
Ben jij ook bezorgd om de toekomst? Is het dan logisch om je stem te geven aan 
personen die op lijsten staan van partijen die zich hiervan niets aantrekken en die 
eisen van de radicale islam willen inwilligen?

Is het niet beter je stem te geven aan de enige partij in Grobbendonk die 
daadwerkelijk deze collaboratie wil stoppen?
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OPEN GRENZEN?
ISLAMISERING?



Open grenzen kost ons handenvol geld. Dit heeft ook zijn weerslag op 
onze gemeente. Zo moet het OCMW sociale woningen ter beschikking 
stellen voor de opvang van gelukzoekers. Hoelang staan sommige Vla-
mingen al op een wachtlijst?

1 op 3 sociale woningen gaan naar niet-belgen. Personen met o.m. een 
fysieke beperking moeten jaren wachten  op een aangepaste sociale 
woning.

Honderden geweldplegingen, berovingen, diefstallen, verkrachtingen, 
moorden en aanslagen overal in ons land en Europa houden recht-
streeks verband met de open grenzen.

Men treedt niet op tegen illegalen, zo leren ons o.m. Brussel, Oostende, 
Zeebrugge, Kruibeke, ...

Op 14 jaar tijd is de bevolking gestegen met 1 miljoen inwoners. 83% 
heeft te maken met ongecontroleerde immigratie.

Kinderen van lagere scholen worden verplicht om deel te nemen aan mos-
keebezoeken. Bezoeken aan kerken staan echter niet op het programma.

In openbare zwembaden wordt nauwlettend toegekeken op de zwemkledij, 
maar regelmatig knijpt men wel een oogje toe voor moslima’s die niet aan 
de voorschriften voldoen.

Onverdoofd slachten: de overheid laat betijen.

Gelijkheid tussen man en vrouw komt steeds meer in het gedrang.

Neutraliteit in openbare diensten? Niet meer zo vanzelfsprekend.

Onze cultuur en tradities worden steeds meer in vraag gesteld. In Antwerpen, 
de stad van Bart De Wever, zijn zwarte pieten zelfs niet meer welkom tijdens 
de intrede van Sinterklaas.

Kerstmarkten worden wintermarkten.

Sommige van onze katholieke feestdagen staan onder druk en zouden 
moeten vervangen worden door islamitische.

Homo’s krijgen steeds meer te maken met geweld wegens hun geaardheid. 
Iedereen weet in welk milieu de daders meestal te vinden zijn.

Het katholiek onderwijs gaat plat op de buik voor de islam.

In een aantal scholen werd het varkensvlees verbannen en soms staat 
zelfs enkel halal-voeding op het menu.

‘Open grenzen’ wordt door een aantal partijen met open armen ont-
haald en zelfs aangemoedigd. Anderen, waaronder N-VA verzetten er 
zich niet echt tegen. Theo Francken stuurt wel straffe tweets de wereld 
in, maar objectieve cijfers i.v.m.  immigratie tonen aan dat de cijfers van 
deze regering even slecht of zelfs slechter zijn als onder Di Rupo. Men 
blijft een heel laks beleid voeren en doet gedwee wat Europa vraagt. 
Francken klaagt wel, maar durft niet dwars te liggen. Met N-VA veel 
geblaat, maar heel weinig wol. Het kan nochtans anders, dit bewijzen 
Hongarije, Italië, Oostenrijk, Denemarken, ...

OPEN GRENZEN ISLAMISERING


