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echt.vrij
Beste inwoner van Maaseik, Neeroeteren
of Opoeteren,
Sommige van onze dikke vrienden bij de
andere partijen zijn boos op onze Straffe
Kal. Eén en ander wat wij schreven
kon hen niet bekoren. We zouden
graag het debat aangaan. Maar ja, er
valt niets te weerleggen, ze kunnen hun
boosheid immers niet onderbouwen met
argumenten.
Neen, ze zijn eigenlijk maar gewoon
boos omdat we schreven. Politiek is nu
eenmaal vaker perceptie dan verhaal. En
als er dan enkele kwajongens van de boze
partij die perceptie in duigen fietsen dan
valt dat al eens in slechte aarde.
En wij? Wij vinden het heerlijk dat ons
enige misdrijf onze megafoonfunctie is.
Want wij zijn de enige partij die dat kan:
vrank en vrij meningen geven. Wij zijn de
enigen die niet braaf moeten zijn voor een
schepenpostje of job bij de mutualiteit.
Wij zijn Vlaams Belangers, wij kunnen
spreken waar anderen moeten zwijgen.
Wij zijn de wolven in het bos.
Wij zijn vrij!
Voor het overige zijn wij van mening dat
u een betere burgemeester verdient.
Veel leesgenot gewenst!

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Leo Pieters

Immigratie CVP-staat tussen
& Radicalisering Oeter en Maas

De voortrekkers
groeten U!
Kent u ze nog, de “Maaseik éérst –
krantjes”? Allemaal nog van tijdens onze
Vlaams Blok-tocht door de woestijn.
We werden er op aangevallen (Ooit zelfs
letterlijk!) en aangesproken. Maar wat
werden die dingen gelezen!

ander kleurtje, en, veel minder inhoud.
Uiteraard, maar gekopieerd worden we!

Met het Vlaams Belang kwam er eerst
de Vlaams Belang krant en in 2013 onze
Straffe Kal. Ook hierop worden we veel
aangesproken!

Leo Pieters
Fractieleider gemeenteraad

Typisch onze tegenstanders; hoe harder
ze roepen dat we aan de zijlijn staan hoe
meer we het spel verdelen!

Ondertussen hebben doorheen de jaren
de aanvallen langzaamaan plaatsgemaakt
voor het kopieerapparaat. Het concept
vanaf de eerste krantjes werd gekopieerd
door diverse partijen. Andere naam,

Creemers' kleutertuin.
We krijgen onvoldoende mediaaandacht opdat de bevolking weet wat
wij allemaal doen. In verhouding met
onze collega’s zwijgt men vaak onze
initiatieven dood.
Maar maak u geen zorgen: Vlaams
Belang legt als geen andere dit
gemeentebestuur op de rooster. Met
een resem vragen, interpellaties en
voorstellen houden we de vinger aan
de pols en dwingen het bestuur tot
bepaalde keuzes.
Zijne hoogheid de burgemeester heeft

het daar natuurlijk niet zo op begrepen!
Ontelbaar zijn zijn pogingen om ons te
muilkorven. Vergeefs natuurlijk!
Herinnert u zich het artikel over de
atletiekpiste in de krant? Houten klaas
wilde ons de mond snoeren door te
pleiten voor meer ‘sérieux’ op de raad.
Nog geen gemeenteraad later zetten we
onze vedette met zijn broek op de enkels
door hem met 'serieux' te confronteren
met onze zelfbetaalde laboanalyses. Met
hangende pootjes gaf hij toen gevolg
aan onze vraag naar een onderzoek.
M.Z.

OCMW
Het OCMW is er om alle mensen
een waardig bestaan te bezorgen. Het
personeel doet alvast zijn werk goed.
Het OCMW is ook eigenaar van het
rust- en verzorgingstehuis. Het nieuwe
gebouw met 123 plaatsen is klaar.
De dagprijs is 53€. Daarvoor krijgt
men een moderne kamer met TV, 3
maaltijden, verzorging, 94€ zakgeld
(voor mensen die die 53€ niet kunnen
betalen). Jaarlijks gaan de bewoners
op vakantie in Erperheide (of
Vossemeren) tegen een kleine bijdrage.
Met sponsoring houdt men dit bedrag
laag . Voldoende personeelsleden gaan
mee.
De gemeente dwingt het OCMW nu
te bezuinigen. De meerderheid kon
niets beters bedenken dan de dienst
“poetshulp” daarvoor over te hevelen
naar de non-profitsector (familiehulp,
helpende handen, PWA enz.).
Daarnaast levert de eenmaking van de
administratie een besparing op.
Kortom: de stad krijgt haar rekeningen
niet op orde want ze draait op voor
bepaalde stommiteiten zoals de
mislukte tweede Chinatentoonstelling
en het Selbach museum. Ook heb
je de pensioenrechten die door
vakbondsgefoefel al oplopen tot in de
miljoenen.
Ze zouden beter bespraen door
afschaffing van de “postjes” in
de intercommunales en door alle
zitpenningen te verminderen. In
weddes van burgemeester, OCMWvoorzitter en schepenen kan ook
gesnoeid worden.

facebook.com/vlbelang
twitter.com/vlbelang
www.vlaamsbelang.org
youtube.com/vlaamsbelang
Jannokkio!

Maar achja, het is duidelijk dat we
het goede voorbeeld niet moeten
verwachten van deze politici.
Jan Knippenberg
OCMW-raadslid

De Islam zette Neeroeteren in rep en roer
“En, tevreden zeker nu jullie
gelijk hebben gekregen?” Was de
opmerking van een bekende toen
Neeroeteren in rep en roer stond
omdat de veiligheidsdiensten
grote kuis hielden in het illegale
Islamtische
gebedshuis
aan
kruispunt ‘de corner’. Ja inderdaad,
het
gebedshuis
waarvoor
uitgerekend het Vlaams Belang
enkele maanden eerder bij de
opening ervan had gewaarschuwd.
In die mate dat de collega’s van de
andere partijen in de gemeenteraad
ons voorwaar kwamen vragen waarover
we het in godsnaam hadden! En ja, we
vroegen toen al om op te letten, en als
het even kon op te treden. Zo geschiedde.
Niet door onze makke burgervader, maar
door onze alerte veiligheidsdiensten.
VLAAMS BELANG KRIJGT GELIJK
Krijgen we in zo een gevallen graag gelijk?
Neen. We hebben liever dat ze open en
eerlijk naar ons luisteren in plaats van ons
publiekelijk weg te zetten en achter hoek
en kant op onderzoek uit te trekken. Al
te vaak hebben we in dit soort dossiers
al gelijk gekregen. Natuurlijk slaat men
onze waarschuwingen niet zomaar in de
wind. Dat openlijk toegeven gaan onze
tegenstanders natuurlijk niet. Maar wij
weten beter. Wij zien immers te vaak
dat het pas beweegt als wij het melden.
Zo ook toen de voorlopige sluiting van
het gebedshuis ten einde liep. Om alles
in het werk te stellen om zulke radicale

broeihaarden buiten te houden hadden
we het op de gemeenteraad geagendeerd.
Kwestie van de vinger aan de pols te
houden want onze laffe burgemeester
had het kot maar laten sluiten omwille
van de brandveiligheid! We hadden het
nog maar net geagendeerd of daar stond
de verlossende boodschap al in de krant:
het gebouw wordt niet meer verhuurd
aan onze radicale Islamitische vrienden.
Oef!

Maar ten gronde tevreden? Neen. Als
we niet de overtuiging hadden dat
het beter moet en vooral ook dat het
beter kan dan waren we natuurlijk
ook nooit met het Vlaams Belang
begonnen! Maar zeg nu zelf, Homans
(N-VA) gaat 60.000 euro geven aan
de moslimexecutieve om een ‘infolijn’
op te zetten. 60.000 euro om onze
lieverdjes te laten gaan biechten bij
de duivel! Echt waar. Wie verknoeit
toch zijn stem aan zo een partij zeg!?
Maar ook, wie verknoeit nu ook
zijn stem aan zo een burgemeester
als de onze? Lees eens goed de volgende
waarheid beste lezer: onze burgemeester
vraagt en krijgt geld om de daadwerkelijk
aanwezig zijnde gevaarlijke Islamisering
te bestrijden. Wat doet hij met dat geld?
Hij pompt het in een ambtenaar die
bekend staat om haar linkse gezindheid!
En wat krijgen de raadsleden van die
ambtenaar? Een uitnodiging om thee
met koekjes te gaan eten in de ‘moskee’
van Maaseik!

HET TIJ KEREN MET EEN
LINKSE AMBTENAAR?

75.000€ IMPULSSUBSIDIE

Laat ons echter niet naïef zijn. Er is meer
nodig om het tij te keren. Ondertussen
kennen we de 40 maatregelen die de
Vlaamse regering gaat uitwerken tegen
de radicalisering. En neen, dat is echt
niet waar we op zitten te wachten. Zo
wil Homans (N-VA) halfzachte en
zachte maatregelen nemen, maar geen
echte. “Het Vlaams Belang is ook nooit
tevreden”? Nooit zouden we niet zeggen.

75.000€ krijgt de gemeente van
binnenlandse zaken voor een éénmalig
pulsproject. Oh, wat klinkt dat toch
geleerd. Oh, wat zal het toch weggesmeten
geld zijn. Wat willen de moraalridders
doen? Ze willen daarmee 'bijkomende
aandacht geven aan de opvang, opvolging
en re-ïntegratie van teruggekeerde Syriëstrijders'. Zo, weet u ook weer waarvoor
we moeten besparen!

Een echte moskee in Maaseik?
Moskee? Excuseer! Wij hebben
officieel geen Moskee. Neen, dat zou
nooit een moskee worden werd ons
gezegd toen het debat woedde over de
centjes voor dat bouwwerk. Het zou
een intercultureel centrum worden.
Iets voor iedereen? Mooi niet dus!
Het is allesbehalve een intercultureel
centrum. Maar wat lezen we in de
verslagen van de politie (22/10/’13)?
De uitbaters van de ‘moskee’ willen
graag meewerken met de gemeente
om 'onze Syriëstrijders' hier te
houden. Maar dan wel in ruil voor
een officiële erkenning als moskee.
Ahja, goed gezien! Als je dat hebt in
het Vlaanderen van Bourgeois (N-

VA) & co maak je kans om aan het
subsidie-infuus te gaan hangen. In
de krant van 9 januari 2016 (HbvL)
lezen we dat het al zover is en dat
Maaseik is opgenomen in het lijstje
van Islamitische gebedshuizen die
mogen hopen op erkenning. Eén van

de voorwaarden is positief advies
van de gemeente. Dus hebben wij
in de gemeenteraad gevraagd wat de
gemeente, gezien de vele problemen,
gaat adviseren? Positief was het
antwoord ! Hopla, Creemers weer
plat op de buik! Samen gezellig
bouwen aan een Islam-zuil als
oplossing voor het terrorisme. Of,
hoe terrorisme en radicalisme de
Islam-zuil een serieuze duw in de rug
geven.
Denk daar maar eens over na
'mijnheer' Creemers!
E.J. & MkO

CVP-staat tussen
Oeter en Maas
Voor nog geen 20 herbestemmingen
financierde de gemeente een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP.) Vooral eigen
projecten. Ons gemeentebestuur loopt
nu eenmaal niet over van de zin om
zonevreemde situaties op te lossen.
Schepen Giebens zegt dat RUP's te veel
kosten en de gemeente er niet warmpjes
bij zit (HbvL 09/10/13). In de lijst van
RUP’s valt daarom een kleine zagerij uit
Neeroeteren op. Voor dit RUP gaf de
burgemeester einde vorige legislatuur de
opdracht. De belastingbetaler betaalde
daarvoor 15750 euro. Nu wordt de
zagerij, via de wet van 24 maart 2015,
zelfs gezien als een bedrijventerrein (!) in
een zogenaamde steunzone. Achja, als we
een bedrijf kunnen redden zeker?

Nu werden wij toevallig bij de vorige
verkiezingen
geïnformeerd
over
moeilijkheden binnen CD&V. De
lijstvorming vlotte niet. De voorzitster
van een parochieteam stuurde onze
houten klaas zelfs wandelen! Niets
wereldschokkends, ware het niet dat er
met veel campagnegeweld 1 bepaalde
familie binnenkwam: de eigenaars van
onze zagerij! Ze kregen zonder politieke
voorgeschiedenis, en niet gehinderd
door enige politieke kennis, meteen
een leuk plaatsje. Vrouwlief schopte
het tot voorzitster en kreeg een postje
in de OCMW-Raad. Zoonlief werd
jongerenvoorzitter en kreeg een postje in
het AGB, vader in de GECORO.

CD&V'ers meer gelijk
dan anderen
Dat doet bij ons de stoute vraag rijzen
wat er van de zagerij geworden zou zijn
als de eigenaars geen CD&V'ers maar
VB'ers waren? Zou de burgemeester
dan ook zoveel actie ondernomen
hebben om het bedrijf zo snel via
Anteagroup NV te regualiseren op
kosten van de belastingbetaler? We
hebben er onze twijfels over.
Weet u, vroeger sprak men van de PSstaat in Wallonië en de CVP-staat in
Vlaanderen. De facto betekende dit
dat deze partijen hun macht op het
terrein afkopen door het leveren van

hand- en spandiensten. Niet dat wij
er iets op tegen zouden hebben dat
mensen geholpen worden. Integendeel.
Maar mag het even gezegd zijn dat het
blijkbaar ook in onze gemeente nog
altijd zo is dat het de partijkaart is die
de mate van steun van de overheid
bepaalt? Niet iedereen is dus gelijk
voor de wet! Wallonië is mede door
dit soort politiek reddeloos verloren.
Als we die CD&V'ers laten doen volgt
Vlaanderen!

E.J.

Zeg,
wist je
dat:
•

•

•
•

•

•

•

we in 'straffe kal' van februari
2014 schreven dat de invloed
van de allochtone stem in onze
gemeente alleen maar groter
wordt?
in Maaseik, Neeroeteren &
Opoeteren 8,9 % van de
kinderen geboren worden in een
kansarm gezin?
het aantal kansarme moeders
afkomstig van buiten de EU in
onze gemeente al 48% bedraagt?
als we de andere EU-landen erbij
tellen net geen 60 % van het
aantal kansarme moeders in onze
gemeente van vreemde afkomst
is?
er inmiddels, bij het ter perse
gaan van ons magazine, al 113
veiligheidscamera’s staan in
Maaseik?
onze burgemeester een groot
kampioen postjespakken is? Maar
liefst 12 mandaten heeft onze
houten klaas!
vooral de betaalde postjes zijn
voorkeur wegdragen?
VB Lokaal blad

Ja, ik wil
een gratis infopakket
een gratis brochure met
Sociaal Economisch
Programma
een jaarabonnement op
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van het
Vlaams Belang (€ 12,50)
een lidmaatschap als
student/scholier (€ 6,50)

Naam:................................................................................................................................................................................ . Man Vrouw
Straat:..................................................................................................................................................................... Nr.:..................................................
Postcode:.................................. Gemeente:...........................................................................................................................................................
Tel.:............................................................................................................................................Geb.datum:............................................................
E-post:.................................................................................................................................................................................................................................
Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel,
02 219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org
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 fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Onze politie
doet fronsen want dit initiatief werd
genomen zonder de politieraad hierin
te kennen. Toch vond geen enkele van
de politieraadsleden het nodig hierop te
reageren!

'Politiezone Maasland wil fusie met zone
MidLim' kopt de krant (HbvL) op 24
september 2015. Het politiecollege - - de
commandant en de twee burgemeesters
- stuurde op 21 september een brief aan
MidLim om een fusie te bekijken. Een
manier van werken die de wenkbrauwen

Daarom hebben wij als partij, als enige,
onze verantwoordelijkheid genomen en
dit op de gemeenteraad gebracht. Dat was
natuurlijk niet naar de zin van de waard
van de zaak. Kim-Jung-Creemers draaide
het in zijn antwoord zo dat het er op neer
kwam dat dit eigenlijk niet thuishoort op
de gemeenteraad maar op de politieraad.
Straf, want diezelfde Kim-Jung-Creemers
miskent al jaren deze politieraad. Straf,
want hij liep er zelf mee naar de pers!

Meer met minder?
Hoewel Creemers op zijn gekende
wollige manier probeerde te antwoorden
door niets te zeggen kon hij maar slecht
verhullen dat bepaalde problemen aan
de basis liggen van zijn pleidooi voor
een fusie. Affaires met deurwaarders
voor een openstaande factuur voor het
commissariaat bij de regie der gebouwen
en een samengeroepen veiligheidsraad
zullen daar niet vreemd aan zijn. Er
stinkt daar iets. Dat we van 76 naar 69
politiemensen gaan, terwijl er altijd maar
weer werk is, speelt ook. Maar dan nog,
wat voor een draak van een voorstel is
dat fusieplan van Creemers eigenlijk
wel niet? Geografische gezien ligt de

De vraag is dus nu hoe serieus hun
voorstel tot fusie eigenlijk was? In feite was
het voorstel al dood voor het gelanceerd

•

onze burgemeester een trouw
en zeer aandachtig lezer is van
Straffe kal?

•

de burgemeester dat zelf uit
de doeken deed door ons zijn
door ons gegeven naamkaartje
‘houten klaas’ voor de voeten te
werpen op de gemeenteraad ?

•

onze gemeente gewillig het
Lokaal Opvang Initiatief voor
asielzoekers gaat uitbreiden?

•

ze daarvoor een huis aan
de Kleine Kerkstraat gaat
renoveren?

•

elke erkende asielzoeker recht
heeft op een leefloon?

•

elke
asielzoeker
een
maatschappelijk assistent krijgt
toegewezen die zich om hem of
haar moet bekommeren?

•

nieuwe
asielzoekers
direct
een busabonnement en een
bankkaart krijgen?

•

iedere volwassen asielzoeker 60€
per week 'zakgeld' + maandelijks
15€ kledinggeld van het
OCMW krijgt?

•

Nederlandse les niet verplicht is?

•

het OCMW het daarenboven,
we citeren letterlijk, 'belangrijk
vindt dat asielzoekers zich
kunnen ontspannen'?

•

volwassen asielzoekers daarvoor
van de gemeente 240€ krijgen?

•

asielzoekers gratis kunnen gaan
fitnessen in de 'moskee'?

•

asielzoekers naast hun 'gratis'
LOI woning ook linnengoed en
handdoeken krijgen?

•

ook bij ons steeds meer ouderen
een beroep moeten doen op
familie om hun rusthuisfactuur
te betalen?

L.P.

zone MidLim rond een centrumstad en
wij niet. De interventieafstanden zullen
problematisch zijn voor ons. Bij onze
politie bestaat daarenboven de vrees dat
bepaalde diensten gecentraliseerd zullen
worden in Genk.
Laat ons eerlijk zijn, als we fusioneren
met een sterke zone zoals MidLim dan
worden wij het kind van de rekening.
Zeker met zo een zwakke burgemeester
als Creemers gaan wij niets meer in de
pap te brokken hebben met alle gevolgen
van dien voor onze eigen specifieke
problemen.

Ze willen ons niet?
Nu goed, zo een vaart zal het uiteindelijk
allemaal niet lopen. Het laatste nieuws is
dat de fusieplannen niet zullen doorgaan.
Niet in het minst omdat enkele andere
burgemeesters dat niet zagen zitten.
Zo vreesde de burgemeester van
Houthalen-Helchteren dat met Maaseik
en Dilsen erbij de problemen rond de
wijk Meuelenberg niet meer voldoende
aandacht zouden krijgen. Ook intern,
vanuit het korps, zit niet iedereen op de
lijn van de burgemeesters.

Zeg,
wist je
dat:

werd. Iets zegt ons dat Creemers dat maar
al te goed wist. Waarom het dan toch
lanceren? En waarom het lanceren in de
pers en niet via de daartoe geijkte weg?
In ieder geval, het lijkt misschien niet
zo, maar onze politiezone kampt met
heel specifieke problemen die specifieke
oplossingen vereisen. Neen, op de
professionaliteit van onze agenten op het
terrein hebben we niets aan te merken,
maar op dat van dat van het politieke
kader daarentegen!?
J.C. & E.J.

Dossier: immigratie verandert gemeente
Een
tijd
geleden
werd
onze
gemeente belicht in de zogenaamde
integratiemonitor. De cijfers tonen dat
zonder maatregelen ook hier langzaam
maar zeker de immigratie-invasie haar tol
zal eisen.
Ook al wonen wij niet in Brussel, toch
is wat daar gebeurt een voorbode van
wat ons te wachten staat. Tot aan de
vooravond van de Franse revolutie sprak
men in Brussel Nederlands. De ULB en
prof. De Ridder bewezen dit. Tot ver in
de 19de eeuw bleef dat zo. Daarna kwam
de verfransing op gang en veranderde de
stad zodanig dat aangenomen wordt dat
ze Franstalig is. Maar ook dat verandert.
Socioloog Jan Hertogen becijferde het
gelijk van het Vlaams Belang dat in
Brussel ondertussen de meerderheid van
de inwoners allochtonen zijn. Op enkele
generaties tijd is de Brusselse Vlaming
een minderheid in zijn stad geworden.
Het gaat snel als men de immigratie niet
stopt.
IMMIGRATIE VERANDERT EEN
SAMENLEVING
Politicoloog Robert Putman bewees
door onderzoek bij 30000 personen dat
hoe meer etnisch divers een samenleving
is, hoe minder vertrouwen er is, hoe
minder sociale cohesie er is. Immigratie
vernietigt het maatschappelijk weefsel.
Socioloog Ruud Koopmans bevestigde
deze bevinding . Bij ons blijft Opoeteren
vooralsnog het meest gespaard van

de migratie maar in Maaseik zelf
daarentegen naderen sommige buurten
het kantelpunt waarop het aantal
allochtonen het aantal autochtonen
overtreft. Ook hier beginnen we de
uiterlijke kenmerken van de segregatie
te herkennen. Schotelantennetje links,
hoofddoekje rechts en af en toe al
Arabische opschriften en namen op
winkelramen.
STEEDS MEER
ALLOCHTONE KLEUTERS
Onze schoolbanken vandaag, zijn onze
samenleving morgen. In onze gemeente
zien we daar een exponentiële toename
van het aantal allochtone kleuters. Dat
is niet zonder risico want bij etnisch
diverse klassen gaan de prestaties
omlaag. Socioloog Jaap Dronkers heeft
dat empirisch bewezen. Logisch dat in
Maaseik (vooral in GO) dit in enkele
klasjes al het geval is als 7,3% van de
kleuters in de hele fusie het Nederlands
niet als thuistaal heeft. Dat is een
verdubbeling op enkele jaren tijd. Dat
in het lager onderwijs 45,3 % van de
kinderen die het Nederlands niet als
thuistaal hebben vertraging heeft bewijst
deze these. Dit zijn maar enkele van de
aanwijzingen dat ook onze gemeente
er al niet meer in slaagt de immigratie
te absorberen. Ook hier ontstaat er een
nieuw subproletariaat dat we nooit
kunnen integreren. In onze gemeente zijn
nu al 25,6 % van de jongeren afkomstig
van buiten de EU werkloos! De officiële

werkloosheid hier bij alle mensen met
een vreemde nationaliteit bedraagt liefst
25,3 %! Daarmee zijn ze 6,3 maal zoveel
werkloos als de autochtone Vlamingen in
onze gemeente. We overdrijven zegt u?
Dat zeiden ze in Brussel ook ooit.
LAAT NIETS WIJSMAKEN!
U kent de fabeltjes: “Ze kwamen hier
het vuile werk opknappen en gaan
onze pensioenen betalen”. Alle Vlaamse
partijen houden vast aan deze dogma’s en
willen zelfs met migratie onze vergrijzing
opvangen. Waanzin! Ten eerste omdat
dit eigenlijk gezegdes zijn die ons met
een schuldgevoel moeten opzadelen. Ten
tweede zijn ze allemaal wetenschappelijk
ontkracht. Het meest treffende voorbeeld
is dat van de mijnen. Wie de geschiedenis
eerlijk analyseert weet dat het uitbreiden
van de mijnbouw na de steenkoolcrisis
van 1958 economisch ridicuul was.
Toch besliste men nog daarna om
gastarbeiders aan te trekken. Ook dat
migratie zorgt voor meer economische
groei is betwistbaar. Als er al sprake is
van een stijging van het BBP dan gaat
dit naar het loon van de nieuwkomers
zo bewees een Nederlands CPB-studie
uit 2003. Kosten-, en baten? Ook daar is
er overdonderend bewijs dat immigratie
meer kost dan opbrengt. Hier durven
alleen wij dat te becijferen, in Nederland
doet de overheid dat.
MkO, J.C. & L.P.

Wie wil er dan eigenlijk immigratie?
Eigenlijk
willen
nog
steeds
dezelfden als in het verleden meer
immigratie:
Het
grootkapitaal
dat altijd tuk is op goedkopere
arbeid. Populistisch gezwets? Neen
hoor! Juriste Tesseltje de Lange
toonde in een onderzoek over de
besluitvorming rond arbeidsmigratie
aan dat in West-Europa de grote
werkgevers doorslaggevend waren
om te kiezen voor arbeidsmigratie.
De argumenten toen zijn die van
nu: De inkomensherverdeling die
we kennen sinds de onderzoeken
van immigratiedeskundige George
Borjas. Lage lonen kun je laag
houden, of lager maken, door de wet

van vraag en aanbod te beïnvloeden
door migratie. Liever dan in te zetten
op het eigen volk kiest men voor deze
makkelijke liberale oplossing. In onze
geglobaliseerde wereld fnuiken hoge
lonen immers de concurrentiekracht.

Het gevolg is wel dat de eigen
zwakkeren het gelag betalen. Want
laat ons niet vergeten dat ook zonder
migranten Maaseik al iets weg heeft
van een economisch kerkhof met
weinig industrie. In verhouding
met de rest van Vlaanderen is de
werkloosheid hier hoog en de
werkgelegenheid laag. Daarom ook
dat veel jongeren hier wegtrekken.
De vraag is nu of we bij dit alles onze
beschaving op het spel moeten zetten
door nog meer migratie toe te laten?
Ons antwoord? Neen!
E.J. & MkO

Woningnood?
Jongeren kansen geven om een
eigen huis te bouwen is belangrijk.
Zorgwoningen voorzien voor ouderen en
zorgbehoevenden ook. Denken we alleen
al maar aan al onze lokale zelfstandigen
die actief zijn in de bouwsector!
Echter, wat onze gemeente met haar
verkavelingspolitiek van plan is, is
een ander verhaal. Zo wil men 100
wooneenheden realiseren op de
voormalige ATM-site en 150 aan de
Leemhoek. In Wurfelderboschen en
achter de kerk te Neeroeteren kwamen
eveneens kavels. Plus het project 'stad
aan de Maas'. Meer inwoners, meer

inkomsten, meer zetels ...
In ieder geval, het gaat hier voornamelijk
om wijkvorming. Meer grondbelasting
en personenbelasting, maar de verkoop
van de al beschikbare bouwgronden
loopt ondertussen niet altijd van een leien
dakje. Het gegeven dat het voor velen hoe
dan ook te duur is om te bouwen zal daar
niet vreemd aan zijn. Dat is echter niet
het hele verhaal want mensen bouwen
(gelukkig) nog steeds en te merken aan
de grondprijs op de reguliere markt blijft
de vraag voldoende hoog.
L.P.

Meer inwoners!?
Hier willen we echter het bredere plaatje
eens bekijken, de vraag stellen hoe wij
onze gemeenten zien in de toekomst.
Afgezien van de immigratieinvasie
daalt de Vlaamse bevolking immers
gestaag. We krijgen simpelweg te weinig
kinderen om onszelf te vervangen. 1
kind op 3 dat vandaag in Vlaanderen
geboren wordt heeft wortels elders.
Zonder die massale immigratie zou er,
als binnen afzienbare tijd de zogenaamde
'babyboomers' wegvallen, normaliter
geen woonplaatstekort meer zijn. Ja, dat
is kijken naar de verre toekomst, maar
dat is wat politici horen te doen. Dat
brengt ons bij de cruciale vraag waar de

gemeente de mensen vandaan gaat halen
om die nieuwe kavels te bevolken? En wat
we in de toekomst gaan doen met al die
(oude) woningen die vrij zullen komen?
Wil de gemeente extra mensen
aantrekken? De bevolking nog laten
groeien? Rekent ze op nog meer
immigratie? Zal de economie mee
groeien? Volgens een reportage in de
krant (HbvL 31/01/15) trekken nu al
11,3% dertigers met kinderen weg uit
onze gemeente! Allemaal vragen die
moeten gesteld worden!
MkO

Kinderopvang Neeroeteren
In Neeroeteren is deining ontstaan over
de mogelijke sluiting van kinderopvang
Robbedoes. ‘Weeral Neeroeteren’ hoor
je velen zuchten. Terecht. Voor de
burgemeester en zijn kliek is Neeroeteren
bijzaak. Hoe de vork exact in de steel zit
is voer voor verder onderzoek. Duidelijk
is wel dat we hier te maken hebben met
slechte communicatie over een slecht
beleid.

POLITIEK SPEL
Het doet deugd dat er verzet groeit
tegen dit gemeentebestuur. Voor ons als
nationalistische partij vormen gezinnen één
van de fundamenten van onze samenleving.
Onze kinderen zijn onze toekomst en daar
bespaar je beter niet op. Voor onze liberale
vrienden die nu veel kabaal maken in dit

dossier, gaat daarentegen per definitie
het sterke individu boven alles. Hopelijk
beseffen ze dat in Neeroeteren en doorzien
ze de politieke recuperatie van Tollenaere,
net zoals ze hopelijk ook nog weten dat de
discussies rond kinderopvang niet nieuw
zijn …
P.H.

Boven de bril
gekeken
Vraag: Het Vlaams Belang heeft veel
minder verkozenen als voorheen.
Hoe komt dat?
Antwoord: Inderdaad het cordon
sanitaire,
het
doodzwijgen,
het negeren van onze partij en
standpunten heeft ons uiteindelijk
de das omgedaan. Voorlopig toch ...
Wij hebben in ieder geval de boycot
aan den lijve ondervonden: eén
van onze leden werd gebuisd op
haar stage als verpleegster alhoewel
iedereen (behalve de onderwijzeres)
content over haar was. Een andere
werd een stageplaats geweigerd
omdat ze van het VB was (De Graaf
– Ter Engelen). Tussen haakjes,
dit christelijk (katholiek) instituut
organiseerde een fietshappening om
geld in kas te krijgen meer weigerde
een serieus bedrag omdat dat geld
van het VB kwam. Zéér sociaal en
zeer christelijk allemaal!
In ieder geval, veel mensen kozen
ervoor voor een andere partij te
stemmen. Een partij die beloofde het
anders te doen, dus…
Wat zien we nu gebeuren? De
verandering is een mager beestje en
het postjesvirus heeft hard toegslagen.
Kortom, het is haar vergaan zoals de
andere kleurpartijen.
Mijn vraag: Waar waren al deze
overtuigde Vlamingen toen het
“moeilijk” was om Vlaming te zijn?
Zijn het nu allemaal tafelspringers?
Niet allemaal... maar denk hierover
toch maar eens na.
Jan Knippenberg
OCMW-raadslid

“Vuist maken dat aanslagen niet
meer kunnen gebeuren”
“Vandaag is een bezinningsmoment, maar
bezinning is niet voldoende. We moeten
een vuist maken, opdat dit niet meer kan
gebeuren. De tijd van het wegkijken moet
nu definitief achter ons liggen.” Zo reageerde Vlaams Belang-voorzitter Tom
Van Grieken op de gruwelijke aanslagen
van islamterroristen op de luchthaven van
Zaventem en het Brusselse metrostation
Maalbeek op 22 maart.

Tom van Grieken eiste dat werk zou worden gemaakt van waterdicht grenzenbeleid, de preventieve opsluiting van alle
door OCAD gekende islamextremisten en
een onmiddellijke afschaffing van de wetLejeune. Deze aanslagen konden immers
enkel maar plaatsvinden dankzij de open
grenzen en een laks veiligheids- en justitiebeleid. “De broers El Bakraoui hadden
op 22 maart niet in Zaventem, maar achter de tralies moeten zitten”, zei de Vlaams
Belang-voorzitter.

facebook.com/tomvangrieken
twitter.com/tomvangrieken

