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VLAAMS BELANG

 VLAAMS BELANG RONSE

MET TOM VAN GRIEKEN

Zondag 26 september 2021 om 10.30u

Zaal ‘t Kapittel (Kaatsspelplein 7 te Ronse)

2018. De traditionele 
partijen van Ronse 
juichen, CD&V en 
N-VA behalen een 
verkiezingsoverwinning 
door de afwezigheid 
van Vlaams Belang.
 
2021: Vlaams Belang 
is terug in onze stad. 
De bevolking staat 
immers achter ons. 
Uit een bevraging 
blijkt dat 60% van de 
Ronsenaars het eens 
is met het feit dat de 
opsmukoperatie van 
de traditionele politiek, 
gekoppeld aan de 
steeds hogere aantallen 
allochtonen van 
Afrikaanse oorsprong, 
op een mislukking 
is uitgedraaid. Met 
een uitgesproken 

programma zal

onze partij zich inzetten om onze 
stad terug van ons te maken. Genoeg 
is genoeg en te veel is te veel. Het 
hoffelijkheidsdenken moet stoppen.
 
OP 15 JAAR TIJD KWAMEN 4500 
MIGRANTEN NAAR ONZE STAD.
 
Voor de eerste keer publiceerden de 
federale diensten een officiële statistiek 
over de migratie in Vlaanderen: 
Ronse is hier weer de uitblinker in het 
binnenhalen van vreemdelingen. Maar 
liefst 25% van de inwoners is momenteel 
van vreemde oorsprong, met een 
overgrote meerderheid moslims. Dit 
is nu meer dan ooit op te merken in 
het straatbeeld, aan de scholen, in de 
winkels en warenhuizen, binnen de 
sociale diensten en het OCMW. Met 
alle gevolgen van dien: armoede, 
belastingen, overlast, agressie van 
jonge allochtonen en veel meer.
Een CD&V-politieker met 30 jaar 
anciënnitiet op de schepenbanken 
geldt als grote gangmaker van dit 
fenomeen. 

VAN HET AFSCHAFFEN VAN DE 
FACILITEITEN KWAM NIETS TERECHT.
 
Samen met de migratie van 
hoofdzakelijk Franstalige inwijkelingen 
uit Tunesië, Marokko, Noord-Frankrijk 
en Wallonië, wordt de voertaal in het 
sociale weefsel opnieuw het frans. De 
Vlaming past zich immers gemakkelijk 
aan en schakelt over naar de taal van 
de indringer - het stockholmsyndroom 
- zodat de taal van de nagenoeg  
verdwenen vorige generaties 
francofonen (voornamelijk vroegere 
burgerij uit het textielverleden) terug 
overheersend aanwezig wordt. De 
huidige generatie politiekers hebben 
alleen voor de vorm en onder druk 
van een paar Vlamingen een motie 
goedgekeurd ter afschaffing van de 
faciliteiten (met uitzondering van 
de socialisten) maar hebben in feite 
geen enkele actie laten 
optekenen om in de 
praktijk de faciliteiten 
terug te dringen. 

 Joost Hysselinckx
Afdelingsvoorzitter  
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2020, Watermolenstraat: Na een 
avondje genieten op een terras op het 
Klein Marktje stappen we met vrienden 
naar huis, de vrouwen voorop. Een 
wagen rijdt ons voorbij, de bestuurder 
en passagier zijn mannen van 
vreemde origine,  het raampje wordt 
opengedraaid en mijn vriendin en ik 
worden uitgescholden voor het vuil 
van de straat. Zomaar, uit het niets.
2020 (1 dag later), Delhayeplein: 
Nog even snel, ‘s avonds, naar het 
winkeltje aan de Q8. Drie mannen 
blokkeren me de weg, beginnen naar 
me te roepen – Vlaamse 
scheldnamen leert men 
snel aan. Gelukkig rijden 
op dat moment enkele 
wagens voorbij en kan 
ik ‘ontsnappen’ aan die 
vernederende intimidatie. 
Maar dit is geen eenmalige 
gebeurtenis.
2021, Bruulpark: hetzelfde 
scenario. Alle bankjes 
volzet met – hoe raad je 
het – mannen en jongeren 
van vreemde origine. Elke 
(letterlijk) tien stappen 

scheldnamen en opmerkingen naar je 
hoofd geslingerd krijgen. Om van de 
blikken nog te zwijgen.
2021, Wijnstraat: een vijftal jongeren 
van vreemde origine, lopen midden 
de straat, vertikken het opzij te gaan 
en dreigen de auto te beschadigen. 
Mijn man en ik stappen even verder 
uit, en worden terug uitgescholden 
voor racist en krijgen een eindeloze 
reeks scheldnamen naar ons hoofd 
geslingerd. Wel inventief, ik heb er 
enkele onthouden...

Dit zijn enkele van de voorvallen 
die zich (bijna dagelijks) 
voordoen als je als vrouw 
alleen door je eigen stad 
loopt. En het is zeker niet 
zo dat ik snel bang of onder 
de indruk ben, maar als er 
3, 4 of meer vreemdelingen 
voor me staan, is mijn 
zelfverzekerdheid en 
veiligheidsgevoel ver te 
zoeken.

Het is niet gezond je 
geïntimideerd te voelen 
zodra je je deur uitstapt. Het 

is niet gezond dat je met je hoofd naar 
beneden je stad moet doorkruisen, of 
je hond moet gebruiken als buffer, of 
je telefoon constant in je hand moet 
nemen, of toch wel iets minder leuke 
kledij aantrekt vooraleer je ‘s avonds 
nog buitenkomt.

Voor het Vlaams Belang is het 
duidelijk: Dit moet stoppen! Weg met 
de zachte aanpak, ook tegenover de 
‘hangjongeren’. Intimidatie is strafbaar 
en moet vervolgd worden. Gedaan 
met zwijgen. Geef de politiediensten 
meer middelen om dit intimiderend 
gedrag aan te pakken, vooraleer het 
resulteert in fysiek geweld.

En vrouwen: het is genoeg geweest. 
We mogen deze intimidaties nooit 
aanvaarden als normaliteit in onze 
mooie stad! Verhef jullie stem, zodat 
we terug met opgeheven hoofd en een 
veilig gevoel mogen zijn wie we zijn, 
mogen zijn hoe we zijn! Like Vlaams 
Belang! Stem Vlaams Belang!

 
Annick ROOS

 

Subsidies aan vzw’s: 
een stinkend potje.
SUBSIDIES: ook te Ronse staat de 
subsidiekraan volledig open. Ver-
kwisting van ons belastinggeld.

Jaarlijks gaan er honderdduizenden 
euro’s naar de integratie-industrie. Een 
netwerk van 'sociale ondernemers' 
waarvan sommige directeurs naast hun 
schepenwedde van € 6100 en allerlei 
voordelen nog eens duizenden euro’s 
betaald krijgen. Voor sommige naïeve 
politiekers is dit een gouden  concept, 
feitelijk  electorale subsidie-zwendel. In 
het  verslag van vzw Grijkoort, die o.a. 
de ‘Pepermolen’ uitbaat, lezen we let-
terlijk dat “de problematiek steeds com-
plexer wordt” ondanks de jarenlange 
en steeds hogere subsidies.

De zogenaamde samenlevingsop-
bouw, met geïmporteerde armoede tot 
subsidies voor projecten in het buiten-
land, pakt de ware problemen niet echt 
aan. Het is een klimaat van subsidiecul-
tuur die voortvloeit uit electorale zwen-
del. Ze komt alleen de professionelen 

van de non-profitsector ten goede. Ter-
wijl de werkende Ronsenaar de belas-
tingen steeds meer en meer  aanvoelt 
als een pijnlijk blok aan het been.

(Grijkoort, vzw aPart, KOPA, Mentor 
vzw, De Kiem, vzw Amon, CAW, Kif 
Kif, Samenlevingsopbouw, Lejo, de 
OCMW’s van Ronse, Maarkedal en 
Kluisbergen, de VDAB, Europees Soci-
aal fonds, Kaboes, de Botaniek,... 

Veiligheid in onze straten, zeker voor vrouwen!

“De CD&V heeft haar ziel en prin-
cipes verkocht om aan de macht 
te blijven en België te laten voort-
bestaan. Nu dit koninkrijkje in een 
permanente crisis dreigt ten onder 
te gaan, verdwijnt ook de partij.” 

Julien Borremans, columnist,  
Doorbraak, 14 juni 2021.

“Veel mensen haken af, omdat ze 
zich ontheemd voelen in hun buurt. 
Ik begrijp dat. Begrippen zoals 
identiteit en gemeenschap worden 
te snel weggezet als achterhaald 
en ouderwets.”

Wouter De Vriendt, fractieleider 
Groen in de Kamer, 

De Zondag, 30 mei 2021.

“Vergis jullie niet, dat potentiële 
Vlaams Belang-publiek is geen ver-
zameling kortgeschoolde, slecht 
geïnformeerde en verzuurde men-
sen. Ik zie ook bij hoogopgeleide 
en succesvolle ondernemers steun 
voor het Vlaams Belang.”

Carl Devos, politicoloog,  
Knack, 9 juni 2021.
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Eind 2017. Na de motie van de gemeen-
teraad om de faciliteiten af te schaffen, 
door alle partijen aangenomen op een 
onthouding van SP.a na, wordt het voorstel 
in de kamer voorgelegd. Een vraag door 
Vuye&Wouters om de motie in het parle-
ment bij hoogdringendheid te behande-
len, wordt afgewezen. N-VA, CD&V, SP.a, 
openVld en Groen stemmen tegen. Alleen 
VB en V&W stemmen voor. N-VA blokte 
haar eigen voorstel af. Resultaat van de 
communautaire stilstand! Het lot van Ronse 
als armste socio-economische Vlaamse ge-
meente werd hier eens te meer beslecht. De 
stilte op het Martelaarsplein is oorverdo-
vend en passief.

SPREKEN WE OVER TAALFACILITEIT OF 
TAALREALITEIT?

De metamorfose naar een tweetalige stad 
volstrekt zich aan een tempo dat na de 
vastlegging van de taalgrens in 1963 en 
de tweede  staatshervorming van 1980 
tot voor een paar jaar niet mogelijk werd 
geacht. Na de ‘resolutie van Straatsburg’ 
in juni 1975 en de oliecrisis kwam met im-
migratie de verfransing pas voorgoed op 
gang. Nu wordt de migrant routinematig in 
het Frans aangesproken door overheid en 
bevolking. 

Slachtoffers zijn de Vlaamse Ronsenaars: 
Ronse met haar lage socio-economische ni-
veau en extreem hoog werkloosheidscijfer, 
een hoog fiscaal niveau en negatieve be-
groting. De reden ligt bij een hoge immigra-
tie uit Brussel, Wallonië en vanuit Frankrijk, 
bij het sociaal onaanvaardbare hoge aan-
tal moslims. Dit is de illusie van de motie. 

EEN PROBLEEM DAT JE NIET BEHEERT, BE-
HEERS JE NIET.

“Ronse heeft een negatief imago”, stelde 
de CD&V-burgemeester een paar jaar ge-
leden. Vóór 2000 werden de faciliteiten al 
gecontesteerd en als een reden bestempeld 
voor dit dilemma. Maar zelfs in het master-
plan uit 2000, met veel poeha en financiële 
middelen aangekondigd, werd alle oorza-
kelijk verband met bovengenoemde materie 
verwijderd of niet opgenomen. Dé gemiste 
kans! De verfransing wordt niet beheerd: 
dus ook niet beheerst. Te weinig politieke 
draagkracht!

Miljoenen euro’s uit het gemeente- en het 
stadsvernieuwingsfonds hebben niet ge-
leid tot een kwalitatieve verbetering van 
het Nederlands in Ronse. Ondanks dit in-
fuus kwam Ronse niet uit het dal en blijft 
het in de officiële statistieken van armoede, 
gemiddeld inkomen, prijzen van immo, uit-
blinken op de allerlaatste plaats. 

Een grote gemiste kans om de faciliteiten 
terug te dringen was het handelspanden-
fonds: Vlaamse uitstraling werd niét voor-
opgesteld, zodat een merendeel van de 
uithangborden Franstalig is. Voor klanten 

uit het noorden van de Vlaamse Ardennen 
betekent dit een drempel. Dit handelspan-
denfonds had de motor moeten zijn om de 
handel meer te richten op het noorden van 
Ronse, een economisch sterkere regio met 
een interessante, kapitaalkrachtigere popu-
latie (en fusiekandidaat, maar dit terzijde).

Het stadsbestuur voert een nieuwe moraal, 
hierin gesteund door linkse drukkingsgroe-
pen. Er wordt steeds meer aan de oorspron-
kelijke bevolking gevraagd zich te voegen 
naar de wensen van een minderheids-
groep, of het nu moslims, Walen of hoofse 
Brusselaars zijn. “Taalhoffelijkheid” wordt  
als een efficiënt drukkingsmiddel aan de 
Nederlandstaligen aanbevolen, a.h.w. op-
gelegd! Zo wordt uit het niets een nieuwe 
identiteit gecreëerd om nieuwkomers niet 
voor het hoofd te stoten, ook gesteund door 
Europese regels. 

Een bijna ontelbare serie integratie- en 
samenlevings-vzw’s doet de kaars alleen 
maar trager branden en gedoogt het schof-
feren van rechtgeaarde Vlamingen.

Bij een lauwe anti-faciliteitenmeeting in 
september 2018, georganiseerd door de 
VVB samen met de werkgroep ‘Ontgrendel 
Ronse’, zag men weinig of geen steun van 
het stadsbestuur. 

Totaal wat anders dus dan de slogan ‘Ronse 
een sterk Merk’ van de overheid. Deze slo-
gan is marketing-strategisch averechts, een 
ideetje dat men opwerpt maar dat de toe-
stand niet zal veranderen zonder een sterk 
en doordacht beleid, wel integendeel: het 
sterk merk moet eerst bewezen zijn vooral-
eer men deze titel opeist. 

SITUATIE

Heeft de taaltoestand nu een ander perspec-
tief dan bij het begin van de faciliteiten in 
1963? Waarschijnlijk! Indien in 1963 door 
de grendelwet onder Eyskens de faciliteiten 
een uitdovend karakter zouden hebben ge-
kregen, zijn ze door de  verschillende staats-
hervormingen alléén maar meer gebeiteld 
en zijn we nu na bijna 60 jaar beland in 
een ter-plaatse-rust-stand die onomkeerbaar 
lijkt, niet gecontesteerd door enige partij. 
De huidige burgemeester liet geen enkele 
actie op dit niveau opteke-
nen, ondanks zijn huidige 
vierde mandaat én ondanks 
de motie. Het typische ener-
zijds-anderzijds van CD&V. 
Enerzijds: bijna, zoniet alle 
overheidsdiensten  zijn zon-
der veel protest uit Ronse 
verdwenen: vredegerecht, 
btw-administratie, belasting-
kantoor, rijksarchief, regis-
tratiekantoor, postsortering. 
En samen met deze dien-
sten het groot aantal Neder-
landstalige ambtenaren.

We zien in het straatbeeld een voortschrij-
dende opkomst van anderstalige uithang-
borden. Er is opnieuw een drukkingsgroep 
‘Ronse bilingue’ en er staat opnieuw een 
politieke partij in de steigers met een one-
issue-programma: behoud van alle rechten 
voor Franstaligen.

Anderzijds rukt ook de islamisering ontzet-
tend snel op, met tactische steun voor de 
ramadan en is dit sociaal weefsel doorge-
stoten tot in het centrum van de stad: een 
cluster waarin via de moskee, sportclubs, 
kebabzaken, scholen, nachtwinkels, halal-
slagers, kappers, ... een fundamenteel reli-
gieus discours wordt gebracht met daaraan 
gekoppeld een politieke boodschap die 
zich uit in de vele hoofddoeken. Reden: de 
taalhoffelijkheid die door het bestuur van 
de stad wordt opgelegd (= beheer) en de 
volksmond als zou Ronse tweetalig zijn. 

In de Bijbel stond al 2000 jaar geleden ge-
schreven: “geen ergere doven dan zij die 
niet willen horen, geen ergere blinden dan 
zij die niet willen zien”.

Tot slot nog de invloed van het onderwijs:

• 'Ecole Dr. Ovide Decroly': afdeling 
kleuter- en lager onderwijs (dr Ovide 
Decroly was een notoir franskiljon). 
Maar ook de Nederlandstalige sector 
van deze school is zeer verfranst.

• Institut Technique de la Communauté 
Française Paramedical.

• Tamounte vzw, lessen Arabisch, privé, 
met in de RvB 20 moslims, één van de 
verschillende organisaties die Arabisch 
onderwijs aanbieden. 

• In de vrije scholen klagen leerlingen 
al langer over het feit dat op de speel-
plaats veelal Frans en Arabisch wordt 
gesproken. Ook hier is de ‘omvolking’ 
gevorderd. (vandaag hebben 54% van 
de kinderen tot 5 jaar een allochtone 
achtergrond).

Tijd dat het bestuur van Ronse zijn handen 
vuil maakt in plaats van ze in onschuld te 
wassen.

Joost Hysselinckx

ALSOF ER GEEN VLAAMSE 
FILOSOFEN ZIJN

Het pontiuspilatisme in de faciliteiten te Ronse
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Het Vlaams Belang heeft er op korte tijd meer dan 2.000 nieuwe 
leden bij. Dat brengt het totale ledenaantal op 20.000: een 
fenomenaal cijfer. Het toont aan hoe sterk de Vlaming snakt naar 
verandering. Want het Vlaams Belang is en blijft de enige partij 
die opkomt voor een Vlaanderen van en voor de Vlamingen, een 
Vlaanderen waar we vrij kunnen zijn. Onder het huidige beleid is 
dit geenszins het geval. Integendeel, onze vrijheid wordt meer en 
meer afgenomen. Genoeg!

De federale premier De Croo en zijn kornuiten hebben sinds 
november een verstikkende lockdown opgelegd. Toch heeft die 
lockdown niet kunnen verhinderen dat de coronacijfers de slechte 
kant uit gingen. Het antwoord van de regering op hun eigen 
geknoei? Meer blinde verstrengingen, zonder enig cijfermateriaal 
of bewijs van de werkzaamheid. De winkels en contactberoepen 
werden nogmaals de dupe, tegen alle beloftes van Pinokkio De 
Croo in.

Wie op de Vlaamse regering rekende voor soelaas, is eraan voor 
de moeite. Ondanks alle stoere taal van onderwijsminister Ben 
Weyts gingen ook de scholen terug op slot. Sterke Jan Jambon 
voerde slaafs en slap gewoon uit wat hem door het Overlegcomité 
werd opgedragen, niettegenstaande hij een vetomacht heeft in 
dat orgaan.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: 2021 moet en zal het jaar 
van de vrijheid zijn. Dat wil niet zeggen dat we het coronavirus 
niet ernstig nemen. Net zoals wij aandacht hebben voor onze 
grondrechten en de mentale gezondheid van de burger. Daarom 
willen wij geen blinde lockdown, maar gerichtere en transparante 
maatregelen - die bewezen werkzaam zijn. Enkel een beter 
vaccinbeleid, betere testing en betere tracing kunnen ons uit de 
crisis loodsen. Dat is exact het omgekeerde van het beleid van 
De Croo en co. Hoog tijd dus voor verandering, hoog tijd voor 
het Vlaams Belang!
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