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Echte oppositie = Vlaams Belang!
Binnen enkele maanden zijn er weer lokale
verkiezingen. U kan zich dan uitspreken over
het beleid dat de voorbije legislatuur gevoerd
werd. Traditioneel zullen de klassieke
partijen u de volgende maanden bestoken
met allerlei mooie beloften. Even zeker is
dat deze dure beloften, na de verkiezingsdag,
weer snel in de vergeethoek zullen belanden.
Zo geschiedde ook na de vorige verkiezingen
van 2012.
Gelukkig voor de Hasselaren slaagde onze
partij er in de voorbije zes jaar een wezenlijke
rol in het lokale politieke speelveld te
vertolken. Waar de N-VA niets van de
beloofde verandering kon waarmaken en
vooral uitblonk in het voeren van soft
en weinig kritisch oppositiewerk, durfde
het Vlaams Belang de knuppel wel in
het hoenderhok gooien met duidelijke
oplossingen en voorstellen.
Voorstellen tot het invoeren van het
neutraliteitsprincipe voor loketambtenaren
bij de stad Hasselt, het invoeren van een lokaal
retributie- reglement voor vreemdelingen,
voorstellen voor een betere seniorenwerking,
het plaatsen van veiligheidsborden voor
overstekend wild in Kiewit...
Alleen het Vlaams Belang nam het op tegen
de komst van een nieuwe megamoskee in de
Heilig Hartwijk en stelde het als enige partij
vragen naar de duistere herkomst van de

miljoenen die de Badr-gemeenschap daarvoor
nodig heeft. Vers Hasselts belastinggeld
voor de Diyanet moskee, het organiseren
van gescheiden (moslim) zwemmen in het
stedelijk zwembad… Ook daar stond het
Vlaams Belang alleen en keek de N-VA de
andere kant uit. Het Vlaams Belang was ook
de enige partij die het ontslag eiste van SP.aschepen El Ouakili na diens onfortuinlijk
optreden tijdens een dubieuze radicale
moslimbijeenkomst in Genk.

U kan aan onze zijde opkomen voor een
beter Hasselt in het stemhokje, maar ook elke
andere vorm van steun aan onze partij wordt
zeer gewaardeerd. Dat kan op verschillende
manieren. U kan meewerken tijdens de
verkiezingscampagne (door bijvoorbeeld
pamfletjes te bussen, mee op pad te gaan
met kandidaten, een affiche aan het raam te
hangen of een bord in de tuin te plaatsen).
Belangrijker nog: je kan je ook kandidaat
stellen voor onze partij.

Terwijl het stadsbestuur onderling verdeeld
was en vechtend over de straatstenen rolde
(met als triest hoogtepunt de strijd om de
burgemeesterssjerp nadat ex burgemeester
Hilde Claes het mes in de rug gestoken
kreeg door haar eigen partijgenoten) bleef de
N-VA-oppositie hard zijn best doen om toch
maar zeker aanvaardbaar te blijven bij de
andere klassieke partijen. De drang naar de
comfortabele pluche zitjes van goed betaalde
bestuursmandaten kreeg de voorkeur op
het vertegenwoordigen (en waar nodig
verdedigen) van de Hasseltse inwoners.
Zelfs het stemmen tegen de eigen partijlijn
vormde geen bezwaar.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer
informatie? Contacteer ons gerust:
vb-hasselt@outlook.com, 011/233349 of
0476/388478. Wij kijken ernaar uit om van
je te horen!

Beste lezer, u kan het eens zijn met
standpunten of niet… maar indien u
houdt van duidelijkheid, betrouwbaarheid
en rechtlijnigheid, bent u bij het Hasselts
Vlaams Belang aan het juiste adres! Bij ons
geen straffe beloften of schijnoppositie, maar
ernstig, degelijk en geëngageerd inhoudelijk
oppositiewerk.

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

Onze speerpunten

 Geen Mega -Moskee in Hasselt
 Lokale belastingdruk omlaag
 Aanpak commerciële leegstand
 Vlotte verkeerscirculatie met voldoende gratis parkings
 Doorgedreven aanpak van de criminaliteit in Hasselt
 Voldoende groen en open ruimten
 Aanpak verdoken armoede en eenzaamheid
 Voldoende huisvesting voor onze mensen
 Seniorenbeleid

Frank Troosters
Lijsttrekker Vlaams Belang Hasselt

Hasselt, stad van de Islam?
De afgelopen decennia zijn reeds heel wat
zelfgekozen titels gepasseerd om de stad
Hasselt in de verf te zetten. De Hasseltse
creativiteit kent blijkbaar geen grenzen. Van
Hasselt Bloemenstad, Stad van de Speculoos,
Stad van de Jenever, Gezelligste Stad van
Vlaanderen, Stad aan de Groene Stroom,
Hoofstad van Geluk tot Hoofdstad van de
Smaak, en finaal het hilarische ‘Hasselt heeft
het’! De euforie bij het stadsbestuur kan
ogenschijnlijk niet op en intussen streeft de
stad ernaar om de komende jaren een nieuwe
titel te behalen: ‘Hasselt, Stad van de Islam’.
Het stadsbestuur doet immers erg zijn best
om de moslimgemeenschap in Hasselt te
faciliteren. Zo werd in mei, onder het mom
van het samenbrengen van moslims en nietmoslims, een heuse iftar maaltijd gehouden
op het evenementenplein van Hasselt.
Schepen Habib el Ouakili was natuurlijk van
de partij en volop bezig met zijn electorale
missie. Willens nillens moest en zou elke
voorbijganger weten waar de ramadan en
iftar over ging. Als passant mochten wij zelf
een opdringerige lezing ervaren van enkele
medewerkers over de voordelen van de islam.
In mei was het ook exact 10 jaar geleden
dat toenmalig Open VLD minister
Marino Keulen de Badr-moskee in Hasselt
officieel erkende als een lokale islamitische
geloofsgemeenschap. De minister stelde
destijds dat de Badr-gemeenschap de
inburgeringsverplich-tingen van de imams
respecteerde, een cursus Nederlandse taal
organiseerde, goed samenwerkte met het
stadsbestuur.
De erkenningsprocedure van de Badr-moskee
vertoonde echter heel wat mankementen. Zo
waren er bedenkingen over de voorwaarden
onder het derde en vierde lid van het
uitvoeringsbesluit inzake het gebruik van
het Nederlands en de toepassing van de
taalwetgeving. Verder kon men op de website
van de Badr-moskee doorklikken naar de
fundamentalistische website van Ighlaas,
waar oproepen tot haat tegen ongelovigen
die moesten "branden in vuur" en strikte
kledingvoorwaarden voor vrouwen werden
gepromoot. Eveneens was het merkwaardig
dat het erkenningsdossier het advies van de
Staatsveiligheid bijzonder lang op zich liet
wachten, ruim een half jaar langer dan bij
andere dossiers. In eerste instantie gaf de
Staatsveiligheid zelfs een ongunstig advies.
Voor de minister van weleer was er echter
geen vuiltje aan de lucht.

Maar waar rook is, is vuur. Er blijft niet
veel meer over van het betoog van de
toenmalige minister. De cursus Nederlands
heeft op de dag van vandaag plaats moeten
maken voor een cursus Arabisch. Weinig
bevorderlijk voor de integratie... en de
inburgeringscursus voor imams verbleekt
bij de samenwerking die de moskee
aanging met onder andere Sheikh Said ElMokadmi, een topman binnen de radicale
moslimvereniging Jamaat Tabligh, een
groepering gehuld in een duister kantje van
fundamentalisme.
Voor de bouw van de nieuwe mega
Badr-moskee in Hasselt draaien de
geldinzamelingsacties intussen op volle
toeren.
Vreemd is dat in sommige
bronnen vermeld staat dat de kost zal
neerkomen op 2.000.000 euro terwijl de
Badr-gemeenschap zelf oproept tot het
inzamelen van 5.000.000 euro. Toch wel
een opmerkelijk verschil. En dat allemaal met
de verkoop van wafels en vrije giften? Na de
ophef over de salafistische lezing in Genk,
waar jongeren werden opgeroepen om muziek
te verbannen uit hun leven, schreeuwde
Zuhal Demir namens de N-VA van de daken
dat de geldstromen van de Badr-moskee
dienden onderzocht te worden en dat er in
onze maatschappij geen plaats was voor de
in Genk gefulmineerde standpunten. Mooie
woorden… maar daar bleef het bij. Enkel het
Vlaams Belang agendeerde in de Hasseltse
gemeenteraad bij monde van Frank Troosters
kritische vragen over de herkomst van de
Badr-financiën. Een verhelderend antwoord

blijft tot op de dag van vandaag uit. Bijzonder
verontrustend!
Mede dankzij de inzet van het Hasseltse
Vlaams Belang komen de Hasselaren
intussen gelukkig tot het besef welke impact
de realisatie van de geplande megamoskee
zal hebben. De gevolgen zijn zo veel groter
dan enkel maar een onoverkomelijke
verkeersproblematiek.
Socio-cultureel-economisch zal de Heilig
Hartwijk zwaar getroffen worden. Waar
Hasselt totnogtoe behoorlijk gespaard werd
van de grootstadproblematiek heeft men nu
de deur wagenwijd open gezet voor nakende
gettovorming en islamisering in een mooie
wijk. Een moskee van deze grootte zal als
het ware een magneet zijn voor moslims met
een geleidelijke demografische verandering
en waardevermindering van onroerende
eigendommen tot gevolg. We zagen het eerder
in Vlaanderen reeds gebeuren in wijken als
Borgerhout, Rabbot, Anderlecht, Molenbeek.
De realiteit spreekt voor zich al verkiezen
sommigen alsnog de kop in het zand te steken.
Terwijl de meerderheidspartijen gretig naar
stemmen bij de moslimgemeenschap vissen,
laat ook de N-VA-oppositie nadrukkelijk
begaan. Haar drang naar mogelijke
toekomstige mandaten en het 'aanvaardbaar'
blijven bij de andere traditionele partijen
krijgt de voorkeur op het verdedigen van de
belangen van de Hasseltse inwoners.
Dietrich Vandereyken

Provincieraad
Voor de provincieraadsverkiezingen
is Limburg ingedeeld in drie
kiesdistricten. Voor district Hasselt werd
ikzelf, als uittredend provincieraadslid
aangeduid als lijsttrekker bij de
komende provincieraadsverkiezingen.
Eén van mijn stokpaardjes naast het
toerisme in onze provincie, is het
mobiliteitsprobleem in Limburg, met o.a.
de noord-zuid verbinding.
Ook moet ingezet worden op goede
treinverbindingen naar alle uithoeken
van de provincie i.p.v. een ‘koopjestram’
naar Maastricht. Tenminste als men
de leegloop van onze winkelstad wil
voorkomen. Een treinlijn zou trouwens
veel goedkoper zijn en ook nuttig voor
het goederenvervoer.

instroom van asielzoekers, gelukszoekers
en 'gezinsherenigers'.

“Dit is een halal-zaak. Alcohol is niet toegelaten.”

De nefaste invloed van de islam, die als
een zwaard van Damocles boven onze
hoofden hangt en onze westerse normen
en waarden op de helling zet, baart
me zorgen voor de toekomst van onze
kinderen en kleinkinderen.

De eigenaar van een pitazaak in Antwerpen, alvorens hij een bierdrinkende
man en zijn zoon met zijn
kompanen in elkaar sloeg,
12 mei 2018

Deze toekomst wil het Vlaams Belang
veilig stellen, want als wij het niet doen,
wie dan wel… ?
Koen Ooms
Lijsttrekker provincieraad
Provincieraadslid Limburg

“Als we jongeren dronken
hun eindexamen lieten doen
was het mishandeling, met
de ramadan noemen we het
‘betrokkenheid’”
Sietske Bergsma in de
Volkskrant, 14 mei 2018

Een ander thema is de steeds weerkerende
gulheid voor subsidiëring van de
islamitische
geloofsgemeenschappen
in de provincie. Deze toelagen worden
elk jaar opnieuw goedgekeurd door de
traditionele partijen én ook door N-VA.
Het is vanzelfsprekend dat ik zeker tegen
de bouw van een supermoskee in Hasselt
ben. De islamitische gemeenschappen
kregen nu al meer dan 3.340.000 euro
toelagen van het provinciebestuur, lees de
belastingbetaler.

“Migratie is een positief
fenomeen, dat actief moet
bevorderd worden.”
Een letterlijk citaat uit de
zogenaamde “Verklaring
van Marrakesh”, die begin
mei door Theo Francken,
Jan Jambon en Didier Reynders namens dit land werd
ondertekend

Meer en meer wordt de provincie één
grote stad, mede door de ongebreidelde
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Ook het toegekende bedrag blijkt bij niet-Belgen een pak hoger
dan bij Belgen. Zo kostte een Belgische leefloner de sociale
zekerheid in 2017 gemiddeld 3.915 euro terwijl dat bij een nietEuropese vreemdeling opliep tot 7.006 euro. “Dat heeft naast de
gezinssituatie te maken met de duurtijd van de uitkering”, aldus
minister Ducarme in zijn antwoord aan Barbara Pas, die de cijfers
opvroeg.

26.192

In totaal werd in 2017 voor 940 miljoen euro aan leeflonen
uitbetaald. Niet minder dan 409 miljoen of 43,5% daarvan ging
naar niet-Belgen. Voor een goed begrip: mensen met een dubbele
nationaliteit worden gecatalogeerd als ‘Belg’. Het reële aantal nietEuropese allochtonen ligt dus nog een pak hoger.
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Bijna helft leeflonen naar
niet-Belgen
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2017

Aantal niet-Europese vreemdelingen dat
leefloon ontvangt.
Bron: POD Maatschappelijke integratie

VLAANDEREN
WEER VAN ONS
Wij willen de
macht opnieuw bij
het volk leggen

De ijzeren wet dat het gevoerde
beleid slechts een flauw afkooksel is van de verkiezingsbeloftes
lijkt vandaag de nieuwe lijfspreuk
van deze regering. In plaats van
de beloofde verlaging van de
btw op elektriciteit werd ons een
forse verhoging voorgeschoteld.
In plaats van lagere belastingen
kregen we de hoogste belastingdruk van de OESO. In plaats van
een streng immigratiebeleid werden we geconfronteerd met een instroom van meer dan 400.000 vreemdelingen.
In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. En in
plaats van menswaardige pensioenen splitste men ons een forse verhoging van
de pensioenleeftijd in de maag. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze
regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verleden is allerminst sprake.
Baas in eigen land
Met onze campagne ‘Vlaanderen
weer van ons’ zeggen we de politieke klasse de wacht aan. Wij
willen de macht opnieuw bij het
volk leggen. Een volk dat baas
is over zijn eigen centen, zijn
eigen grenzen en zijn eigen
toekomst.

VLAAMS BELANG
LANCEERT
IMMIGRATIE-APP
Als we sommigen mogen geloven, is de immigratiecrisis
voorbij en wordt er onder
deze regering een kordaat immigratiebeleid gevoerd. Niets
is echter minder waar. Stoere
woorden dienen enkel om een
gebrek aan daden te camoufleren. Van een trendbreuk is allerminst sprake. De immigratiekranen staan nog altijd wagenwijd
open en België blijft wat het
was: een topbestemming voor
immigratie vanuit alle windstreken. Met onze immigratie-app
confronteren we het ‘fakenews’
van deze regering met de objectieve, onweerlegbare en verifieerbare cijfers.

Met het Vlaams Belang maken
we Vlaanderen weer van ons!

Tom Van Grieken
Voorzitter

LEES ONZE VOORSTELLEN!
Geïnteresseerd in de voorstellen
van het Vlaams Belang?

Bestel ons verkiezingsprogramma
via info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09 of download via

www.vlaamsbelang.org/programma

www.immigratie.app

