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Politiek in Ternat?
Kortjes
Partijen en ideeën bij de vleet!

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

Weinig politici in Ternat zitten blijkbaar
goed in hun vel. Of ze voelen zich
tenminste niet goed bij de partij die
hun een zitje opleverde bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen.
De burgemeester zelf ziet zijn
toekomst weg van de… “Lijst Van
De Burgemeester”. Leden van de
meerderheid, inderdaad de meerderheid,
willen een “nieuwe” politieke wind laten
waaien in onze gemeente. Mogen wij dan
luidop vragen wat de stand van zaken is
van het project waarmee ze in 2012 naar
de kiezer trokken? Mogen we dan luidop
vragen wat hun engagement sindsdien
inhield?
Wij hebben eerder de indruk dat ofwel
het geruzie ten top gedreven is binnen de
meerderheid, ofwel dat de meerderheid
van geen hout pijlen weet te maken.
Een denktank oprichten waar iedereen
zijn ei kwijt kan en waar zelfs de linkse
jongens en meisjes van S.pa-groen+
tevreden mee zijn… wel dat vinden
wij ideeën- en principeloos. Wetende
bovendien dat ze na de volgende
gemeenteraadsverkiezingen
opnieuw

allemaal samen zitten om compromissen
te sluiten en postjes te verdelen.
U kon het al lezen in een vorige uitgave
van dit blaadje. Vlaams Belang Ternat
trekt met een zelfstandige lijst, met
enthousiaste kandidaten, met een sterk
inhoudelijk lokaal programma naar de
kiezer. Of zoals onze nationale voorzitter
Tom Van Grieken het perfect omschreef.
Bij Vlaams Belang geldt “what you see is
what you get”…
Interesse? Contacteer ons gerust.
Roger Vandendriessche,
afdelingsvoorzitter
0477/23.42.57

- Onveilig en niet prettig: in onder
meer de Lodderhoekstraat en de
Wambeekstraat rees er protest
door het vele sluipverkeer dat deze
straten te slikken kregen. Bewoners
klaagden over gevaarlijke toestanden
die trouwens begonnen zijn door
de werken in Borchtlombeek. Wij
noemen het alvast een tekort aan visie,
overleg en communicatie door het
gemeentebestuur.
- Dure foute rekensom: de renovatie
voor het zwembad en de sportzaal zal +/650.000 € meer kosten dan geraamd.
Foute berekening? Meer kosten?
Onvoorziene omstandigheden? In ieder
geval een fout van het gemeentebestuur
die aan u zal doorgerekend worden.
- Help elkaar: 11.11.11 is zogezegd de
solidariteitsvereniging bij uitstek, ware
het niet dat deze organisatie politiek
getint is en de hulp vooral gericht is
naar het “zuiden”. Wij roepen vooral op
naar solidariteit onder de Vlamingen.
Ternattenaren kunnen mekaar ook
helpen. Kent u mensen in nood
die, discreet indien nodig, geholpen
moeten worden? Aarzel niet om ons te
contacteren.

De natuurgebieden in Ternat
zijn politieke speelballen
Wij vernamen in de pers dat de aankoop
van de natuurgebieden Wijmenierlaan en
de Heirbaar en het hele subsidiedossier
hiervan voor discussie zorgde met (of
door) oud-burgemeester Parys. In de
opschortende voorwaarden moesten
parkeerplaatsen voorzien worden. Die
waren er aanvankelijk niet zodat de
nieuwe burgemeester er alsnog moest bij
creëren… die nadien van de hand werden
gewezen door Natuurpunt.

een professioneel stappenplan inzake
het parkeerbeleid. Vervolgens voor
een sterk behoud van groene zones en
natuurgebied. Maar bovendien pleit onze
partij voor een ernstige aanpak van deze
problematiek zodat het kleutergehalte
stopt in de huidige gemeenteraad.
Louisa De Troch, bestuurslid

Vlaams Belang pleit eerst en vooral voor

Bestemming
oud-gemeentehuis
Een projectgroep genaamd 1719
(bouwdatum van het gebouw) haalde
de opdracht binnen. Vlaams Belang
feliciteert de winnaars en kan zich
grotendeels achter het project scharen.
Zoals het voormalige gemeentehuis
steeds ten dienste stond van de

handhaving” is
een goede zaak
Eind september vond de “week van
de handhaving” plaats, dit initiatief
zorgde voor een verhoogde controle
op zwerfvuil en allerhande vormen van
sluikstorten. Omdat dit ons nauw aan
het hart ligt steunen wij volmondig dit
initiatief en geven graag bijkomende
tips (die achteraf kunnen vertaald
worden in beleidsdaden).

Omtrent het parkgebied Kruikenberg
zijn het ook de parkeerplaatsen die een
doorn in het oog zijn. Geen “groene
compensaties”, bouwaanvragen die niet
nageleefd werden, enzovoort.

Het gemeentebestuur schreef een
wedstrijd uit om het oud-gemeentehuis
te herwaarderen.

De “week van de

bevolking, zo zal dat ook zo zijn na de
nieuwe realisaties.
Het zou volgens ons bijzonder dom en
laag bij de grond zijn om een polemiek
te starten rond de voorbereidingen van
dit dossier en zogenaamde gevolgde
“werkwijze”. Spijkers op laag water
zoeken denken wij en enig positivisme
is op zijn plaats.

1. Er moet een gemeentelijk
meldpunt komen waar zwerfvuil
en sluikstorten gemeld worden.
Desnoods anoniem.
2. De boetes mogen serieus verhoogd
worden, onmiddellijke betaling
(zoals bij sommige verkeersboetes)
moet mogelijk zijn.
3. Gemeenschapsdienst,
bvb.
meehelpen op het containerpark
kan toegepast worden op jongeren
of recidivisten.
4. Gevoelige plaatsen moeten extra
controles krijgen, verborgen
cameratoezicht is soms nodig.
5. De gemeente, de scholen, ocmw,
… moeten betrokken worden bij
sensibiliseringscampagnes.
Tot slot, iedereen woont graag in
een propere buurt, het is de taak van
iedereen om de nodige burgerzin
terzake te tonen.
Gunter Timmermans, bestuurslid

Eindelijk een oplossing!

UNIA, weg ermee (ook in Ternat!)
Ze noemen zichzelf een onafhankelijke
openbare instelling die discriminatie
bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Ze
zijn ook zeer tevreden dat steeds meer
mensen de weg vinden naar Unia. Dat
bewijst dat ze nodig zijn, zeggen ze erbij.
Te veel slachtoffers melden discriminatie
niet omdat ze Unia niet kennen,’ zegt
Els Keytsman, directeur van Unia.
Maar kent u UNIA voldoende? We
lichten het even voor u uit.
In het verleden was dat clubje al de mening
toegedaan dat de figuur van Zwarte Piet
in elk geval anders moest voorgesteld
worden dan een ‘domme, ondergeschikte
of gevaarlijke zwarte’ man. Met andere
woorden: Zwarte Piet moet verdwijnen,
hij moet weg. In wollige, nietszeggende,
linkse prietpraat zijn het kampioenen. Zo
zijn ze ervoor te vinden om de ‘discussie
rond het sinterklaasfeest om te vormen tot
een constructief maatschappelijk debat’.
UNIA , de officiële gedachtepolitie van dit
land, is de opvolger van het op 15 februari
1993 opgerichte Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en voor Racismebestrijding,
ooit nog in handen van respectievelijk,
Paula D’Hondt en Pater Leman.
Terloops toch nog even vertellen dat de
racismewetgeving in België er kwam op
initiatief van Philippe Moureaux (PS), die
er in slaagde Molenbeek de bekendheid te
geven die het vandaag wereldwijd heeft:
weinig fraais! Maar goed, terug naar
UNIA.
De directie is momenteel in handen van
de extreemlinkse (Groen) Els Keytsman.
vergis u niet, achter de zogenaamde
milieupartij schuilt een zeer uitgesproken
links gedachtegoed. Keytsman was
trouwens een tijd actief in de politiek, als
Groen gemeenteraadslid in Aalst. Ze verliet
de ‘partijpolitiek’ in 2008 om de ‘Politieke
Dienst’ van Oxfam-Wereldwinkels te
leiden. In 2010 werd ze aangesteld
als directeur van Vluchtelingenwerk
Vlaanderen. Begin 2016 maakte ze de
overstap naar UNIA. Ze leidt UNIA
samen met Patrick Charlier, die werkte
voor de Liga voor Mensenrechten, eerst als
juridisch raadgever, daarna als directeur.
Verder is er nog een Raad van
Bestuur bestaande uit 21 vaste en 21
plaatsvervangende leden. Deze dames en

heren worden aangeduid door de Kamer
en de gewestparlementen.
Als je met velen rond de tafel zit, dan kost
koken veel geld. UNIA krijgt federaal
zo’n 8 miljoen euro toegestopt, maar
dat is natuurlijk niet alles, zo blijkt.
Bovendien is dit land de koploper in
duistere organisaties die allemaal de
“rechten” ter harte nemen. Er is al UNIA
en het migratiecentrum MYRIA, het
Instituut voor de Gelijkheid van Mannen
en Vrouwen. Nu wil de regering, waar de
N-VA deel van uitmaakt, een Nationaal
Mensenrechteninstituut tot leven roepen.
Die 8 miljoen voor UNIA klopt trouwens
niet. Uit opzoekingswerk blijkt dat
de dotaties met 23.000 euro werden
verhoogd voor UNIA, en met 19.000 euro
voor MYRIA. En ook in de vleespotten
van de deelstaten zit UNIA te graaien:
1.641.000 euro in 2015 volgens het
jaarverslag. Dan is er nog 3.333.000 euro
die de regering-Michel jaarlijks bij KB ter
beschikking stelt van UNIA. Dit bedrag is

afkomstig van de Nationale Loterij. Hoe
meer u dus op de Lotto speelt, hoe meer u
de gedachtepolitie ondersteunt.
DE ‘DIVERSITEIT’
Tot vervelens toe moeten we horen
hoe zaligmakend de diversiteit - de
levensverzekering van hoger vernoemde
organisaties - wel is. Die diversiteit verscheidenheid, variatie, volgens Van
Dale - geldt natuurlijk uitsluitend voor
de smeltkroes van vreemde volkeren, die
onze samenleving intussen geworden is en
dagelijks nog aangroeit.
De linkse pers, een bepaalde politieke
klasse en de culturo’s lijden blijkbaar aan
ongeneeslijke vorm van politiek correcte
schizofrenie. Hier moet het divers zijn,
daar mag het niet divers zijn. Hun nieuw
stokpaardje, de genderneutraliteit, toont
dat ten volle aan. De verschillen tussen
man en vrouw - de belangrijkste èchte

diversiteit in onze samenleving - zou
er moeten aan geloven, als het van hen
afhangt. Sommige warenhuizen, zoals
Hema, om geen naam te noemen, gaan
daar op in en bieden nog uitsluitend
genderneutrale
kinderkleding
aan.
Moeten onze jongens voortaan roze
leggings gaan dragen, of de meisjes stoere
jongenskleding met dito bottines? Laat
het duidelijk zijn, voor het progressieve
Vlaanderen, bestaan er geen verschillen
meer tussen mannen en vrouwen. Het
geldverslindende UNIA ligt ook daar op
de loer.
Wanneer er in onze eigen gemeente Ternat
een kapperszaak voor mannen opende,
wisten we op voorhand dat dat voor links
tandengeknars zou zorgen. Een zekere
Maartje Luif, vond dat niet kunnen. Wat
had Maartje gedaan indien de oprichters
van The Man Station geen kappers- maar
wel scheerzaak hadden geopend? Wellicht
hadden de feministen het ook niet geslikt.
De idiotie is stilaan bereikt.
.
Gelukkig hebben de meeste Vlaamse
vrouwen en mannen nog gezond verstand.
Op de sociale media kon Maartje Luif op
weinig begrip te rekenen.
De meeste geestesgenoten van Maartje,
waaronder ons fameuze UNIA, zien
overal racisme en seksisme, behalve als
het in hun multicultureel kraampje
niet past. Gescheiden zwemmen voor
moslima’s moet kunnen, maar een
mannenkapperszaak niet. Het zijn
dezelfde hypocrieten die Jean-Marie Pfaff
voor de rechter willen brengen voor een
flauw vakantiemopje, maar anderzijds
het
oprukkend
moslimextremisme
vergoelijken en minimaliseren.
De vele miljoenen die naar die overbodige
instelling gaan, kunnen beter aangewend
worden, voor de zwaksten onder ons eigen
volk bijvoorbeeld. UNIA neemt het bijna
enkel op voor vreemdelingen, wat al een
vorm van discriminatie op zich is. Een
racismeklacht, uitgaande van een blank
(mogen we dat wel schrijven) persoon,
wordt weggelachen en krijgt meestal geen
gevolg. Onze partij pleit dan ook voor de
onmiddellijke afschaffing van het interfederaal censuurgedrocht dat UNIA heet.
Weg met dat onding.
Roeland Van Walleghem, bestuurslid

“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.

41.459
26.238

2015

2016

voor onze toekomst!
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vlaamsbelang.org/lidworden
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info@vlaamsbelang.org
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