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De immigratiegolf zwelt almaar verder aan. 
Het spreekt voor zich dat deze volksverhuizing  
enorme gevolgen zal hebben op zowat alle terrei-
nen van het maatschappelijk leven. 

Meer nog dan nu reeds het geval is, dreigen op het 
vlak van (sociale) huisvesting, open ruimte, mobili-
teit, gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs 
immense problemen. Om nog maar te zwijgen over 
de immense druk op onze sociale zekerheid en ver-
der escalerende samenlevingsproblemen. 

Natuurramp?

Het Vlaams Belang beschouwt de massa-immigra-
tie niet als een onvermijdelijkheid die we – als een 
soort natuurramp – machteloos moeten ondergaan. 
Het tij kan wel degelijk gekeerd worden. Maar dan 
moet dringend werk gemaakt worden van een 
kordaat immigratie- en asielbeleid. Dat heeft niets 
te maken met racisme of bekrompenheid, maar al-
les met realisme, leefbaarheid en een minimum aan 
zelfbehoud.

ONZE VOORSTELLEN
De vele gelden die momenteel in dit land besteed worden aan op-
vang, integratieprojecten en uitkeringen allerhande, kunnen veel 
beter en efficiënter gebruikt worden voor de opvang in veilige 
havens in de eigen regio. Op die manier kunnen ter plaatse 
veel meer vluchtelingen geholpen worden – niet alleen diegenen 

die in staat zijn een fortuin aan gewetenloze mensensmokkelaars 
te betalen. Opvang in eigen regio zorgt bovendien niet alleen voor 
een efficiëntere besteding van de beschikbare middelen. Het ver-
oorzaakt ook minder integratieproblemen en maakt de terugkeer 
naar eigen land gemakkelijker.

Illegaal verblijf mag niet langer beloond worden met een verblijfs-
vergunning. In plaats van het huidige gedoogbeleid tegenover 

illegale immigratie moet werk gemaakt worden van een actief 
opsporings- en uitwijzingsbeleid.

De lakse aanpak van de illegale immigratie naar Europa heeft 
de indruk gewekt dat het lonend is de oversteek te wagen.  
Marineschepen moeten beletten dat mensen aan hun gevaarlijke 
overtocht beginnen en mogen niet langer dienst doen als veerdienst 
voor de illegale immigratie naar Europa. De strijd tegen de gewe-

tenloze mensen smokkel moet – met inzet van militaire middelen –  
opgevoerd worden. Om de illegale immigratie via de Europese 
binnengrenzen tegen te gaan, moet werk gemaakt worden van de  
invoering van gerichte grenscontroles en het streng bewaken van 
de buitengrenzen.

Opvang in eigen regio

Illegaliteit niet belonen

Grenzen bewaken

Effectief uitwijzingsbeleid
De achilleshiel van elke geloofwaardige immigratie- en asielpo-
litiek is en blijft een effectief en efficiënt uitwijzingsbeleid. 
Daarvan is nog steeds geen sprake: momenteel wordt hooguit één 
op tien illegalen effectief gerepatrieerd. De overige 90 procent blijft 
gewoon illegaal in het land. De gevolgen zijn navenant: alleen al 
in Brussel verblijven naar schatting niet minder dan 100.000 ille-

galen. Zolang een uitwijzingsbevel niet wordt gevolgd door een 
effectieve repatriëring, blijft zich het bericht verspreiden dat men in 
dit land – eens voet aan wal gezet – ook kan blijven. In plaats van 
te besparen op het budget voor de gedwongen terugkeer, moeten 
de middelen drastisch worden opgetrokken.



Het Vlaams Belang verneemt, net als veel buurtbewoners, met verbazing de komst van 
een nieuw asielcentrum in Boom. Fedasil, een overheidsdienst van de federale regering, 
heeft immers beslist om in het voormalige gebouw van de Belastingen aan het Van 
Cleemputplein 164 asielzoekers op te vangen. Het Vlaams Belang verzet zich tegen de komst 
van het asielcentrum. Boom kent immers als verstedelijkte gemeente heel wat problemen 
die samenhangen met de sterke vervreemding. Een nieuw asielcentrum daarbovenop, 
trekt onze gemeente nog verder de dieperik in. De gevolgen op het vlak van veiligheid, 
onderwijsniveau en vastgoedwaarde zijn niet te overzien.

Voor het Vlaams Belang is de geplande opening van het asielcentrum in een dichtbevolkte buurt met twee scholen een 
onbegrijpelijke en zorgelijke zaak. Het is zonneklaar dat de opvang van 164 asielzoekers de draagkracht van de buurt 
overstijgt. Bovendien komt hier wellicht een risicovolle mix van Afghanen, Syriërs, Eritreeërs en Irakezen. In het recente 
verleden liepen de interetnische spanningen in de Belgische asielcentra al hoog op. Bovendien leert de ervaring dat het 
inplanten van een asielcentrum in een dichtbevolkte buurt voor problemen zorgt. Het is dan ook volkomen onbegrijpelijk 
dat het gemeentebestuur niet sneller iets ondernam nadat zij enige tijd geleden op de hoogte werd gebracht van de 
bestaande plannen.

Vlaams Belang heeft “lokale en bovenlokale bezwaren” tegen nieuw 
asielcentrum in Boom en “wil alles uit de kast halen” tegen de komst.

Bovendien is de manier waarop deze beslissing door de strot van de Bomenaars werd geduwd, onaanvaardbaar. Op 
geen enkele manier is de mening van de lokale bevolking of de Boomse gemeenteraad gevraagd.

Het Vlaams Belang wil alsnog alles uit de kast halen om buurtbewoners de komst van het asielcentrum te 
besparen. Ik zal dan ook de bevoegde staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) ondervragen in de Kamer 
over zijn plannen in Boom. Blijkbaar leerde de staatssecretaris niets uit de gebrekkige communicatie 
en het daar uit volgend buurtprotest bij de geplande openingen van asielcentra in het verleden. 
Dezelfde slinkse manier van werken wordt immers opnieuw gehanteerd.

Terwijl steeds meer Bomenaars de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen en de wachtlijsten 
voor een sociale woning op recordhoogte staan, verwelkomt de overheid nieuwkomers uit alle 
windstreken met open armen. “Onaanvaardbaar!” Niet enkel in de Boomse gemeenteraad en 
het federaal parlement zullen we ons verzetten, maar ook op de straat en in de buurt. We zullen 
er alles aan doen om de CD&V-staatssecretaris Mahdi, Fedasil als het lokale bestuur onder druk te 
zetten om dit asielcentrum niet in onze gemeente te vestigen!

Hans Verreyt
Fractievoorzitter gemeenteraad Boom 

Federaal volksvertegenwoordiger
hans.verreyt@vlaamsbelang.org - 0496 53 31 38
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KOM MEE IN HET VERZET!
TEKEN DE PETITIE!

ZATERDAG 20 NOVEMBER
BETOGING

TOESPRAKEN:
HANS VERREYT

DRIES VAN LANGENHOVE
TOM VAN GRIEKEN

14U. VREDEGERECHT

Teken digitaal op www.geenasielcentrum.be of bezorg deze op papier aan:
Hans Verreyt, Begoniastraat 41  Eddy Van der Taelen, Hospitaalstraat 23  Heidi Verhoeven, 
Kerkhofstraat 300  Steffen De Langhe, Vogelenzang 8  Toekomstig secr. VB, Leopoldstraat 27
Of na de betoging aan het podium.

Teken onze petitie tegen de komst van dit asielcentrum. In het voormalige gebouw van de Belas-
tingen aan het Van Cleemputplein wil men 164 asielzoekers op vangen. Boom kent als verstede-
lijkte gemeente heel wat problemen die samenhangen met de sterke vervreemding. Een nieuw 
asielcentrum daarbovenop, trekt onze gemeente nog verder de dieperik in. De gevolgen op het 
vlak van veiligheid, onderwijsniveau en vastgoedwaarde zijn niet te overzien. 
Daarom, TEKEN DE PETITIE!
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