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Vlaams Belang in het verzet!
Herinnert u zich de dure beloften
van kersvers Hasselts burgemeester
Nadja Vananroye, nadat ze in de
nasleep van de affaire Claes na een
rondje modderworstelen binnen de
meerderheid de burgemeestersgordel in
de wacht sleepte? Er zou een nieuwe stijl
van besturen in Hasselt komen.

Transparantie
en
betrokkenheid
blijven begrippen waarmee het
Hasseltse stadsbestuur het moeilijk
heeft. Grote projecten en de belangen van
strategische partners krijgen voorrang,
terwijl de Hasseltse belastingbetalers
dikwijls op hun honger moet blijven
zitten.

Helaas zien we daar in de praktijk weinig
van terug. Audit Vlaanderen stapte
opnieuw voor een fraudeonderzoek
binnen bij de Hasseltse stadsadministratie,
belangrijke beslissingen worden veelal
achter gesloten deuren genomen, en het
stadsbestuur blijft doof voor de wensen
van zijn inwoners.

Verontrustend is ook de sluipende
islamisering die in onze hoofdstad
plaats vindt: financiële hulp voor de
Diyanet moskee, een bouwvergunning
voor een supermoskee voor 4.000
moslims van de Badrgemeenschap,
gescheiden zwemmen voor vrouwen
in het stedelijk openbaar zwembad, en
het voltrekken van het huwelijk van
Sharia4Belgium kopstuk Belkacem door
sp.a-schepen Brigitte Smets.

Zo
werden
de
ingediende
bezwaarschriften
van
verontruste
bewoners van Kiewit tegen een nieuwe
vergunning voor vzw The Factory van
Pukkelpop in een handomdraai van
tafel geveegd, en viel hun constructieve
oproep voor overleg bij het stadsbestuur
in dovemansoren.

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

Eenzelfde scenario viel de verontruste
bewoners van de Heilig Hartwijk te
beurt. De ingediende bezwaren tegen de
komst van een supermoskee en de daaruit
voortvloeiende verregaande gevolgen
voor de mobiliteit en leefkwaliteit
in hun wijk vonden geen gehoor bij
het stadsbestuur. Zonder overleg of
onderzoek werd een bouwvergunning
aan de Badr-gemeenschap afgeleverd.
Meer geluk hadden de inwoners van
Kuringen-Heide die wel ontvangen
werden voor een gesprek over de enorme
bouwontwikkelingen in hun wijk. Helaas
moesten ze achteraf vaststellen dat men
slechts beperkte info van de bevoegde
schepen had gekregen en dat eerdere
beloften niet worden nagekomen.

de bestuursmeerderheid mee. Met het
oog op de nakende verkiezingen en
mogelijke coalitiegesprekken tracht
de N-VA zich blijkbaar zo acceptabel
mogelijk te presenteren aan de overige
traditionele partijen. De Hasselaar laat
men daarvoor desnoods in de kou staan.
Niet zo bij het Vlaams Belang. Met de
stilzwijgende steun van velen onder
u blijven wij schrijnende toestanden
aanklagen en trachten we verontruste
bewoners te helpen waar mogelijk.
Geheel in lijn met onze traditie:
rechtlijnig en betrouwbaar!
Peter Brauns
Afdelingsvoorzitter

Als toetje woonde haar partijgenoot
schepen en lid van de Badrmoskee El Ouakili dan de
omstreden lezing van een
gewezen Syrië-ronselaar
in Genk bij. Van
enig
publiekelijk
schuldinzicht
is
bij schepen El
Ouakili tot op de
dag van vandaag
geen sprake.
Opvallend (en
verbijsterend)
is het gemak
w a a r m e e
de
grootste
oppositiepar tij
N-VA dit alles
ondergaat. De partij
die de burger tracht
wijs te maken kritisch
te zijn loopt in de praktijk
bijna mak aan het handje van

Stop islamisering van Hasselt
www.facebook.com/GeenMegamoskeeInHasselt

Geen geld en niet bereid interest te betalen?
Geen nood, Hasselt helpt u!
Quizvraag: wat doet u indien u een pand
met bijhorende grond wil aankopen maar
over onvoldoende financiële middelen
beschikt?
Meestal heeft u dan twee mogelijkheden:
ofwel ziet u af van de aankoop, of u stapt
naar een financiële instelling en gaat een
lening aan waarvoor u kapitaal en interest
terugbetaalt.
Niet zo voor de islamitisch-Turkse
religieuze stichting van België, nu de
internationale vereniging Diyanet van
België genaamd. In januari 2009 sloot
deze stichting, die onder het Turkse
ministerie voor Godsdienstige Zaken
valt, een akte van erfpacht met optie tot
aankoop van grond en gebouw af voor
de Turkse moskee in de Crutzenstraat.
(toenmalige schattingsprijs 614.257
euro)
Onlangs wou Diyanet deze aankoopoptie
lichten, maar botste daarbij op twee
problemen: ze bleken amper de helft
van het nodige kapitaal beschikbaar te
hebben, en bovendien beweerden ze
‘dat het hen om geloofsredenen niet is
toegestaan om interesten te betalen’.

De logische conclusie zou dan zijn
dat de aankoop van grond en pand
niet kan doorgaan, maar niet zo in
Hasselt. Het stadsbestuur toonde zich
bereid een helpende financiële hand te
reiken door Diyanet een lening toe te
staan, waarbij geen ‘interesten’, doch
wel
‘administratiekosten’
moesten
terugbetaald worden.
Op die manier werd niet alleen Allah om
de tuin geleid, maar eveneens werd een
islamitisch-Turkse stichting die zich niet
aan de plaatselijk gangbare gebruiken
wenst aan te passen op haar wenken
bediend.
Intussen zitten de Hasselaren er
spreekwoordelijk bij en kijken ernaar
hoe hun stadsbestuur dit staaltje van
omgekeerde integratie op kap van de
Hasseltse belastingbetaler regelde met de
voltallige steun van N-VA en Open VLD.
Enkel Vlaams Belang maakte bezwaar en
stemde tegen.

Frank Troosters
Gemeenteraadslid

Gescheiden zwemmen
in Hasselt?
Vlaams Belang niet akkoord!

Onlangs organiseerde sp.a-schepen El
Ouakili een eerste avond ‘gescheiden
zwemmen’ in het openbare stedelijke
zwembad van Hasselt. Mannen
werden geweerd opdat vrouwen
uitsluitend onder elkaar zouden
kunnen zwemmen.
Het is duidelijk dat de vrouwen die
vragen om in publieke zwembaden
te
kunnen
zwemmen
zonder
de aanwezigheid van mannen,
overwegend islamitisch zijn. Hun
geloofsovertuiging
verbiedt
hen
immers zich in zwemkledij te vertonen
aan mannen.
Nochtans is, mede dankzij de jarenlange
strijd van diverse vrouwenorganisaties,
de gelijkberechtiging van vrouwen
en mannen een vanzelfsprekendheid
geworden
in
onze
moderne
westerse samenleving. Het handig
gecommuniceerde
‘gescheiden
zwemmen’ lijkt in de praktijk dus
eerder ‘moslimzwemmen’ te zijn.
Voor onze partij mist de schepen van
sport Habib El Ouakili een enorme
kans om als schepen en lid van de
islamitische geloofsgemeenschap een
belangrijke sleutelrol te spelen in het
bevorderen van de integratie en de
gelijkberechtiging van zijn vrouwelijke
geloofsgenoten. Toch maakt hij de
keuze voor segregatie in plaats van
integratie, waarbij onze maatschappij
zich moet aanpassen aan de ideologie
van een godsdienst die de gelijkheid
tussen mannen en vrouwen niet erkent.

De Turkse moskee in de Crutzenstraat
werd onlangs aangekocht zonder rente.

Meer achtergrond en actualiteit:

Lees je op hasselt.vlaamsbelang.org

Het lijkt erop dat de Hasseltse sp.aschepen in het licht van de naderende
verkiezingen zijn achterban wil
bedienen. Dat hij hierbij gebruikt
maakt van stedelijke en openbare
voorzieningen lijkt voor geen van de
meerderheidspartijen van tel.

Grootste moskee van Vlaanderen in Hasselt!
Leefbaarheid Heilig Hartwijk onder druk.
afrekenen. De door verontruste bewoners
ingediende bezwaarschriften werden naar
Hasseltse gewoonte echter allemaal van
tafel geveegd.

U kon in de Limburgse kwaliteitsmedia
lezen
dat
de
Marokkaanse
moslimgemeenschap van de Badrmoskee plannen heeft voor de bouw
van een nieuwe moskee die plaats zou
geven aan 1.200 islamgelovigen. Het
geheel werd voorgesteld als een mooi en
waardevol project met het nodige groen.
Verder kon men lezen dat de omwonende
buurtbewoners geen probleem zouden
hebben met de bouwplannen voor de
nieuwe moskee.
In praktijk blijkt het echter over een nieuwe
supermoskee te gaan waar maar liefst
4.000 moslims terecht zullen kunnen.
Hiervoor werd een parking met ongeveer
160 parkeerplaatsen voorzien, die enkel
bereikbaar zal zijn via de Rozenstraat.
Het is niet moeilijk om te begrijpen dat
de plaatselijke Heilig Hartwijk hierdoor
met een waar verkeersinferno zal moeten

Opvallend is de rol die sp.a-schepen
Habib El Ouakili in deze affaire speelt.
Enerzijds is hij namens de Badrgemeenschap mee de architect van
de mobiliteitsplannen van de nieuwe
moskee. Anderzijds zit hij als lid van het
college van burgemeester en schepenen
van de stad Hasselt mee aan tafel om over
diezelfde mobiliteitsplannen te oordelen.
De sp.a-schepen (bovendien bevoegd
voor mobiliteit) is dus tegelijkertijd
rechter en betrokkene.
Voor het Vlaams Belang is het duidelijk
dat de mobiliteit en de leefkwaliteit in
de omliggende buurt onder druk zal
komen te staan. De Heilig Hartwijk
kampt reeds met mobiliteitsproblemen
en een enorme parkeerdruk, maar een
ernstig en onafhankelijk onderzoek werd
nooit door de stad gevoerd. Het ware
logisch geweest dat de beslissing over
een bouwvergunning voor de nieuwe
moskee pas genomen zou worden na zo’n
onderzoek, en na voorafgaand overleg
met de buurtbewoners. Die bleven echter
op hun honger zitten.

Het meest verontrustend is dat zulk een
moskee de Heilig Hartwijk op termijn
helemaal dreigt te veranderen. Naar
analogie met de wijk oud-Borgerhout
in de jaren 90, waar de komst van een
grote moskee een enorme demografische
verandering met zich meebracht.
De Turnhoutsebaan veranderde van
een ‘Vlaamse’ in een ‘Marokkaanse’
winkelstraat,
met
hoofdzakelijk
allochtone bezoekers die zich in de
buurt van de moskee kwamen vestigen.
De waarde van de eigendommen van de
autochtone Vlaamse bewoners kelderde
dramatisch.
Het Vlaams Belang blijkt in Hasselt
echter de enige partij te zijn die tegen
de bouw van supermoskee en vóór het
veiligstellen van leefkwaliteit in de Heilig
Hartwijk ijvert. Het protesteert, stelt het
functioneren van schepen El Ouakili
tijdens de gemeenteraad in vraag, stelt
vragen over de financieringsstromen van
de Badr-gemeenschap… maar wordt op
politiek vlak zelfs niet door de grootste
oppositiepartij (N-VA) gesteund in zijn
strijd.
Frank Troosters
Gemeenteraadslid

Sp.a-schepen Brigitte Smets bedient Sharia4Belgiumleider Belkacem op zijn wenken!
De bekende ronselaar van Syriëstrijders
en kopstuk van Sharia4Belgium Fouad
Belkacem trachtte in het verleden reeds
meerder keren de Belgische nationaliteit
te verkrijgen door in het huwelijk te
treden met een Belgische vrouw van
Marokkaanse afkomst. Na meerdere
mislukte pogingen in Antwerpen lukte
het hem nu uiteindelijk toch in Hasselt.
Schepen van burgerlijke stand Brigitte
Smets ‘zag immers geen graten’ in het
voltrekken van dit schijnhuwelijk. Ze
had geen oren naar de verontwaardiging
in de publieke opinie en het protest van
het Vlaams Belang in de gemeenteraad.
Ze vierde de blijde gebeurtenis zelfs
mee ‘met een stukje taart’!

“Verrassende ideeën”

Traagste groeier

- Het Laatste Nieuws -

Terwijl N-VA-minister Johan Van
Overtveldt zich om de haverklap op de borst klopt met de
economische groei van ons
land, blijkt uit cijfers van Eurostat dat België de traagste
groeier is van de eurozone.
Zelfs Portugal, Spanje en Italië
geven ons het nakijken. Ook
de jobcreatie, de topprioriteit van de federale regering, is kleiner dan in de
rest van de eurozone.

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid.
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete
oplossingen aan en formuleert een helder
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar
de politieke strijd van de komende twintig
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.
Dit boek zet aan tot actie.
Neem de toekomst in eigen handen!

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

Belgenfabriek draait verder

Voordeelkaart
Nog steeds kan een vreemdeling
die in Vlaanderen woont ‘Belg’

worden zonder één woord Nederlands te spreken. Bovendien wordt
de dubbele nationaliteit nog altijd
toegestaan en hoeft de ‘kandidaatBelg’ niet eens te slagen voor een
burgerschapsexamen. Door deze
lakse politiek wordt de nationaliteit
feitelijk gedegradeerd tot een voordeelkaart voor de nv België.
Het Vlaams Belang wil dat eindelijk duidelijke en strikte voorwaarden verbonden worden aan het
verwerven van de nationaliteit.
Net zoals in de school de diploma’s niet worden uitgereikt aan
het begin van het schooljaar, maar
pas nadat de examens succesvol

Kies samen met het Vlaams Belang
naar
een
g
van
0468 22 11 33 en ont
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 SMS “Info + naam en adres”

werden afgelegd, dient de nationaliteit de bekroning te zijn van
een geslaagd integratieproces en
niet omgekeerd.

Nieuwe Belgen

Alle hoeraberichten ten spijt, blijft
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onverminderd verder draaien. Vorig jaar
kregen niet minder dan 41.459
vreemdelingen een Belgische identiteitskaart in de schoot geworpen. Dat
is een stijging van liefst 58 procent
in vergelijking met het jaar voordien
en meteen het hoogste aantal sinds
2002. Deze evolutie hoeft niet te
verbazen. De voorwaarden om een
Belgische identiteitskaart te bemachtigen, zijn immers extreem laks.
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voor onze toekomst!
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