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De verkiezingskoorts stijgt
Er zijn tekenen dat binnen de
Boortmeerbeekse
meerderheid
de
verkiezingskoorts stijgt. Een incoherent
beleid,
kortzichtige
beslissingen…
De meerderheid voelt de verkiezingen
naderen.
Maar
ook
sommige
oppositieleden maken onwaarschijnlijke
bochten, hoogstwaarschijnlijk met het
oog op een lucratief zitje in de volgende
legislatuur. U weet wel, het verhaal van
de postjes en de mandaten…
Zo niet bij het Vlaams Belang. Wij
namen ruimschoots de tijd om echt te
luisteren naar de bevolking. Naar hun
verzuchtingen, hun ergernissen, … maar
ook een zoektocht naar oplossingen. En
dit alles zullen we netjes bundelen in
een ijzersterk verkiezingsprogramma.
Waarmee we dus bevestigen dat we
zeker zullen opkomen bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen.

Vandaar ook deze warme oproep. Wilt
u actief meewerken rond onze thema's?
Kent u zelf aandachtspunten en wilt u die
delen met ons? Voelt u zich aangesproken
om een actieve rol te spelen in de
gemeentelijke politiek? Deel uitmaken
van een enthousiast bestuur? Of zich
kandidaat stellen?
Neem gerust contact met ons op via de
contactbon binnenin. Wij nemen, zo u
wil discreet, spoedig contact met u op.
U kan ons natuurlijk steeds een bezoekje
brengen op de zevende steakdag van de
afdeling. Uitnodiging, zie hieronder.
Tot dan?
Eddy Mortier
Afdelingsvoorzitter en lijsttrekker

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel
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Over het verkeer in
Boortmeerbeek
Zone -3,5 ton
Bij het binnenrijden van Schiplaken,
komende van de E19, treft men na
de heraanleg van de BIeststraat een
nieuw verkeersbord aan; zone -3,5
ton. Wij appreciëren de intentie van
de gemeenteraad om zwaar verkeer
te weren uit de schoolomgeving van
basisschool de Bosuiltjes.
Echter, door de huidige plaatsing van
het bord, vlak na de Blokstraat, geeft
de gemeente het signaal dat het gepast
is dat zwaar verkeer door de Blokstraat
kan rijden, de plaats waar alle kleine (en
grote) fietsers richting schoolomgeving
trekken.

De snelheidsremmers
in de Venstraat
Deze zijn opnieuw een goed initiatief,
maar de uitvoering is betreurenswaardig.
De plaatsing van een snelheidsremmer
voor een bocht, met aanduiding van
voorrangsregeling zorgt voor gevaarlijke
situaties. Dit in combinatie met extra
verkeersborden die aanduiden dat er
niet geparkeerd mag worden voor en
na de verkeersremmer, maakt van de
Venstraat eerder een slalomparcours
dan een veilige openbare weg.

KORTJES
Asielzoeker kost
jaarlijks tot 27.000
euro
Dat kunnen we althans concluderen
uit een recente studie van het Rekenhof
over de opvangkost van asielzoekers.
De kost per dag hangt sterk af van
de partner die asielzoekers opvangt.
Zo zijn er naast publieke actoren als
Fedasil ook private opvangcentra die
tegen commerciële tarieven opvang
bieden. Zo kostte de opvang bij ‘vzw
Synergie’ per dag 74 euro. Dat is
2.255 euro per maand of 27.068 euro
per jaar.

Op dit moment staat er een
bord verboden -7,5 ton op de
Molenheidebaan richting Schiplaken,
dat aanduidt dat de Terlindenlaan en
dorpskern Schiplaken verboden terrein
zijn. Wij pleiten ervoor om de zone -3,5
ton uit te breiden naar het begin van
de Terlindenlaan, Zevenbunderweg,
Venstraat, tot de Bieststraat kruising
Leuvensesteenweg.
Uiteraard kan dit alleen een succes
zijn met voldoende politiecontrole op
zwaar vervoer.

Dubbel zoveel
leerkrachten
aangevallen
De roep naar orde en discipline
in onze scholen klinkt luider dan
ooit. Uit het jaarrapport van het
Agentschap voor Onderwijsdiensten
blijkt dat het aantal leerkrachten dat
fysiek wordt aangevallen op een jaar
tijd is verdubbeld. Niet minder dan
81 leraren werden gewond afgevoerd
uit het klaslokaal. De oorzaak heet
vandaag een uitbreiding van de
‘grootstedelijke problematiek’. We
weten intussen wat die codetaal
betekent.

Droomscenario Brussels Airport is WIST U DIT?
horrorscenario voor Vlaamse Rand Bourgeois subsidieert
Chris Janssens: “N-VA moet dringend op federale regeringstafel kloppen”
Het Vlaams Belang verzet zich met
klem tegen het scenario van Brussels
Airport waarbij een piste verlengd zou
worden ten koste van woongebied in
Erps-Kwerps en Humelgem. “Dit is een
droomscenario voor het Brussels Gewest
en een horrorscenario voor de Vlaamse
noordrand”, reageert Vlaams Belangparlementslid Chris Janssens”.
Janssens schaart zich daarmee achter
de kritiek van minister van Vlaamse
Rand, Ben Weyts. Die bekritiseerde het
scenario waarbij startbaan 25L wordt
verlengd, aangezien het aantal vluchten
dat boven Zaventem zal opstijgen
daardoor fors zal toenemen en de
Brusselse chantagepolitiek met surreële
geluidsnormen beloond wordt. “Door
de verlenging van de piste 25L zal het
Brussels Gewest immers gevrijwaard
worden van geluidsoverlast ten koste van
de inwoners van de noordrand”, aldus
Janssens.

Toch is er ook kritiek aan het adres van
Weyts. “Weyts’ partij zit aan de knoppen
van de federale regering die dringend
met een federale vliegwet moet komen.”
Volgens Janssens kan enkel een dergelijke
vliegwet tot een rechtvaardige oplossing
leiden, aangezien beide gewesten lusten
en lasten dan billijk kunnen verdelen.
“De kritiek van Weyts heeft veel weg
van een partijtje schaduwboksen.
Hij voert immers oppositie tegen het
regeringsbeleid van zijn eigen partij”.
De N-VA heeft, aldus Janssens, de
sleutel in handen om dit federaal of via
het overlegcomité op te lossen, maar
het ontbreekt haar aan politieke moed
om hem ook te gebruiken. “In het
kader van de communautaire stilstand
durft ze werkelijk in geen enkel Vlaams
dossier haar Franstalige regeringspartners
te zeggen waar het op staat. Ze blaft
wel, maar durft niet bijten”, aldus nog
Janssens.
Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

grootste moskee

Terwijl de N-VA zich in Gent als grote
tegenstander profileert tegen de bouw
van één van de grootste moskeeën
van het land, blijkt uit documenten
dat ook in dit dossier de N-VA met
gespleten tong spreekt. Zo kwam
Vlaams parlementslid Chris Janssens
na een vraag aan Geert Bourgeois
(N-VA) te weten dat de N-VA’er de
islamitische Diyanet vzw - die instaat
voor de bouw van de moskee - voor
bijna 25.000 euro geld toestopte via
zijn departement. Dat het bovendien
gaat om een beschermd monument
dat wordt omgevormd tot islamitisch
gebedshuis maakt de zaak des te
pijnlijk. Of hoe ook in dit dossier het
partijcredo van de N-VA onverkort
blijft gelden: ‘luister naar onze
woorden, kijk niet naar onze daden’.

400.000 euro voor
vergaderzaaltje
In Brussel wordt het spreekwoord
‘het geld door ramen deuren gooien’
quasi letterlijk genomen. Het Brussels
overheidsbedrijf Actiris spendeerde er
400.000 euro aan de renovatie van
een vergaderzaaltje… van een pas
gerenoveerd gebouw. Niet toevallig is
ook Actiris stevig in handen van de
Parti Socialiste. Brussels parlementslid
Dominiek Lootens reageerde gevat:
“Blijkbaar heeft de PS na Mayeur en co
haar lessen nog steeds niet getrokken.
Het is nog maar de vraag wat Nelson
Mandela – naar wie de vergaderzaal
werd genoemd – hiervan zou gedacht
hebben.”
VB Lokaal blad
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Aantal moslims binnenkort
Als we niet ingrijpen, zal het aandeel moslims in dit land de volgende jaren exponentieel toenemen.
Diegenen die voor een proces van
bevolkingsvervanging waarschuwen, kunnen niet langer weggezet
worden als fantasten of paniekzaaiers. Dat blijkt uit
een nieuwe studie van
het onderzoeksinstituut
‘Pew Research Center’.
Het
gerenommeerde
studiecentrum becijferde
dat het aandeel moslims in dit land
– zélfs in het
geval van een
complete immigratiestop
– tegen 2050

zal verdubbelen. De reden daarvoor is simpel: moslims zijn gemiddeld dertien jaar jonger en zetten
gemiddeld dubbel zoveel kinderen
op de wereld. In het geval van een
sterke immigratie – zoals we die de
afgelopen jaren kenden – zou dit
land over dertig jaar zo’n 3 miljoen
moslims tellen.
Beslissende jaren
Het gaat hier voor alle duidelijkheid om voorzichtige prognoses.
De werkelijke evolutie zou nog
dramatischer kunnen zijn. Bovendien spreekt het rapport enkel over
de te verwachten toename van het
aantal moslims. De toenemende immigratiedruk vanuit de niet-islamitische delen van Zwart-Afrika blijft

hierbij dus
buiten beschouwing.
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De
studie toont in ieder geval
één zaak glashelder aan: de politieke beslissingen van de komende
jaren zijn bepalend voor hoe dit
land er morgen uit zal zien. Ondertussen zou zelfs de grootste
optimist tot het besef moeten gekomen zijn dat onze samenleving ten
gronde wordt gericht als het roer
niet meteen wordt omgegooid. Als
we onze kinderen en kleinkinderen
nog een leefbare toekomst willen
gunnen, moet de massa-immigratie
worden gestopt.
Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

Amper 4 op 10 allochtonen werkt
VLAMINGEN

Ondanks de genereuze onderwijs- en
opleidingskansen die
hen worden geboden,
blijft de allochtone tewerkstellingsraad ontstellend laag. In geen
enkel ander Europees
NIET-EUROPESE
ALLOCHTONEN

land ligt het percentage uitkeringsafhankelijke allochtonen zo hoog
als in België. Terwijl de tewerkstellingsgraad bij Vlamingen net geen
8 op 10 bedraagt, is dat bij allochtonen amper 4 op 10, zo blijkt uit
nieuwe cijfers.

Bij asielzoekers is de toestand nog
dramatischer. Slechts 2 op 10 van
hen is aan de slag. De ‘experts’ en
politici die blijven herhalen dat de
nieuwkomers van vandaag garant
staan voor de pensioenen van
ASIELZOEKERS morgen kunnen maar beter stilletjes in een hoekje kruipen.

België

blijft in
koppeloton
belastingdruk

De vreugdekreten van bepaalde regeringsleden ten spijt blijft de belastingdruk in dit land torenhoog. Dat
blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistisch bureau Eurostat.
Met een totale fiscale druk van 47
procentWerk
halen we het op twee na
Bron: Actiris, FOD werkgelegenheid, Steunpunt
slechtste resultaat van Europa. Eens
Percentage dat werkt binnen beroepsactieve leeftijd
te meer bewijzen de cijfers dat de
taxshift vooral een taxlift betekent.

76% 41% 19%

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.
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