Vlaams Belang Krant

Waarschoot

Mei 2012 • Ver. uitg. Deckmyn Johan, C. de Kerchovelaan 9, 9000 Gent

België
paradijs voor
criminelen
Lees pag. 4

Immigratie
kraakt
n
e
s
s
a
k
e
l
a
i
c
o
s

“De kracht
van een
overtuiging”
Gunter Danel
Lijsttrekker
Waarschoot

Lees pag. 5

Vlag mee op
11 juli

Lees pag. 3

Lees pag. 3

Provincie
brengt banen
naar China
Lees pag. 6

Wij zijn er voor u!

Uit de provincie

Provincieraadsverkiezingen:
nieuwe lijsttrekkers

D

e provincieraadsverkiezingen veranderen ingrijpend.
Het Vlaams Belang vroeg en kreeg een vermindering
van het aantal provincieraadsleden, zeer tegen de zin
van de provinciale machtsclans in de traditionele partijen. Die
hadden er immers alles aan gedaan om niet te raken aan hun
voor het overige weinig bekende speeltje.

Een ander gevolg is de fusie van een
aantal oude omschrijvingen. Zo vormen
de oude districten Deinze en Lochristi
nu één district, vertrekkende van Zulte
tot aan Moerbeke-Waas. Lijsttrekker
daar is Olaf Evrard,
momenteel gemeenteraadslid in Nevele. Olaf
kwam in 2003 bij het
Vlaams Belang toen de
N-VA hem uit de partij
zette omdat hij een vrije
tribune had ondertekend
dat de partij niet alleen
met de CD&V moest praten voor samenwerking. Er is daar maar weinig
veranderd blijkbaar.
De andere fusie is die van de districten Evergem en Eeklo, waardoor het
Meetjesland één kiesomschrijving is
geworden. Lijsttrekker is Lovende-

gems gemeenteraadslid
Geert Neirynck, die er
een tweede legislatuur
vervult en als regionaal
secretaris zowel de organisatorische als inhoudelijke kant van de
werking van het Vlaams
Belang mee vorm geeft.

De huidige provincieraadsleden Joris
Van Vooren, Michel Roelens en Daniël
De Knijf gaven te kennen geen nieuwe
termijn te willen. Wij willen hen bedanken voor de jarenlange inzet voor het
Vlaams Blok/Vlaams Belang.

VBKrant 02/12

Man

Vrouw

Straat:........................................................... Nr.:......................................
Postcode:............. Gemeente:......................................................................
Tel.:....................................... Geb.datum:...................................................
E-post:.........................................................................................................

Ja, ik wil
uw gratis infopakket
uw gratis proefabonnement voor drie maanden
een jaarabonnement op Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van Vlaams Belang (€ 12,50)
informatie over de Vlaams Belang Jongeren
een lidmaatschap als student/scholier (€ 6,50)

Het regiosecretariaat bevindt zich in
de Charles de Kerchovelaan 9 in Gent.

Gelieve vooraf een seintje te geven om een afspraak te maken:
Regiosecretariaat: 09/234.27.72 –
secretariaat.gent@vlaamsbelang.org

Gent is een ander verhaal: daar is de
kiesomschrijving de stad zelf. Dat was
zo en dat blijft zo. Daar trekt uittredend
OCMW-fractievoorzitter
Christian
Bauwens de lijst.

Naam:.................................................................................

Uw parlementsleden, Johan
Deckmyn en Tanguy Veys, zijn
elke maandag van 15 tot17 uur
- na afspraak - aanwezig in het
regiosecretariaat van het Vlaams
Belang om u verder te helpen.

C. de Kerchovelaan 9
9000 Gent
Tel.: 09/234 27 72
Fax: 09/234 27 77
secretariaat.gent@vlaamsbelang.org

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 72 56. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Vlaams Volksvertegenwoordiger
Johan Deckmyn: 0476/26.97.38 info@johandeckmyn.be
www.johandeckmyn.be
Federaal Volksvertegenwoordiger
Tanguy Veys: 0477/36.52.34
info@tanguyveys.com
www.tanguyveys.com

U wilt toch ook een
Vlaamse en leefbare
gemeente?
Het Vlaams Belang is en blijft een partij
die niet enkel de stem van het volk wil
laten horen in de gemeente. Nee, wij
willen een gemeente waar de mensen
zich thuis voelen, waar de criminaliteit
wordt aangepakt en de leefbaarheid als
hoogste prioriteit wordt beschouwd.
Dat is ambitieus maar door de vinger
op de wonde te leggen, zullen wij de
traditionele partijen de juiste keuzes
laten maken.
Wilt u ook een Vlaamse en leefbare gemeente? Bent u bereid om samen met
andere gedreven inwoners aan de kar
te trekken op 14 oktober? Aarzel dan
niet en contacteer ons secretariaat:

Vlaams Belang

C. de Kerchovelaan 9
9000 Gent
09/234.27.72
lang.org
Secretariaat.gent@vlaamsbe

De inzet van 14 oktober

D

e gemeenteraadsverkiezingen naderen. Lijsten worden gevormd en kandidaten bekend gemaakt. Over
de inzet van deze verkiezingen wordt maar weinig gezegd. Want wat hebben de voorbije 6 jaar gebracht?

kel nog op afroep wil komen… en nu
vaststelt dat het gevraagde bedrag te laag
is. Dienstverlening sneuvelt voor cijferfetisjisme. U krijgt geen waar meer voor
uw geld.

Meer vervreemding

Is dat de toekomst die wij willen voor
Vlaanderen?

De traditionele partijen hokken bijeen
om toch maar aan de macht te blijven.
Van enige aanpak van de toestroom van
illegale vreemdelingen naar hier is geen
sprake meer. Wat wil je ook als twee partijen, de PS en de CDH, verkozenen hebben die militant campagne voeren tegen
een terugkeerbeleid?
Vlaanderen vroeg minder vreemdelingen en integratie. Vlaanderen kreeg een
jaarlijkse toestroom van tienduizenden
vreemdelingen te slikken. In die mate dat
zelfs het Gentse stadsbestuur niet langer
naast de gevolgen van het eigen beleid
kon kijken. De toestroom van Roma’s
dreigt hele buurten te ontregelen. De enquêtes die gevoerd zijn in Gent wijzen er
ook op: de inwoners van de oude volksbuurten zijn het gewoon zat.
Is dat de toekomst die wij willen voor
Vlaanderen?

Minder veiligheid
De peperdure politiehervorming heeft

gefaald. Van een terugdringen van de
onveiligheid is geen sprake. Recente cijfers wijzen uit dat in het eerste kwartaal
van 2012 het aantal woningbraken in het
Gentse arrondissement met 30% zijn gestegen tegenover 2011. Dat komt bovenop een al jarenlang toenemend aantal.
Is dat de toekomst die wij willen voor
Vlaanderen?

Minder
dienstverlening
Er schort iets met de democratie in veel
gemeenten. Voor de schijn krijgt de oppositie nog wat postjes in intercommunales maar meestal verdeelt de meerderheid die onder zich. Wat ze daar te
zeggen hebben? In de praktijk blijkt dat
zeer beperkt. De val van de Gemeentelijke Holding bewees alvast dat er van
enige controle geen sprake is.
Daarnaast beslissen de intercommunales
graag zelf wat zij zien als dienstverlening en wat niet. Neem nu IVM die de
grof huisvuilrondes afschafte en nu en-

Elio bezoekt Gent…

N

14 oktober
De inzet van 14 oktober is geen keuze
voor partijen die eens om de 6 jaar plots
het licht zien en beloven alle problemen
op te lossen. 14 oktober is ook geen
keuze voor een partij die van de gemeenteraadsverkiezingen nationale verkiezingen wil maken en ondertussen het
programma van het Vlaams Belang kopieert. Het Vlaams Belang gelooft niet in
de kracht van verandering. Het Vlaams
Belang gelooft in de kracht van een overtuiging die verandering kan brengen. Tegen alle partijen
in voor wie zeteltjes belangrijker zijn dan een
toekomst voor
Vlaanderen.

Gunter Danel
Lijsttrekker Waarschoot

Vlag mee op 11 juli!

adat een eerder bezoek omwille van de busramp in
Sierre werd afgezegd kwam Elio Di Rupo 14 dagen later naar Gent. Voor de Gentse ‘hoogwaardigheidsbekleders’ een gedroomde gelegenheid om even in het zonnetje te
staan naast de nieuwe zonnekoning van dit land.

11 juli is meer dan speeches en een receptie. Zolang Vlaanderen niet echt onafhankelijk is, is het een strijddag. Een
dag om te laten zien dat het Belgisch
boeltje niet meer werkt en beter kan
opgedoekt worden.Vlaanderen verdient
beter!

Nederlands maar zo goed als dat het
voorafgaandelijk is doorgenomen. Dat
bleek toen een journalist even van het
mooi uitgezette plan afweek.

Bevlag daarom op 11 juli. Heeft u geen
vlag? Bestel ze dan bij ons via secretariaat.gent@vlaamsbelang.org met vermelding van naam en adres. De vlag
wordt u dan bezorgd!

Di Rupo is er in geslaagd om een regering te vormen die geen meerderheid
heeft in Vlaanderen en die een beleid
voert dat regelrecht ingaat tegen de wil
van de meerderheid van de Vlaamse kiezers. Daarenboven blijkt Di Rupo zijn

Het Vlaams Belang voerde bij dit bezoek voor het eerst actie tegen de komst
van Di Rupo. Samen met andere strijdverenigingen werd aan Di Rupo duidelijk gemaakt dat Vlaanderen zijn beleid
van steeds hogere en meer belastingen
op de kap van de modale Vlaming niet
meer lust. Maar die boodschap was al
voldoende om een uitgebreide brigadepolitie, waterkanon en helikopter incluis, te laten aanrukken.

België: paradijs voor criminelen

N

adat een MIVB-controleur in Brussel werd
doodgeslagen, beloofde minister van Binnenlandse
Zaken Joëlle Milquet 400 extra agenten.
Of die er ook komen is nog
maar de vraag, want ook
na de brutale moord op
Joe Van Holsbeeck in
Brussel-Centraal zouden er 100 agenten ex-

tra worden aangeworven. Die belofte werd
nooit ingelost. Momenteel zijn er al 3000
agenten te weinig. Voeg daarbij nog het
gebrek aan gevangeniscellen, enkelbanden
en opvangplaatsen in gesloten jeugdinstellingen, veel te lakse straffen die amper
worden uitgevoerd en het mag duidelijk
zijn dat politiek en Justitie gezorgd hebben voor een klimaat van straffeloosheid.

Straffeloosheid
Straffen tot drie jaar cel worden in dit land
niet uitgevoerd. Per jaar worden zo’n 4000
mensen veroordeeld tot een celstraf zonder dat ze één dag moeten zitten. Criminele bendes uit het buitenland beschouwen
dat als een uitnodiging. “Misdaad loont,
dat is de boodschap die wij geven”, zucht
de bekende politierechter Peter D’Hondt.
Vlaanderen wil een kordate aanpak van de
criminaliteit, maar de Franstalige partijen
willen dat nog altijd niet. Ook daar knelt
het schoentje. Maar aan politieke beloftes
geen gebrek...

Veel beloofd, niks gedaan
•
•
•
•
•

1000 extra cipiers. Beloofd in januari 2012.Vier nieuwe in opleiding.Vier!
2500 extra plaatsen in de gevangenis. Beloofd in 2009. Het werden er 638.
2000 extra enkelbanden. Beloofd in 2009. In 2012 zijn er maar 882 in gebruik.
278 plaatsen in gesloten jeugdinstellingen. Beloofd in 2009. Er kwamen er amper 22 bij.
Acht jaar geleden werd aangekondigd dat buitenlandse gedetineerden hun straf in hun thuisland zouden uitzitten. Daar is tot op heden niets van terecht gekomen.

Hoe zegt men dat ook alweer? Veel beloven en weinig geven, doet de zotten in vreugde leven.
En de criminelen natuurlijk… Met dank aan de PS en hun Vlaamse lakeien: CD&V, Open VLD
en SP.a.

I

Islam bedreigt vrouwen

slamitische hoofddoeken en lange gewaden duiken steeds
vaker op in het straatbeeld. Het fenomeen staat symbool
voor de sluipende islamisering van onze samenleving.

Niet alleen moslima’s zijn het slachtoffer
van de sociale druk, ook autochtone vrouwen weten intussen hoe laat het is. Vrouwen die zich naar moslimnormen ‘te Westers’ kleden, worden in onze steden vaak
beschouwd als loslopend wild, uitgescholden voor ‘hoer’, bespuwd of aangerand.

Vrouwen eerste
slachtoffer

Terugkeren

In haar boek ‘Hoer noch slavin’ waarschuwt senator Anke Van dermeersch voor
de religieuze eisen en voorschriften van
radicale moslims waarvan vrouwen het
eerste slachtoffer zijn. “Vrouwen in Europa hebben decennialang gestreden voor
gelijke rechten. Ze mogen werken, ze
mogen gaan en staan waar ze willen en ze

Meer info?

Ga naar
www.vrouwentegenislamisering.be of
bestel het boek ‘Hoer noch slavin’ via
SMS. SMS “Anke” + naam en adres
naar 3111 en u ontvangt het
boek. (0,50 euro per sms)
Prijs: 15 euro
(+ verzendingkosten 3,05 euro)

mogen de kleren dragen die ze willen. Die
verworven rechten moeten we beschermen tegen een al te opdringerige islam”,
zegt Anke Van dermeersch.

(0,50 eu

ro per sm

s)

Godsdienstvrijheid is een recht, maar
moslims hebben in dit land ook plichten.
Ze moeten aanvaarden dat wij een scheiding kennen tussen kerk en staat, vrije meningsuiting en de gelijkwaardigheid van
man en vrouw. Hier gelden ónze wetten
en niet die van de islam. En wie daar niet
mee kan leven, moet maar terugkeren naar
een land waar de sharia van toepassing is!

72%
Van alle federale betoelaagde
bedragen voor leeflonen heeft
72 procent betrekking op leeflonen van vreemdelingen

Immigratie kraakt
sociale kassen

V

orig jaar kwamen niet minder dan 130.000
immigranten het land binnen, asielzoekers niet
inbegrepen.

Nog nooit was de instroom zo groot. De
voorbije jaren kwamen in dit land verhoudingsgewijs zelfs meer immigranten binnen dan in een klassiek immigratieland als
de Verenigde Staten.

4 op 10 aan het werk
Ondertussen blijft ook de immigratiefactuur steeds verder oplopen. Zo bleek recent nog dat amper 4 op 10 van de nietEuropese vreemdelingen aan het werk is.
Daarnaast blijkt dat de immigratie (gezinshereniging, asiel, regularisatie) méér dan
de economische crisis verantwoordelijk is
voor het stijgende aantal leefloontrekkers.
Verschillende OCMW-voorzitters bevestigden ondertussen dat de samenstelling

van hun ‘cliënteel’
de voorbije jaren een
grondige wijziging
heeft ondergaan en
dat dit land - letterlijk - het OCMW
van de wereld dreigt
te worden.

Aanslag
De dooddoener dat
de immigranten van vandaag zullen zorgen voor de pensioenen van morgen, kan
nu wel definitief naar het rijk der fabelen
worden verwezen. De harde cijfers tonen
aan dat de ongebreidelde immigratie een
aanslag is op ons sociaal systeem.

Vlaams Belang:
dé sociale volkspartij

H

et Vlaams Belang is de sociale volkspartij bij uitstek.
Dat zetten wij al jarenlang in de verf tijdens de Dag
van de Arbeid.

Dit jaar vond onze traditionele 1 meimanifestatie plaats op het Antwerpse
De Coninckplein onder het motto
‘Voorkeur voor eigen volk’. In zijn toespraak stelde Filip Dewinter dat deze
locatie niet toevallig was gekozen: “Ze
staat namelijk symbool voor de vele
Vlaamse volkswijken die door de socialisten werden opgegeven.” De SP.a
heeft haar oude kiespubliek dan ook al
lang ingeruild voor dat van de allochtonen en kaviaarsocialisten. Dat alles
maakt het Vlaams Belang vandaag tot
“de enige echte volkspartij, de enige
houvast voor de eerlijke en hardwerkende Vlamingen die de eindjes soms
met moeite aan elkaar kunnen knopen.”

Sterk Vlaams Belang
nodig
Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers wees erop dat de actualiteit de

waarde en de juistheid aantoont van
het programma dat onze partij al 35
jaar uitdraagt: “De ongebreidelde immigratie zet ons sociaal systeem steeds
zwaarder onder druk. De blijvende
miljardentransfers naar Wallonië zorgen voor een ongehoorde financiële
aderlating ten nadele van Vlaanderen.
Bovendien kan Vlaanderen binnen
België nog altijd niet het beleid voeren
dat zijn sociale verworvenheden
en economische slagkracht
veiligstelt.” Geconfronteerd
met de feiten, beginnen stilaan ook anderen de analyses
te onderschrijven die het
Vlaams Belang reeds
jaren geleden maakte.
Praktische consequenties worden daar echter nog altijd niet uit
getrokken. Een sterk
Vlaams Belang blijft dan
ook meer dan ooit nodig!

Seniorenforum
Of u het nu graag hoort of niet, senior
bent u al vanaf 55 jaar. Heel wat senioren zijn nog zeer actief en hebben
dikwijls nog tal van projecten op stapel
staan. Het verenigingsleven wordt overigens voor een groot gedeelte gedragen door senioren. Zij hebben dikwijls,
naast een schat aan ervaring, een klare
kijk op hedendaagse problemen. Verheugend is bovendien dat onderzoek
uitwijst dat meer dan de helft van de
senioren interesse heeft voor politiek.
Het Vlaams Belang besteedt bijzondere
aandacht aan de problemen en uitdagingen waar senioren mee worden geconfronteerd en wil dan ook graag met
hen in dialoog treden. Daarom gingen
we onlangs van start met een Seniorenforum.
Wij vragen u dan ook graag ons uw
ideeën en voorstellen over een seniorenwerking - en meer algemeen - een
seniorenbeleid te bezorgen. Stuur een
e-mail naar senioren@vlaamsbelang.
org of bel 02 219
60 09 en wij zetten
uw problemen op
de politieke agenda.
Marijke Dillen
Voorzitter
Seniorenforum

Uit de provincie

Ontslagen bij Bekaert

H

et ontslag van honderden Vlaamse arbeiders
bij Bekaert was symbolisch voor het failliet van
het beleid van de provincie Oost-Vlaanderen, de
Vlaamse regering, de federale overheid en de Europese
Unie tegenover onze rivalen in China. Het eindresultaat is
een angstwekkende delokalisatie.
Marc Joris hield hierover een vlijmscherpe tussenkomst in de provincieraad:
“Heeft niemand erbij stilgestaan
dat het een gevaarlijke evolutie
is als een oer-Vlaamse bedrijf
als Bekaert meer dan de helft van
zijn productiecapaciteit in China
heeft? Gaat zo’n bedrijf dan niet
automatisch de belangen van zijn
Chinese tak zwaarder laten doorwegen dan die van zijn Vlaamse
tak? Maar nee, niemand heeft
daar ooit graten in gezien. Het
was altijd hetzelfde onverwoestbare, blinde optimisme: ‘Hoe
meer mondialisering, hoe beter.
En vooral: hoe meer China, hoe
beter.’ Tot de Chinese dochterbereislust
drijven de Vlaamse moederbedrijven voorbijsteken. Of de Europese,
in ruimere zin. O ja, Bekaert heeft ook in

China mensen moeten ontslaan: 609 in
Vlaanderen en 1250 in China. Als China

is ongeveer 223 keer groter. Ga zo voort,
heren gedeputeerden. Leg maar aan de
Vlaamse arbeiders uit dezelfde bedrijven
die hen hier ontslaan, nog steeds volop
produceren in China. Dat bedrijven mede
dank zij uw China-beleid de smaak te
pakken hebben gekregen van activiteiten
in een land zonder milieureguleringen,
zonder vakbonden, zonder sociale voorzieningen, zonder minimumlonen of maximum werktijden. Zij zullen u zeker dankbaar zijn.”

Marc Joris vroeg een herziening
van het provinciale China-beleid.
Hij vroeg dat de deputatie bij
Bekaert zou aandringen op het
behoud van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in Vlaanderen, en
in het bijzonder de productie in
de vestiging in Aalter. Hij vroeg
provinciale steun voor de ontslagen arbeiders van Bekaert, waarbij het aanbieden van herscholingscursussen absolute prioriteit
zou moeten hebben. Maar hij
kreeg op alle punten een cynisch
deputatie is niet bevorderlijk voor banen
njet. Gedeputeerde De Buck, de
ongeveer dubbel zo groot was, zou dat provinciale “Minister van Buitenlandse
min of meer evenredig zijn. Maar China Zaken” vond dat hij goed bezig was, en
dat het zonder zijn China-beleid allemaal
nog véél erger zou zijn. Zijn “zakenreisjes” naar China waren trouwens al geregeld...

Het Nederlands is het haasje

H

et Vleeshuis in Gent werd destijds opgericht door
de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen EROV
om promotie te maken voor ambachtelijke streekproducten. Men vindt er typisch Oost-Vlaamse lekkernijen
als mattentaarten uit Geraardsbergen, Aalsterse vlaaien,
paardenlookworst, cuberdons, graanjenevers, peperkoek en
streekbieren.
Het Vleeshuis viert vanaf 21 maart zijn
tiende verjaardag. Dat had een sympathiek initiatief kunnen zijn. Helaas zijn
de verantwoordelijken bij EROV niet
zo Vlaams als de mattentaarten en de
peperkoek. In het kader van die verjaardag schreef de dichter Guido Lauwaert
een feestgedicht voor Het Vleeshuis, in
het Frans. Eerst vond EROV dat zoiets
niet kon, maar Lauwaert organiseerde
een grote hetze, waarbij hij enthousiaste steun kreeg uit het milieu van de
gesubsidieerde kunstenaars. En dus ging
EROV overstag.
Annemie Peeters-Muyshondt van het

Vlaams Belang stelde daarover in de
provincieraad een uiterst kritische vraag,
waarbij ze zelfs een stukje voorlas van
een giftige Nederlandstalige parodie
op dat feestgedicht, geschreven door
Benno Barnard, die de spot dreef met de
Vlaamse “bekrompenheid”. Die parodie
stond vol beenhouwerstermen, en mevrouw Peeters-Muyshondt boorde dat
gedicht de grond in met een woordspeling die ook uit de beenhouwerij kwam:
“Als we niet meer opkomen voor onze
moedertaal, dan zijn we binnenkort het
haasje.” Dan spreken we binnenkort allemaal Frans of Engels.

Provinciaal
reisbureau
Iedereen in de Oost-Vlaamse provincieraad vond het vreemd dat het samenwerkingsakkoord van de provincie
met de UGent over de ontwikkeling
van aquacultuur in Vietnam werd verlengd tot in 2015, terwijl er dit jaar
provincieraadverkiezingen zijn, en er
dus een nieuwe deputatie aantreedt.
Maar het Vlaams Belang wees erop
dat de verklaring daarvoor heel eenvoudig was. Gedeputeerde Marc De
Buck is een verwoed reiziger. Dat màg
natuurlijk, maar hij reist vooral graag
op kosten van de provincie. Zo hartstochtelijk graag zelfs, dat hij nu al budgetten heeft laten reserveren voor zijn
jaarlijkse reisjes naar Vietnam in 2013,
2014 en 2015. Samen met de Vietnamreis van dit jaar komt het kostenplaatje
op 55.000 euro.

Uit de parlementen

B401 aan herstel toe

W

ie Gent-centrum, vanuit de
autosnelweg binnenrijdt, gebruikt
daarvoor het viaduct B401 aan het
Zuidpark. Op verscheidene plaatsen vertoont
deze viaduct echter sporen van betonrot.
Op een vraag van Vlaams parlementslid
Johan Deckmyn antwoordde minister
Crevits dat het viaduct inderdaad aan herstelling toe is. De laatste grondige inspectie dateert van eind 2011. Deze inspectie
bevestigt dat er inderdaad herstellingswerken nodig zijn.
De grootste problemen zijn de defecte
brugdekvoegen, de gebrekkige waterafvoer die de betonschade aan de onderzijde veroorzaakt en de schade aan de uitkragingen ten gevolge van waterinsijpelingen langsheen de arduinen dekstenen

en het dienstpad.
Minister Crevits stelde
dat het de bedoeling is om
één van de komende jaren
het viaduct van de B401
grondig te saneren. In eerste instantie zal
de bovenbouw worden vernieuwd en waterdicht worden gemaakt. In een volgende
stap kan de aanwezige betonschade (onderaan zichtbaar) worden hersteld. En nu
maar hopen dat het geen operatie wordt
zoals het viaduct van Gentbrugge waar
door de slechte werken de Vlaamse over-

heid nu trajectcontrole doet omwille van
de geluidsoverlast die ontstaat als je aan
een normale snelheid over dat viaduct
rijdt…
Johan Deckmyn
Vlaams volksvertegenwoordiger
http://www.johandeckmyn.be

Veiligheid op het openbaar vervoer?
Veel beloven…

M

et de dood van MIVB-controleur Tahiraj in april
werd opnieuw een dieptepunt bereikt in de
onveiligheid op het openbaar vervoer. Opnieuw
worden allerlei beloften gedaan maar is het maar de
vraag wat er van zal komen.
De voorbije jaren kwamen vertegenwoordigers van het Vlaams Belang hierover tussen in het parlement. Bij herhaling kom ik tussenbeide over de gang van
zaken. Steeds zijn er beloften maar nooit

ren op zwartrijden.

wordt het concreet. Met alle gevolgen
van dien. Op sommige spoorlijnen durft
het personeel zelfs niet meer te controle-

kele uren in hun ondergoed werden opgesloten omdat ze een zwartrijder hadden
vastgehouden toen die op de loop wou

En om de kolder helemaal volledig te
maken, moest eind maart worden vastgesteld dat personeel van Securail voor en-

gaan. De spoorwegpolitie zorgde met dat
optreden ervoor dat de personeelsleden
van Securail, die een aparte dienst is van
de NMBS, nog langer weigerde te controleren op zwartrijden. Gevolg is dat de
modale belastingbetaler mag opdraaien
voor de rechteloosheid op de spoorwegen.
Waar er overigens wél politie voor is,
is de bewaking voor de paleizen van de
koninklijke familie. 250 man mag voor
de familie Van Saxen-Coburg opdraven.
Met hun rijkelijke én geïndexeerde toelages zouden ze toch op zijn minst een
inspanning kunnen leveren. En dan hebben we het nog niet gehad over de klachten van de politie
over de veelvuldige escortes die
de politie moet
doen voor Elio Di
Rupo. Maar er zijn
nu eenmaal prioriteiten in dit land…

Tanguy Veys
Federaal Volksvertegenwoordiger
http://www.tanguyveys.com

Vlaamse Justitie komt er
nooit meer!

W

e schreven het reeds: de splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde wordt met zoveel Vlaamse
toegevingen betaald, dat de “oplossing” nog erger
is dan de kwaal zelf.
Zeker voor de Vlamingen in Brussel is het
akkoord een nachtmerrie. Een stem voor
een Vlaamse lijst in de hoofdstad wordt
een... nutteloze stem. De Vlamingen worden er politiek geliquideerd. Terwijl de
Franstaligen in de Zes faciliteitengemeenten supervoorrechten krijgen.
Nog veel erger is de hervorming van het
gerechtelijk arrondissement BHV. In
plaats van een splitsing krijgen we een
verregaande uitbreiding van de macht
van de Franstalige rechtbanken tot diep in
Vlaanderen. In heel Vlaanderen zal men
voortaan kunnen bekomen dat een procedure gevoerd wordt voor een Franstalige
rechtbank uit Brussel of Wallonië. Onvermijdelijk gevolg is dat Justitie nooit een
Vlaamse bevoegdheid
kan worden, vermits
de wetten en het
rechtssysteem in heel
het land identiek
moeten blijven. Ooit
was er een CD&V-

voorzitter die uitriep dat de splitsing van
Justitie dringender was dan de splitsing
van BHV. Vandaag is duidelijk dat er geen
Vlaamse Justitie meer komt.

Uitdoofscenario
Nog veel tragischer is dat de Vlamingen
in Brussel én Halle-Vilvoorde door de hervorming zwaar gediscrimineerd worden.
Het aantal Vlaamse rechters wordt fors ingekrompen, terwijl het aantal Franstalige
rechters even fors wordt uitgebreid, zonder
dat daar een objectieve reden voor is. In de
toekomst zullen de Franstalige rechtbanken vier keer groter zijn dan de Vlaamse, terwijl het aantal Franstalige dossiers
slechts twee keer groter is. Door deze
huizenhoge discriminatie is de plaats van
maar liefst 32 Nederlandstalige rechters
en 160 griffiebedienden bedreigd. Maar
we krijgen een troostprijs: het gebeurt niet
in één keer. Er komt een ‘uitdoofscenario’
voor Vlamingen in Brussel. Met dank aan
CD&V, Open VLD, SP.a en Groen.

Vlaams Belang
populair op
Facebook
Onlangs overschreed de Vlaams Belang Facebookpagina de kaap van
10.000 fans. Hiermee is onze partij de
op één na populairste politieke Facebookpagina van Vlaanderen. Van meet
af aan heeft onze partij zwaar ingezet
op de talloze mogelijkheden die het
wereldwijde web ons biedt. Gezien de
mediaboycot tegen onze partij werden
we hiertoe gedwongen en maakten we
van de nood een deugd. Op deze manier geraakten we ongecensureerd de
Vlaamse huiskamers binnen en werd
onze boodschap razendsnel verspreid.

Ook aansluiten?
Volg ons op
lang.
www.facebook.com/vl.be

Gratis bestellen?
De zesde staatshervorming - Vlaanderen opgelicht
onthaal@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09

U zal het ook al gemerkt hebben. Het Vlaams Belang komt
in de media amper nog aan bod. In kranten of op radio
en televisie worden we angstvallig verzwegen. Een recente studie van de Universiteit Antwerpen toonde dit nog

maar eens aan. Gezien het niet in onze aard ligt om bij de
pakken te blijven zitten, lanceren we een eigen journaal
dat spreekt over thema’s waarover anderen liever zwijgen.

Breek zelf de mediaboycot tegen het Vlaams Belang
en bekijk het Vlaams Belang-journaal op www.vlaamsbelang.org/inbeeld

