daar zeggen en doen,
is ook nooit duidelijk…
Dat is het minste wat men kan
zeggen. Wat hebben we hier bijvoorbeeld gehoord over de Politieke Verklaring van Marrakesh?
Niemand in Vlaanderen heeft daar
iets over gelezen in de krant, gezien
op televisie of gehoord op de radio. Nochtans vertegenwoordigden
Theo Francken, Jan Jambon en Didier Reynders daar eerder dit jaar de
Belgische regering. In de Verklaring
die zij goedkeurden namens ons
allemaal, staan een aantal zeer onrustwekkende zaken. Zo is één van
de zes gestelde prioriteiten een “verhoogde aandacht voor de strijd tegen
xenofobie, racisme en discriminatie”.
Maar er is nog meer: “De Rabatpartners erkennen de noodzaak om de
paden naar reguliere migratie aan te
moedigen en te versterken, gebaseerd
op efficiënte systemen van burgerlijke
registratie, en om de mobiliteit te promoten van bepaalde categorieën van
reizigers (in het bijzonder zakenmannen en -vrouwen, jonge professionals
of onderzoekers) tussen Europese en
Noordelijke-, Westelijke en CentraalAfrikaanse landen.” “Doelstelling 3:
Bevorder reguliere migratie en mo-

biliteit, in het bijzonder voor jongeren en vrouwen, tussen Europa en
Noord-, West- en Midden-Afrika, en
tussen deze regio’s.” “Doelstelling 4:
Moedig het vergemakkelijken van de
procedures voor de uitgifte van visa
aan.”

gewone Vlaming in de kou staan.
Daarom is er nood aan een partij
als het Vlaams Belang. Een partij
die de zwijgende meerderheid weer
een stem geeft. Zowel in de parlementen als in de provincieraden en
de gemeenteraden van dit land.

De lijst gaat door. Wat duidelijk
is, is dat de Belgische regering daar
haar handtekening plaatste onder
een charter dat de migratiestromen
die nog op ons af zullen komen alleen maar zal doen toenemen en in
het beste geval zal ‘managen’. Dat
is echter niet wat de Vlaming en
volgens mij de rest van de Europese
bevolking wil.

De gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen liggen direct
voor ons. Waar gaat het Vlaams
Belang op inzetten?

Wat de bevolking wil... Maar wil
onze politieke elite wel uitvoeren
wat de bevolking van hen vraagt?
Volgens verschillende bevragingen
maakt de Vlaming zich vandaag de
dag vooral zorgen over terrorisme
en immigratie. De zwijgende meerderheid wil geen verdere massamigratie, waarbij trouwens ook de allochtonen geen enkele baat hebben.
De traditionele partijen negeren de
noodkreten van gewone Vlamingen
die vandaag steeds meer verdrongen
worden in de steden. Meer zelfs: zij
zien in de nieuwe toestroom aan allochtonen vooral een nieuw aan te
boren electoraat. Intussen blijft de

Zoals eerder gesteld, trekken we
naar de kiezer met de slogan ‘Eerst
onze mensen’. Een slogan die het
voordeel van de duidelijkheid heeft.
Onze mensen op de eerste plaats
zetten. Dat is de ambitie van het
Vlaams Belang voor 14 oktober.
Dat heeft niets te maken met egoïsme maar alles met de instandhouding van ons cultureel, maatschappij- en sociale zekerheidsmodel.
Uit tal van cijfers blijkt immers dat
‘onze mensen’ vaak als tweederangsburgers worden behandeld. Denken
we maar aan de disproportionele
toewijzing van sociale woningen
aan niet-Europese vreemdelingen,
aan de sterke oververtegenwoordiging van niet-Belgen in de sociale
tewerkstelling of de buitensporige
uitgaven voor leefloon aan mensen
die niet over onze nationaliteit beschikken. Wetend dat 1 op 6 landgenoten in armoede verkeert, zijn
deze enorme uitgaven en daaraan
gekoppelde maatregelen manifest
onrechtvaardig. Naast de regionale
en federale overheid speelt ook het
lokale niveau een fundamentele rol
in de prioritaire behandeling van
de eigen gemeenschap. En dat laatste, daar gaat het ons om. Ook op
lokaal niveau kan de overheid het
verschil maken voor onze mensen.
Hoe ziet u dat dan concreet?

Tom Van Grieken: “De zwijgende meerderheid
wil geen verdere massamigratie.”
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Kijk, we moeten ons vier essentiële vragen durven stellen. In welke
gemeente willen we leven? Hoe
willen we in onze gemeente leven?
Hoe maken we onze gemeente leefbaar? Hoe kunnen we ons in onze
gemeente ontplooien? Deze vragen
leiden ons naar fundamentele the-

Tom Van Grieken: “Naast de regionale en federale overheid speelt ook het lokale niveau een
fundamentele rol in de prioritaire behandeling van de eigen gemeenschap.”
ma’s zoals de aanpak van criminaliteit, van armoede, vervreemding en
islamisering, het bewaken van fiscale rechtvaardigheid en betaalbaar
wonen. Maar ook het bewaren van
het Nederlandstalig karakter van
de gemeente. Dat zijn allemaal zaken waar men op het gemeentelijk
niveau veel meer kan doen dan nu
gebeurt.
Een gemeente ‘Vlaams’ houden,
hoe gaat dat volgens u in zijn
werk?
In de eerste plaats moeten gemeentebesturen alles wat vervreemding
in de hand kan werken, tegengaan.
Geen lessen Arabisch, een verbod
op het dragen van islamitische kledij in openbare gebouwen voor het
stads- en gemeentepersoneel. Zo’n
verbod moet ook gelden in de stedelijke en gemeentelijke scholen.
Moslimbeurzen of verenigingen en
initiatieven die de islam promoten,
mogen niet worden gesubsidieerd
of gefaciliteerd. Allemaal zaken
die men op gemeentelijk niveau
kan doorduwen, met de nodige
politieke wil. Daarnaast moet men
natuurlijk ook het Nederlands de

plaats geven die het verdient. Men
kan premies voor handelaars afhankelijk maken van het exclusieve
gebruik van de Nederlandse taal
en men kan verplichten om in het
straatbeeld enkel Nederlandstalige
reclameopschriften te gebruiken.
Maar de regering laat intussen
wel tienduizenden migranten
het land binnen. Wat kunnen gemeenten daartegen doen?
Idealiter doet de regering dat natuurlijk niet. Maar dat wil niet
zeggen dat gemeenten totaal machteloos staan, integendeel. De gemeente kan bijvoorbeeld actief
schijnhuwelijken opsporen en deze
melden aan het gerecht. Ook komt
het maar al te vaak voor dat ambtenaren van sociale diensten zich
vandaag verschuilen achter hun
zwijgplicht om zo illegalen en personen die zich schuldig maken aan
asielfraude, niet bekend te maken
bij het gerecht. Dat moet stoppen.
En uiteraard: voor het Vlaams Belang moet elke gemeente autonoom
kunnen beslissen of ze asielzoekers
op haar grondgebied aanvaardt of
niet. Een gemeente kan tot slot ook
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een inschrijvingsstop invoeren.
Tot slot: u bent een echte dierenvriend. Kunnen gemeentes ook
een rol spelen inzake dierenwelzijn?
Zelf heb ik geen huisdier, aangezien ik jammer genoeg niet elke dag
thuis kan zijn, maar ik hou inderdaad van dieren. We worden nog al
te vaak geconfronteerd met bijzonder zware vormen van dierenmishandeling en het aantal aangiften
van dierenleed is de afgelopen jaren
fors toegenomen. We willen dan
ook dat er in elke stad en gemeente
een dienst Dierenwelzijn wordt opgericht. Deze dienst moet beschikken over een eigen meldpunt. Daarnaast dient er bij de lokale politie
minstens een inspecteur te worden
opgeleid tot een deskundige inzake
dierenwelzijn. Noem het gerust een
dierenpolitie. Zo kan wie dieren
mishandelt snel worden bestraft.
Duidelijke taal! Dank voor dit interview!
Opgetekend door Bob De Brabandere

Steeds meer scholen met meerderheid anderstalige leerlingen
In maar liefst 919 scholen van het Vlaamse basisonderwijs en 264
schoolvestigingen van het Vlaamse secundair onderwijs is er een
meerderheid van leerlingen die thuis een andere taal dan het Nederlands spreken.
Daarmee heeft 13 procent van de
schoolvestigingen van het basisonderwijs en 9,8 procent van de
schoolvestigingen van het secundair onderwijs een schoolpopulatie
waarbij de Nederlandstalige kinderen in de minderheid zijn. Dat
blijkt uit het antwoord van minister van Onderwijs Hilde Crevits
(CD&V) op een parlementaire
vraag van Chris Janssens, onze
fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.

liefst 45,6 procent van de scholen
van het basisonderwijs een meerderheid aan anderstalige leerlingen. In het Antwerpse secundair
onderwijs gaat het om 33 procent
van de scholen. In Genk heeft 30
procent van de basisscholen een
anderstalige meerderheid en 11
procent van de secundaire scholen.
In Gent heeft 24,8 procent van de
basisscholen een meerderheid van
anderstalige leerlingen en 17 procent van de secundaire scholen.

sie duidelijk: “Ook kinderen van
de tweede, derde en vierde generatie
blijven thuis massaal de taal van het
herkomstland van ouders en grootouders spreken. Het bewijst dat het
immigratie- en integratiebeleid compleet mislukt is. Zonder een totale
rem op de huwelijksmigratie en gezinshereniging is het qua integratie
dweilen met de kraan open. De wetgeving ter zake moet dan ook dringend worden aangescherpt.”

De hoge percentages anderstaligen
maken ook duidelijk dat de plannen om leerlingen op school toe te
laten hun thuistaal te spreken pure
gekkernij zijn. Vlaamse leerlingen
in concentratiescholen dreigen
zo met de situatie geconfronteerd
HOGE PERCENTAGES
IMMIGRATIEBELEID
worden dat de voertaal op de speelDe meeste scholen van het door Voor Chris Janssens is de conclu- plaats plots Berbers, Arabisch of
Turks wordt. Dit dreigt segregatie
Vlaanderen
gefien uitsluitingsgenancierde Brusselse
Aantal basisscholen met anderstalige meerderheid
drag nog meer in de
Nederlandstalig onAantal schoolvestigingen met anderstalige meerderheid
met een Nederlandstalige meerderheid
hand te werken dan
derwijs hebben een
nu al het geval is.
meerderheid
aan
niet-NederlandstaVoor het Vlaams
lige leerlingen. Het
Belang zou elke
gaat om 74 procent
Vlaamse ouder bovan de basisscholen
vendien minstens
en 66,5 procent van
het recht moeten
de secundaire schohebben zijn kind
len. Maar ook in de
naar een school
regio Vilvoorde zijn
te sturen met een
de anderstaligen in
meerderheid
aan
de meeste scholen
Nederlandstalige
in de meerderheid.
leerlingen.
Onze
Maar liefst 22 van
kinderen
mogen
de 32 basisscholen
immers niet het
hebben een meerslachtoffer worden
derheid van andersvan het lakse imtalige
leerlingen.
migratie- en inteVoor het secundair
gratiebeleid
van
onderwijs gaat het
de opeenvolgende
om 16 van de 26
regeringen in dit
schoolvestigingen.
land.
In de stad AntWim Van Osselaer
werpen heeft maar
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Zelfs meerderheid gelooft Michel
niet meer
Het volstaat een korte blik te werpen op het zomerakkoord van de regering-Michel om vast te stellen dat het samenhangt met spuug en plaktouw. Van Arco over de arbeidsdeal tot het cosmetisch opsmukken van
de begroting. “Deze regering rekent zich rijk”, klinkt het bij economen.
De opdracht was zwaar. Om de begroting op koers te houden, moest
de regering op zoek naar 2,6 miljard
euro. Na een nachtelijke vergadermarathon rekende de ministerraad
op een vaste waarde om het gat
dicht te rijden: uw fiscale bereidwilligheid. Dat het Monitoringcomité,
dat de regering adviseert over de
begroting, in haar rapport ernstige
vragen stelde bij de niet-realistische
aannames, kon de rekenpret alvast
niet bederven.

welijks beter worden geïllustreerd.

FRAUDEBESTRIJDING:
250 MILJOEN EURO
Het witte konijn dat uit elke begrotingshoed komt getoverd, zijn
de extra inkomsten uit fraudebestrijding. Hoewel er geen extra personeel wordt ingezet, rekent Van
Overtveldt erop dat de fraudekassa
gaat rinkelen. Zelfs vanuit de meerderheid klonk het dat deze post het

BELASTINGEN:
993 MILJOEN
De grootste brok aan
maatregelen om het
begrotingsgat te dichten, komt namelijk uit
belastingen. Zo rekent
de regering erop dat het
‘cliquetsysteem’ voor
de
brandstofprijzen,
waarmee de accijnzen
worden verhoogd als de
marktprijzen verlagen,
een kleine 100 miljoen euro meer
zal opbrengen dan gedacht.

BESPAREN OP PENSIOENEN:
139 MILJOEN
Nadat minister Bacquelaine het wettelijk gegarandeerd rendement van
3,75 procent verlaagde naar 1,75 zet
de pensioenminister de roofbouw
op de tweede pensioenpijler verder.
Door nog meer te besparen op pensioenen rekent de MR-excellentie op
139 miljoen euro extra voor de begroting. Het ronduit asociale karakter van deze regeringsploeg kan nau-

beeld versterkt “dat de begroting
met spuug en plakwerk aan mekaar
hangt.”

ARBEIDSDEAL:
505 MILJOEN EURO
De jackpot van Michel komt er via
de zogenaamde arbeidsdeal. De regering rekent erop dat de 12.500 extra
jobs (die ze volgend jaar voorspelt)
505 miljoen euro gaan opbrengen
aan belastingkomsten en niet uitgegeven werkloosheidsuitkeringen.
Dat betekent dat elke job goed is
voor meer dan 40.000 euro inkom-
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sten. “Dit is voodoo-economics”, concludeerde Trends-redacteur Alain
Mouton daarover.

CARROSSERIE
De conclusie dat de budgettaire
maatregelen allerminst overtuigen,
was niet alleen te horen bij de oppositie. Ook meerderheidsleden spaarden hun kritiek niet. Zo maakte
CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert
een interessante analyse over de primaire saldi. Een moeilijke term die
niet meer wil zeggen dan de naakte
cijfers over de inkomsten en de uitgaven van een overheid, zonder rekening te houden met meevallers
zoals conjunctuur, rente
en eenmalige ingrepen.
Het resultaat (zie grafiek)
is de naakte budgettaire
waarheid. Daaruit blijkt
dat Michel het – ondanks
de betere economische
conjunctuur – nauwelijks
beter doet dan Di Rupo.
“Deze regering dreigt zich
te miskijken de op de carrosserie van de begroting,
maar vergeet onder de motorkap te kijken”, concludeerde Bogaert.
Een ding is alvast duidelijk: de echte
factuur van dit begrotingsakkoord
zal zoals zo vaak voor de volgende
regering zijn. Niet echt een prettig
vooruitzicht als we weten dat er nog
zwaar zal moeten worden gesaneerd
om de Europese doelstellingen te
halen en tegen 2021 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken. Daarvoor moet in 2020 nog
6,8 miljard worden gevonden en in
2021 meer dan 8 miljard euro. En
bij wie gaat men daarvoor aankloppen, denkt u? Juist!
Klaas Slootmans

Ik kan niet gaan stemmen op 14 oktober.

Hoe geef ik een volmacht?
Wanneer een kiezer niet in staat is om persoonlijk zijn/haar stem uit
te brengen, kan er in een aantal gevallen aan een andere kiezer volmacht worden gegeven. Hiervoor dient een attest te worden aangevraagd én moet er een volmachtformulier worden ingevuld waarop de
gegevens en de handtekening van volmachtgever en volmachtkrijger
worden vermeld.

WAT DIENT ER TE
GEBEUREN OP DE
VERKIEZINGSDAG ZELF?
De volmachtkrijger moet zich aanmelden in het stembureau waar de
volmachtgever had moeten stemmen. De volmachtkrijger dient
mee te nemen:
•
•
•

•
De meest voorkomende gevallen zijn:
Medische redenen: de kiezer is
ziek of revalideert, of is (bv. wegens
de gevorderde leeftijd) fysiek niet
meer in staat om de verplaatsing
naar het stembureau te maken
• Nodig: attest van een arts (die
zelf geen kandidaat mag zijn
bij de verkiezingen)
Beroepsredenen: de kiezer heeft
een job waarbij hij/zij op zondag
moet werken of zich voor het werk
in het buitenland bevindt
• Nodig: attest van de werkgever
Militaire dienst: de kiezer kan
niet gaan stemmen omdat hij/zij
van wacht is of op missie is in het
buitenland
• Nodig: attest van de militaire
overheid
Studieredenen: de kiezer zit in een
examenperiode, moet stage doen
op de verkiezingsdag of is met een
uitwisselingsproject in het buitenland
• Nodig: attest van de directie
van de onderwijsinstelling

Vakantieredenen: de kiezer is op
de dag van de verkiezingen op vakantie in het buitenland
• Nodig: attest afgegeven door
de burgemeester van uw
woonplaats
Dit attest wordt afgegeven door de
burgemeester nadat men de nodige
bewijsstukken van het tijdelijk verblijf in het buitenland kan voorleggen (boekingspapieren, vliegtuigof treintickets, huurcontract van
een vakantiewoning…).
Indien u geen bewijsstukken kunt
voorleggen (u gaat naar een buitenverblijf, u trekt rond met mobilhome of met de rugzak…) dan
kunt u nog steeds een ‘verklaring
op eer’ afleggen. Op basis hiervan
zal de burgemeester eveneens een
attest invullen.

AAN WIE KUNT U
VOLMACHT GEVEN?
Aan gelijk welke andere kiezer. Er
is dus geen familieband nodig. Wel
is het zo dat een kiezer slechts één
keer met volmacht kan stemmen.
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•

eigen identiteitskaart
eigen oproepingsbrief
oproepingsbrief van de volmachtgever (waarop het adres
en nummer van het stembureau vermeld staat)
volmachtformulier (dat door
beiden ondertekend werd)
attest waarom volmacht gegeven werd

WAAR KUNT U EEN
VOLMACHTFORMULIER
BEKOMEN?
•

•

Indien u uw naam en adres
bezorgt via verkiezingscel@
vlaamsbelang.org dan sturen
we u graag een volmachtformulier op.
U vindt het formulier ook op
www.vlaamsbelang.org/volmacht, www.vlaanderenkiest.
be, of bij uw gemeente (dienst
burgerzaken en/of de gemeentelijke webstek).

Indien zeker wil zijn dat uw stem
effectief naar het Vlaams Belang
gaat, dan zoeken we graag voor u
iemand uit uw buurt die namens u
gaat stemmen. Zo bent u zeker dat
uw stem voor het Vlaams Belang
niet verloren gaat! Contacteer ons
via verkiezingscel@vlaamsbelang.
org of 02/219.60.09.

Naleven taalwetten in
Brussel bereikt
historisch dieptepunt
Het Taalrapport 2017 van de Brusselse vice-gouverneur toont aan dat
de taalwet in Brussel blijkbaar niet veel meer is dan een vodje papier.
Uit een analyse die het Vlaams Belang maakte blijkt dat 96,3 procent
van de contractuele aanwervingen van Franstaligen bij de OCMW’s
flagrant in strijd is met de taalwetgeving. Bij de Nederlandstaligen is
dat 29,4 procent.
Ook met de taalpariteit loopt
het bij heel wat gemeente- en
OCMW-besturen stevig mank.
Los van de pariteit voor betrekkingen gelijk aan of hoger dan
afdelingschef voorziet de taalwet
dat ten minste 50 procent van de
te begeven betrekkingen in gelijke
mate moet verdeeld worden over
de beide taalgroepen. Als we echter
zien dat van de 2.554 wervingsdossiers amper 209 (of 8,2 procent)
Nederlandstaligen betrof, dan zitten we daar zeer ver van af en is het
duidelijk dat in heel wat besturen
de minimumvertegenwoordiging
van 25 procent Nederlandstaligen
absoluut niet wordt gehaald. Kortom, de taalwetsovertredingen zijn
niet enkel nefast voor de tweetalige
dienstverlening in de hoofdstad,
maar kosten de Vlamingen ook
nog eens vele honderden jobs waar
ze recht op hebben!

en met name die van minister van
Binnenlandse Zaken Jan Jambon
(N-VA) is enorm. Zowel de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht als de
Raad van State hebben reeds bevestigd dat minister Jambon perfect
een bijzonder toezicht in het leven
kan roepen en de vernietigingsbevoegdheid kan overdragen aan de
Brusselse vice-gouverneur. Ondanks expliciete oproepen hiertoe
vanwege het Vlaams Belang heeft
minister Jambon ook dat dossier
helaas ver weg in de communautaire diepvriezer gestopt.
Stijn Hiers

TAALWET IN DE COMMUNAUTAIRE DIEPVRIEZER
In heel dit verhaal draagt de Brusselse regering een verpletterende
verantwoordelijkheid. Zij dient
de schorsingen die door de vicegouverneur worden uitgesproken
om te zetten in vernietigingen. Van
de 2.105 aanwervingen en benoemingen in strijd met de taalwet in
2017, werden er… NUL vernietigd. Maar ook de verantwoordelijkheid van de federale regering

Feiten
&
cijfers
In 2017 leverden de politiediensten 754 ‘transmigranten’ die in
het Brusselse Noordstation en het
Maximiliaanpark waren opgepakt
over aan de Dienst Vreemdelingenzaken. 167 daarvan beweerden minderjarig te zijn en werden overgedragen
aan de voogdijdienst in dit land. 178
anderen kregen voor de eerste keer
een ‘bevel om het grondgebied te
verlaten’ en nog eens 134 kregen zulk
een nieuw bevel nadat zij dat eerdere
bevel al eens een of meerdere keren
in de wind hadden geslagen. Uiteindelijk werden van deze 754 ‘transmigranten’ er slechts 235 opgesloten in
een gesloten centrum met het oog
op hun uitzetting, waarvan er nauwelijks 156 (20,7% van het totaal)
ook effectief het land werden uitgezet. (Schriftelijke vraag nr. 1402 van
Barbara Pas aan de staatssecretaris
voor Asiel en Migratie)
***
België verleent tegenwoordig niet alleen asiel aan vreemdelingen die zich
hier aanmelden en daarvoor een verzoek indienen, maar gaat sinds 2015,
op vraag van de Europese Unie, nu
zelfs vluchtelingen naar hier halen
uit verre exotische oorden, waar ze
nochtans in veiligheid zijn. Zo haalde
staatssecretaris Francken de jongste
drie jaar reeds 1.835 vluchtelingen
naar dit land. (Schriftelijke vraag nr.
1393 van Barbara Pas aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie)
***

Dominiek Lootens kaartte al
meermaals de niet-naleving
van de taalwetten aan.
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In 2017 werden in de databank ‘terrorisme en extremisme’ 29 nieuwe
‘home terrorist fighters’ toegevoegd. Tevens werden 84 (islamitische) haatpropagandisten in deze
databank opgenomen. (Schriftelijke
vraag nr. 3023 van Barbara Pas aan
de minister van Binnenlandse Zaken)

Columberg: Belgisch probleem in
36 uur opgelost
Foto: BPPCOE - Wikipedia

Twintig jaar geleden deden de Franstaligen een eerste poging om Vlaanderen door de Raad van Europa te laten veroordelen voor ‘poging tot
assimilatie’.

Na een marathonzitting keurden de 20 aanwezige van de 286
leden van de plenaire vergadering uiteindelijk een geamendeerde
versie goed waaruit de meeste aanbevelingen waren verwijderd.
In 1963 werden zes Vlaamse gemeenten rond Brussel na de vastlegging van de taalgrens het jaar
voordien bij wijze van uitzondering
begiftigd met een stelsel van taalfaciliteiten. De Franstaligen kregen
de mogelijkheid om zich in het
Frans te wenden tot de gemeentelijke administratie, om Franstalige
formulieren aan te vragen en om
Franstalige lagere scholen in te
richten (met bijzondere aandacht
voor het Nederlands weliswaar). In
hoofde van de Vlamingen moesten
de faciliteiten dienen om de integratie van de aanwezige Franstalige inwijkelingen in hun Vlaamse
woonplaats te vergemakkelijken (te
‘faciliteren’) door hen de tijd te gunnen zich aan te passen. In de ogen
van de Franstalige politici daarentegen vormden de faciliteiten een eerste stap naar volledige tweetaligheid
en uiteindelijk naar de expansie van
de Brusselse agglomeratie met de
zes Vlaamse randgemeenten.

NIET MEER DAN PUNTJES
OP DE ‘I’
Al te lang lieten de traditionele
Vlaamse politieke partijen de
Franstaligen begaan. Pas vanaf de
jaren negentig waren er wat brave
initiatieven die het Vlaams karakter
van de Rand moesten ondersteunen, onder andere de oprichting
van vzw De Rand en het opstarten
van Vlabinvest, maar er moest 35
jaar gewacht worden vooraleer de
toenmalige Vlaamse regering wat
weerwerk ging bieden. Eind 1997
zette minister van Binnenlandse
Aangelegenheden Peeters met een
omzendbrief een aantal puntjes
op de ‘i’ inzake de correcte interpretatie van de taalfaciliteiten. De
gemeentebesturen moesten de taalfaciliteiten restrictief en strikt interpreteren. Met andere woorden, het
gebruik van het Frans mocht geen
automatisme zijn en moest door de
betrokkenen telkens opnieuw worden aangevraagd. Kort daarop volg22

de de omzendbrief Martens, dat
eenzelfde regeling voorschreef voor
de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. De faciliteiten
werden dus helemaal niet in vraag
gesteld, maar de Franstalige partijen riepen desondanks moord en
brand. Enkele (Franstalige) burgemeesters van faciliteitengemeenten
kondigden aan dat ze zich niet aan
de ministeriële omzendbrief zouden
houden en Louis Michel, vader van
de huidige premier, riep de gemeentebesturen van de zes zowaar op tot
burgerlijke ongehoorzaamheid.

INTERNATIONAAL
OFFENSIEF
Alle middelen waren goed voor de
Franstaligen om de omzendbrieven aan te vechten. Nadat ze bij de
Raad van State bot vingen en nadat
bij herhaling beslissingen van de
gemeentebesturen om de ministeriële omzendbrieven naast zich neer
te leggen door de hogere overheid
werden geschorst, probeerden ze de
kwestie te internationaliseren door
met name de Raad van Europa 1
voor hun kar te spannen. Aanstokers waren de intussen berucht geworden liberaal Armand De Decker
en Georges Clerfayt van het toenmalige FDF (thans Défi). Met de
omzendbrieven in de hand slaagden
ze er in om de commissie Justitie en
Mensenrechten van de Raad zover
te krijgen dat die in de loop van
1998 de Reto-Romaanse Zwitser
Dument Columberg naar België
stuurde om ter plaatse na te gaan
of de Franstalige ‘minderheid’ in
de Vlaamse Rand voldoende werd
beschermd. Een verblijf van welgeteld 36 uur waarin hij een veertigtal gesprekjes voerde, volstond om
1

De Raad van Europa werd in 1949 opgericht om de democratie en de mensenrechten in geheel Europa te bevorderen.

een rapport op te stellen waarin hij
de omzendbrieven veroordeelde als
een voorbeeld van de onverdraagzaamheid van de Vlaamse regering,
hij aanbeval om het stelsel van de
taalfaciliteiten te verruimen, om
de bewoners van de faciliteitengemeenten zich per referendum te laten uitspreken over de aanhechting
bij Brussel en ten slotte om heel
België tweetalig te maken. De commissie keurde het rapport en zijn
aanbevelingen bijna unaniem goed!

Vlaamse politiek de ondertekening
van de Europese Conventie afhield
omdat Vlaanderen gewoon geen
nationale minderheden telt. Die
conventie was in feite bedoeld om
bescherming te bieden aan minderheidsgroepen in landen die zonder
enige inspraak plots deel uitmaakten van een ander land, zoals bij de
val van het IJzeren gordijn het geval
was (in België zou alleen de Duitse
Gemeenschap als dusdanig kunnen
worden omschreven).

EN NOG, EN NOG…

Wie had gehoopt dat de kous daarmee af was, kwam bedrogen uit. In
2001 kreeg een andere Zwitserse,
Lili Nabholz-Haidegger, de opdracht om de situatie van de minderheden in Vlaanderen te onderzoeken. Ondertussen zijn er al een
viertal doorlichtingen geweest. De
campagne van de Franstaligen om
Vlaanderen in een slecht daglicht te
plaatsen, werd en wordt onverminderd verdergezet .

De Franstaligen juichten… iets te
vroeg, want na een marathonzitting
keurden de 20 aanwezige van de
286 leden van de plenaire vergadering uiteindelijk een geamendeerde
versie goed waaruit de meeste aanbevelingen waren verwijderd. De
meegekomen Brusselse burgemeesters dropen beduimeld af. Wel werd
de aanbeveling behouden om een
cultureel verdrag tussen de Vlaamse
en Franse Gemeenschap af te sluiten en om de Europese Conventie
over de bescherming van nationale
minderheden te ondertekenen en
te ratificeren. Tot dan toe had het
Vlaams Parlement dat cultuurverdrag geweigerd omwille van constante overtredingen van het territorialiteitsbeginsel door de Franse
Gemeenschapsregering terwijl de

KADERVERDRAG ALS
BREEKIJZER
De federale regering heeft nooit
echt weerwerk geboden, integendeel. Onder Verhofstadt I werd
het ‘Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden’ door België uiteindelijk
toch ondertekend. Een toegeving
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aan de Franstaligen die het blijven
beschouwen als een breekijzer om
zich in Vlaanderen als onderdrukte
minderheid te kunnen voordoen,
bijkomende voorrechten op te eisen
en de taalwetgeving te ondergraven.
Het verdrag werd evenwel nog niet
geratificeerd - dat moet door de
verschillende parlementen van dit
land gebeuren - maar federaal Buitenlandminister Didier Reynders
blijft in die richting maneuvreren.
Hij gebruikt daartoe onder meer de
Universele periodieke doorlichting
van België door de VN, waar met
medewerking van Reynders voor
het eerst de francofilie in Vlaanderen haar zeg heeft kunnen doen.
Verder probeert hij onderhandelingen op gang te houden om te komen tot een definitie van wat een
minderheid is zodat de Kaderverdragen inzake Minderheden alsnog
zouden geratificeerd worden. En
met het nog op te richten Mensenrechteninstituut willen de Franstaligen de taalwetten ondergraven.
Onbegrijpelijk trouwens dat dit in
het regeerakkoord werd opgenomen. Ook twintig jaar na de komst
van Dument Columberg blijven de
meeste Vlaamse partijen blind voor
de tactiek en de doelstellingen van
hun Franstalige collega’s.
Luk Van Nieuwenhuysen

Opnieuw een interbellum?
Recent verscheen Mijn Interbellum, een relaas tussen vrede
Peter Librecht (1936) was Vlaams volksverenJulian
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Mijn Interbellum

Julian Peter Librecht

Mijn Interbellum
Een relaas tussen vrede en ontketening

Het boek is wel een relaas over een lange aardse reis tussen een wereldoorlog van toen en een nieuwe wereldontketening voor overmorgen. Het
bespeelt fragmentarisch Petersens literaire driehoek: dramatiek, epiek en
lyriek. Achter de hoofdstukken mag de lezer geen auteur verwachten,
maar wel een mens.
Zo is het een kwetsbaar, maar wel oprecht geschrift…

Julian Peter Librecht

Die auteur is ons niet onbekend. Julien Librecht zetelde van
1999 tot 2004 voor het toenmalige Vlaams Blok in het Vlaams
Parlement. Hij viel daar niet
alleen op door zijn kennis van
zaken, vooral inzake cultuur en
onderwijs, maar ook omwille
van zijn stijl; aimabel, met een
open geest, zijn woorden zorgP LEMOS
vuldig kiezend. Net zoals in zijn
boeken. Julien of Julian Peter
Librecht is inderdaad een herhaaldelijk gelauwerd literair auteur. In 2006 verscheen bij Egmont Een Parlementaire Zoölogie als een postscriptum bij zijn parlementair mandaat. Nu hij de tachtig gepasseerd is,
heeft hij ook een definitief punt willen zetten achter
zijn literaire carrière. En wat voor een punt. In dit naar
eigen zeggen ‘laatste’ werk overloopt hij zijn ganse leven, om te eindigen met een blik in de toekomst. De
beschouwingen over zijn jeugd zijn vervlochten met
weemoed. Ouderen zullen er wellicht fragmenten uit

U I T G E V E R I J

U I T G E V E R I J

U I T G E V E R I J

IDENTITEIT | TRADITIE | VRIJHEID

5/06/18 13:06

Luk Van Nieuwenhuysen
Julian Peter LIBRECHT.
Mijn Interbellum, een relaas
tussen vrede en ontketening
Polemos, 2018
ISBN 9789029519465
Prijs: 18 euro

Tine mort
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hun eigen jeugd of die van hun
ouders in herkennen. In de jaren vijftig is er de opstart van de
Europese samenwerking en de
hoop op vrede, gevolgd door de
afbouw van normen en waarden
vanaf de jaren zestig en uiteindelijk, in de herfst van zijn leven,
de vrees dat we aan de vooravond
staan van de ondergang van het
Avondland. Het prachtige kantwerk van woorden en zinnen van
de eerste hoofdstukken maakt
naar het einde toe plaats voor
een meer zakelijke stijl en een
meer pessimistische toon. Hoe
verschillend ook, Mijn Interbellum laat eenzelfde diepe indruk
na als de roman Onderwerping,
de zeer succesrijke roman van
van de Franse auteur Michel
Houellebecq.

Een mortier is een stuk artillerie dat projectielen
in een kromme baan afvuurt… Misschien heeft de
West-Vlaamse kinderboekenschrijfster Tine Mortier
daaraan haar naam te danken, want de redeneringen
die ze onlangs in de pers liet optekenen, waren bijzonder krom.
Tine is auteur. Maar tot haar ongenoegen een nogal
onbekende. Iets waarin ze blijkbaar verandering wou
brengen… En aangezien dat met haar schrijftalenten
niet lukte, wendde ze zich tot het beproefde recept
dat steeds aanslaat bij de persmeute: het spook van
het racisme!
Tine is gehuwd met een Ecuadoriaan, en ze wonen
met hun drie bijna volwassen kinderen al decennia in
Avelgem, de streek van Blanche en zijn peird. Blijkbaar een heel racistisch gebied, want het echtpaar
vlucht om die reden nu naar Costa Rica. “Het is genoeg geweest, het racisme wordt steeds erger”.

Tine klonk in maart van dit jaar nog heel anders.
Niets racisme: toen heette het nog dat het paradijselijke Costa Rica gekozen werd voor “het avontuur”.
Het avontuurlijke stel kocht er prompt een domein
van twee hectaren, met woonhuis en vakantiehuizen,
grenzend aan het Caraïbische strand met palmbomen.
Tine’s jongste zoon moet een masochist zijn, want
die wil de skinheads en witte pinnemutsen nog trotseren en blijft ondanks zijn donkere tint graag in het
rauwe, vijandige Avelgem wonen.
Ik ben alvast benieuwd hoe het Tine en haar verwanten in het multiculturele paradijs Costa Rica zal
vergaan. Een smeltkroes van kleuren en rassen, waar
wegens het koloniale verleden blanken niet overal geliefd zijn… en waar, anders dan in Avelgem, racisme
wel bestaat.
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ZWEEDSE PUZZEL
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos
laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per e-post naar ledenadministratie@vlaamsbelang.org.
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Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

u zoekt een vakman?
voor een moeilijke klus of lastige karwei?
Help! uw man is een klusser?
aan een eerlijke en betaalbare prijs?
en liefst zo snel mogelijk?
Leuvensesteenweg 4,
1210 Brussel
02 230 90 53
aryo-m@hotmail.com
www.mauriziobelgium.com

Renovatiebedrijf - www.tibo.eu
Wij hebben afdelingen in: Diest, Mechelen,
Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu
Specialist badkamerrenovaties

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Tel.: 03/383 05 28
GSM: 0486/10 15 43

hans.couttenye@telenet.be

Paul

sax, klarinet en keyboard

€

Paul van Mullem
0476 81 51 88
058 23 72 64
paul.van.mullem@telenet.be
Hofstraat 57b
8434 Westende
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Kalender
MAANDAG 2 JULI
ANDERLECHT. 11 juli-viering Senioren Vlaams-Brabant in zaal Familia,
A. Willemynsstraat 113 om 14u. Org.:
Brabants Seniorenforum Anderlecht. Inl.:
Louis Bogemans, 0499-31 80 86, vlaamsbelanganderlecht@hotmail.be
MAANDAG 3 SEPTEMBER
ANDERLECHT.
BSFA Ontmoetingsmoment in Zaal Familia, A. Willemynsstraat 113 om 14u. Org.: Brabants
Seniorenforum Anderlecht. Inl.: Louis
Bogemans, 0499-31 80 86, vlaamsbelanganderlecht@hotmail.be
VRIJDAG 7 SEPTEMBER
LIER. Opening tentoonstelling: Vlaams
Belang, 40 jaar richtinggevend met Gerolf Annemans in Vleeshuis, Grote Markt
54 om 19u30. Org.: Vlaams Belang Lier.
Inl.: Bart Verhoeven, 0496-28 32 06,
info@vlaamsbelanglier.org
ZATERDAG 8 SEPTEMBER - ZONDAG 23 SEPTEMBER
LIER. Tentoonstelling: Vlaams Belang,
40 jaar richtinggevend in Vleeshuis,
Grote Markt 54. Openingsuren: 14u-18u,
za: 10u-18u, dinsdag en woensdag gesloten. Org.: Vlaams Belang Lier. Inl.: Bart
Verhoeven, 0496-28 32 06, info@vlaamsbelanglier.org
ZATERDAG 8 SEPTEMBER
HOBOKEN. Breughelfestijn met Filip
Dewinter in Zaal Schuttershof, Lage Weg
9-11 om 19u. Org.: Vlaams Belang Hoboken. Inl.: Staf Wouters, 0496-54 22 18,
staf.wouters@stad.antwerpen.be
ZONDAG 9 SEPTEMBER
DESSELGEM. Campagnemoment tijdens Memorial ‘Briek Schotte’ in Café
‘t Motje, Liebaardstraat 35 om 13u. Org.:
Vlaams Belang Waregem. Inl.: Patrick
Desmet, 0473-68 35 20, duiker_1957@
outlook.com
DINSDAG 11 SEPTEMBER
GENT. Boottocht op de Oude Leie
(Gent-Baarle-Gent) met lunch aan
boord. Vertrek bus om 10u15 in Roeselare
(Expohallen) of 11u in Kortrijk (Cowboy
Henk - Oudenaardsesteenweg). Org.:
Seniorenforum Leie-Schelde & Mandel.
Inl.: Arlette Temperman, 0486-92 99 49.

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 22 oktober

ZATERDAG 15 SEPTEMBER
TREMELO. Luxe Breugelbuffet met
gastspreker Willy Smout en Alain Verschaeren in Zaal Paloma, Schrieksebaan
47 om 18u. Org.: Vlaams Belang TremeloBaal. Inl.: Alain Verschaeren, 0474-69 10
70, alain.verschaeren1@telenet.be
BRUSSEL. Tweede wandelzoektocht
in Brussel. Vertrek in het Vlaams Huis,
Drukpersstraat 20 tussen 13u en 14u30.
Org.: Seniorenforum Brabant. Inl.: Ludo
Monballiu, 02-721 22 54, ludo.monballiu@telenet.be of Roeland Van Walleghem, roelandvanwalleghem@telenet.be
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
AALST. Eetfestijn in Zaal Eendracht
Aalst, Bredestraat om 17u. Org.: Vlaams
Belang Aalst. Inl.: Steve Herman, 0495-89
70 18, steve@hermanmotoren.be
ZONDAG 23 SEPTEMBER
AALST. Eetfestijn in Zaal Eendracht
Aalst, Bredestraat om 11u30. Org.:
Vlaams Belang Aalst. Inl.: Steve Herman,
0495-89 70 18, steve@hermanmotoren.be
VRIJDAG 28 SEPTEMBER
ANTWERPEN. Vrijdagetentje: Vlaamse
stoverij en frietjes met Filip en Lutgarde
Dewinter in Centrum Van Maerlant, Van
Maerlantstraat 14 om 12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03-225 22 82 of vanmaerlant@
vlaamsbelang.org
ZATERDAG 29 SEPTEMBER
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM. Eetdag in De Keyt, Kerkendijk 4, Messelbroek. Org.: Vlaams Belang Schepenheuvel-Zichem. Inl.: Suzy Wouters, 0474-73
92 40, suzy.wouters@gmail.com
ZEMST. Avondmarktstand in Zemstcentrum om 17u. Org.: Vlaams Belang
Zemst. Inl.: Patrick Van Den Bosch,
0496-62 42 54, anfieldboy@live.be
MAANDAG 1 OKTOBER
ANDERLECHT. BSFA Ontmoetingsmoment en boekvoorstelling in Zaal
Familia, A. Willemynsstraat 113 om 14u.
Org.: Brabants Seniorenforum Anderlecht. Inl.: Louis Bogemans, 0499-31 80
86, vlaamsbelanganderlecht@hotmail.be
ZATERDAG 6 OKTOBER
ZWEVEGEM. Natuurexploratie in
Moen. Samenkomst parking aan SintPietersbrugje, Kraaibosstraat, Moen om
14u30. Org.: Seniorenforum Leie-Schel-

27

de. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 90 43, jan.
deweer@hotmail.com
ZEMST. Kippenfestijn in Parochiezaal
Eppegem, Zenneweg 7, Eppegem om 17u.
Org.: Vlaams Belang Zemst. Inl.: Patrick
Van Den Bosch, 0496-62 42 54, anfieldboy@live.be
ZONDAG 7 OKTOBER
TIENEN. Eetdag in Parochiecentrum
Oplinter, Ganzendries 29 om 12u. Org.:
Vlaams Belang Tienen. Inl.: Joël Dereze,
0478-670 216, snelle@telenet.be
WOENSDAG 10 OKTOBER
MECHELEN. Bezoek aan het Begijnhof en brouwerij ‘Het Anker’ gevolgd
door eetmaal. Samenkomst: Guido Gezelleplein te Mechelen om 10u30. Org.: Seniorenforum Brabant. Inschrijven noodzakelijk: 0477-23 42 57 of 0468-22.49 47.
DONDERDAG 18 OKTOBER
ANTWERPEN. Antwerpen Ondergronds. Stadswandeling met bezoek aan
de ruien. Samenkomst: Suikerrui 21 om
13u15. Org.: Seniorenforum Antwerpen.
Inl.: Paul Demeyere, 0468-15 26 03, paul.
demeyere@hotmail.com
ZONDAG 21 OKTOBER
ANDERLECHT. Herdenking Raymond De Roover met misviering en
bezoek aan het graf gevolgd door een
eetmaal. Samenkomst om 11u. aan Onze
Lieve Vrouw van Vreugd, Britse Soldaatlaan 29. Org.: Brabants Seniorenforum
Anderlecht. Inl.: Louis Bogemans, 049931 80 86, vlaamsbelanganderlecht@hotmail.be
ZATERDAG 3 NOVEMBER
MENEN. Rondleiding Duitse militaire
begraafplaats Menen Wald. Samenkomst: ingang Menen Wald, Groenestraat
om 14u30. Org.: Seniorenforum LeieSchelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 90 43,
jan.deweer@hotmail.com
MAANDAG 5 NOVEMBER
ANDERLECHT.
BSFA Ontmoetingsmoment in Zaal Familia, A. Willemynsstraat 113 om 14u. Org.: Brabants
Seniorenforum Anderlecht. Inl.: Louis
Bogemans, 0499-31 80 86, vlaamsbelanganderlecht@hotmail.be

VERKIEZINGSMEETING
ZONDAG 7 OKTOBER, 14U.
Antwerp Engineering Company (AEC)
Indiëstraat 10, Antwerpen

SPREKERS

1210 Brussel
Tom Van Grieken, Madouplein 8/9,
Verkiezingsdrukwerk 2018 | vu:

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter
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Barbara Pas
Fractievoorzitter
Kamer

Chris Janssens
Fractievoorzitter
Vlaams Parlement

SAMEN MAKEN WE VAN
14 OKTOBER EEN SUCCES!

EERST
ONZE
MENSEN
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Filip Dewinter
Federaal Parlementslid

U kan ons helpen door:
✓ Een verkiezingsbord in uw tuin te plaatsen
✓ Een affiche aan uw raam te hangen
✓ Deel te nemen aan bus- of marktacties
Bel 02/219.60.09 of mail naar info@vlaamsbelang.org

