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Eerst en vooral wens ik u namens de Brusselse 
afdeling van het Vlaams Belang een gelukkig en 
voorspoedig nieuw jaar toe. 2020 was een jaar 
om snel te vergeten, maar paradoxaal genoeg 
zullen we het niet snel kunnen vergeten. Ook 
2021 vangen we in mineur aan. 

Maar beste vrienden, het is juist in zulke omstan-
digheden dat men de vele kwaliteiten van een 
volk ontdekt. Het ziekenhuispersoneel, de dokters 
en de ambulanciers, maar ook de talloze andere 
beroepen die onze samenleving dag en nacht 
draaiend houden. Het is dankzij die mensen dat 
het leven nog leefbaar is. Het zijn ook die mensen 
die we bedanken. Daarnaast kunnen we onze 
zelfstandigen (zoals bijvoorbeeld kappers, restau-
rantuitbaters of muzikanten) niet uit het oog ver-
liezen. Zij die willen werken maar niet mogen… 
Het Vlaams Belang staat aan de kant van het volk 
en kiest eerst onze mensen: vandaag en morgen!
 
Welke lessen kan men uit deze pandemie voor 
Brussel trekken? Het zijn er veel, maar één schiet 

nu boven de andere uit: de vaststelling dat be-
paalde groepen onze samenleving blijven terrori-
seren. Denk maar aan de vele lockdownfeestjes, 
politiecontroles die uit de hand lopen, rellen, etc. 
Telkens worden onze wetten, onze cultuur of onze 
mensen weggezet als racistisch, onverdraag-
zaam en haatzaaiend. Dit vaak door mensen die 
nog geen eurocent hebben bijgedragen aan onze 
samenleving en hier in veel gevallen alle kansen 
krijgen…  Dit is gewoon onaanvaardbaar.
 
Het is onze plicht om luid en duidelijk dat uitschot 
te bestrijden en de politieke elite die dit alles bli-
jft ondergaan een stamp onder het achterwerk te 
geven. Het is tijd om te kiezen voor het gezond 
verstand! Het is tijd om samen met het Vlaams 
Belang verandering te eisen

Bob De Brabandere
Senator 

Voorzitter Vlaams Belang Brussel
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«Het is tijd om samen 
met het Vlaams Belang 
verandering te eisen.»



Het is telkens hetzelfde stramien: een simpele poli-
tiecontrole draait uit op gewelddadige rellen en ver-
volgens wordt de fout door bepaalde linkse politici 
onmiddellijk bij… de politie gelegd.

Het gezag van de politie wordt op die manier he-
lemaal ondermijnd. Deze vicieuze cirkel moet 
doorbroken worden zodat recht en orde hersteld 
worden in alle wijken van onze hoofdstad.
 
De Brusselaars weten bijvoorbeeld goed genoeg dat 
de COVID-regels in bepaalde wijken van de hoofds-
tad niet nageleefd worden. Ze weten ook dat het 
vaak om bepaalde groepen binnen de allochtone 
gemeenschap gaat, die keer op keer onze 
wetten en het politiegezag verwerpen. 
Dit symboliseert op zich het decennialang 
falen van het integratiebeleid, gevoerd 
door de traditionele partijen.
 
De kloof tussen de Brusselaars van goede 
wil en bepaalde politieke partijen is nog 
nooit zo diep geweest als vandaag, zeker 
als het gaat om de voor onze samenleving 
fundamentele veiligheidskwestie.

Burgeroorlog 

Indien ons land niet snel 
de beslissing neemt om de 
geschikte middelen in te zetten 
tegen deze wederkerende vor-
men van geweld, dan zijn de 
Brusselaars gedoemd om te 
leven in een permanent kli-
maat van angst en een qua-
si-burgeroorlog.

Onze samenleving is meer 
dan ooit verdeeld tussen 
enerzijds de mensen die 
het goed menen met hun 
stad en anderzijds bepaalde 
groepen, veelal allochtonen, 
die alles verwerpen waarvoor 

wij staan en zich weigeren neer te leggen bij onze 
wetten, onze regels en onze manier van leven. De 
huidige coronacrisis zet deze situatie nog eens extra 
in de verf.  

De Brusselaars herinneren zich ongetwijfeld alle-
maal de Black Lives Matter betoging, de rellen in 
Anderlecht, de vernielde en opgebrande wagens op 
Oudejaarsnacht, de recente rellen aan het Noordsta-
tion, etc. Telkens gaan deze incidenten gepaard met 
massale vernielingen en plunderingen. 

De rust doen wederkeren

Elke belastingbetaler in Brussel moet zich se-
rieus gaan afvragen of hij/zij nog bereid 
is om te betalen voor een beleid dat zulke 
gebeurtenissen door de vingers ziet. En-
kel het Vlaams Belang durft deze haat 
jegens onze samenleving en haar inwo-
ners ondubbelzinnig te veroordelen. Dat 
is immers ook racisme en minstens even 

erg als andere vormen van racisme en 
dient ook bestraft te worden.  

Ordehandhaving en het 
naleven van de wetten 
is de onvermijdelijke 
voorwaarde om de ver-
schillende gemeenschap-
pen die in Brussel wonen 
harmonieus te laten 
samenleven. Het is vijf 
voor twaalf om dit in te 
zien en het is hoogtijd 
om er ook werk van te 
maken.

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter Vlaams Belang 

in het Brussels Parlement
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WOORD VOORAF
 
Brussel is een veelzijdige stad. De tweetaligheid, 
het complexe en betwiste institutioneel kader, de 
multiculturele koers met talloze negatieve bijwerkin-
gen en een politieke klasse van linkse progressie-
ven die van onze stad een steriele en ultra-politiek 
correcte omgeving willen maken. Dat is de situatie 
waarin de Brusselaars van gezond verstand moe-
ten leven; of beter gezegd overleven! 

Dit dossier is zeker niet exhaustief, maar we trachten 
er enkele belangrijke thema’s in aan te kaarten die 
deel uitmaken van het dagdagelijks leven van de 
Brusselaar: de mens in de stad, mobiliteit, open-
bare netheid en de exodus van de Brusselaars die 
hun stad letterlijk ontvluchten. 

Hier volgen enkele gegevens die Brusselse situa-
tie goed samenvatten: de Brusselse bevolking telt 
1 123 520 mensen (op 1 februari 2019), 13.1 % 
van de bevolking is ouder dan 65 jaar (2020), het 
Arabisch is de vierde meest gesproken taal in het 
Gewest (2018), politiediensten registreerden 16. 
832 feiten van zakkenrollerij in 2019, het begro-
tingstekort van het Gewest bedraagt 5.4 miljard 
euro op 31 december 2020, 52 502 personen on-
tvingen een leefloon in 2018, tijdens de Coronacri-
sis werden er 40 km fietspaden aangelegd zonder 
overleg en tot slot: 57 704 personen hebben Brus-
sel in 2019 verlaten. Dit zijn maar enkele gege-
vens die de complexiteit van het Brussels probleem 
weergeven.

Het Vlaams Belang op de bres
 
Tegenover de uitdagingen voor onze stad en haar 
inwoners staat het Vlaams Belang voor u op de bres: 
altijd en overal! Dagelijks leveren onze medewerkers 
een titanenwerk in de parlementen om voor uw be-
langen op te komen. Met een ander verhaal dan wat 
u in de pers kan lezen communiceren we naar de 
bevolking, en dit op alle mogelijke manieren. Zo telt 
onze tweetalige Brusselse Facebookpagina meer dan 
33 500 volgers waarmee we veruit de grootste po-
litieke pagina van het Gewest zijn. Driemaandelijks 
brengen we “Brussel Morgen” en zijn Franstalige te-
genhanger “Bruxelles Demain” uit. Wekelijks sturen 
we in beide talen een elektronische nieuwsbrief naar 
talloze leden en sympathisanten. Regelmatig bedelen 
we ook tienduizenden flyers en brochures in de Brus-
selse brievenbussen.  En dat slaat aan. Meer en meer 
Brusselaars, van alle afkomsten, sluiten zich bij ons 
aan. De situatie in onze hoofdstad is dan ook ernstig, 
maar niet hopeloos. Onze eerste plicht is steeds om 
met een objectieve bril naar de feiten te kijken. Het 
dossier hierna is dan ook in de volste transparantie 
geschreven. 
  
DE PLAATS VAN DE MENS IN DE STAD
 
Waardig ouder worden
 
We hebben het al vaak aangekaart: eenzaamheid 
is een groot probleem in onze moderne samenleving 
en vooral in een grootstad zoals Brussel. Tijdens de 
huidige gezondheidscrisis neemt het isolement onge-

LEVEN IN BRUSSEL
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ziene proporties aan waardoor de voorstellen van het 
Vlaams Belang relevanter dan ooit zijn geworden. 
Eenzaamheid treft alle bevolkingsgroepen ongeacht 
hun leeftijd, maar de oudsten onder ons blijven de 
grootste slachtoffers ervan. Vaak kampen deze 
mensen ook met bijkomende moeilijkheden zoals een 
kwetsbare gezondheid en mobiliteitsproblemen. 

Met de vergrijzing van de bevolking verdienen de se-
nioren meer dan ooit onze aandacht: ook in de poli-
tiek moet deze stem vertegenwoordigd worden. 
 
Verborgen armoede
 
Jammer genoeg komt verborgen armoede bij senio-
ren in Brussel vaker voor dan men durft te denken. 
Het Vlaams Belang wil dat de OCMW’s zich dan 
ook actiever gaan inzetten op het terrein en de ar-
moede bij de geïsoleerde senioren ook daadwer-
kelijk gaan opsporen. 
Daarom stellen we voor 
dat elke persoon ouder 
dan 70 jaar tweemaal 
per jaar bezocht wordt 
door een maatschap-
pelijke werker van 
het OCMW. Op die 
manier kan men zelf 
proactief vaststellen of 
onze ouderen al dan 
niet hulp zouden no-
dig hebben. Een bijko-
mende taak is om na te 
gaan of deze mensen 
de uitkeringen ontvangen waar ze recht op hebben. 

Eenzaamheid is uiteraard niet het enige probleem 
waarmee onze ouderen mee geconfronteerd wor-
den. Zo is de digitalisering van onze samenleving 
voor een groot deel van de bevolking een goede 
zaak, maar voor veel senioren ook een bijkomende 
hindernis. Zeker in de gemeente zouden ze nog 
terecht moeten kunnen, ook wanneer ze weinig 
kennis hebben van het werken met computers. Het 
Vlaams Belang stelt daarom voor dat er in ieder ge-
meentehuis een speciaal seniorenloket komt. Het is 
aan dat loket dat ze informatie kunnen ontvangen 
over hun rechten, en de mogelijke materiële hulp of 
uitkeringen waar ze beroep op kunnen doen. 

Niet alle senioren zijn bovendien even goed te 
been. We stellen vast dat de mobiliteit en het par-

keerbeleid in de gemeenten verre van afgestemd 
zijn op noden van al haar inwoners. Het Vlaams 
Belang pleit daarom voor parkeerfaciliteiten voor 
senioren in combinatie met performant en vooral 
veilig openbaar vervoer. 

Eerst onze mensen
 
Het Vlaams Belang vraagt een plafonnering van 
de rusthuisfactuur voor alle Brusselse senioren. Op 
een menswaardige manier oud worden, betekent 
niet dat men ultra-luxueus moet gaan leven, maar 
wel dat men zonder financiële zorgen kan genie-
ten van basisbehoeftes. 

Daarnaast vragen we de afschaffing van de suc-
cessierechten. We vinden het onaanvaardbaar dat 
reeds belaste goederen en bezittingen nogmaals 
belast worden bij het wisselen van eigenaar. 

Alle voorstellen van 
het Vlaams Belang kan 
men in principe snel 
uitvoeren, zonder al 
te diep in de beschik-
bare middelen te moe-
ten snijden. Wel is er 
nood aan politieke 
moed om in te zien 
dat een samenleving 
die haar ouderen niet 
waardeert, zich geen 
volwaardige samenle-
ving kan noemen en 

daar ook naar te handelen. De toestanden in be-
paalde rusthuizen zijn schrijnend: ouderen worden 
er vaak geparkeerd zoals men een defect toestel 
wegmoffelt op de zolder. Geen glimlach, geen 
warmte en geen liefde omdat het personeel de han-
den vol heeft en slechts over enkele minuten per 
inwoner beschikt…

Het Vlaams Belang heeft steeds de roeping gehad 
om luid te zeggen wat velen stilzwijgend denken. 
Daarom laten we het niet na om te stellen dat de 
gigantische budgetten die onder meer naar de 
massa-immigratie gaan, beter geïnvesteerd zou-
den kunnen worden, bijvoorbeeld in onze oude-
ren. Het is onaanvaardbaar dat zij die hun leven 
lang gewerkt en bijgedragen hebben aan de so-
ciale zekerheid, daar in dit land amper iets voor 
terugkrijgen!
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Sinds 1 januari 2021 is de algemene zone 30 in het 
Brussels Gewest een feit, op enkele uitzonderingen 
na. Hoewel bedoeld om het aantal verkeersonge-
vallen te verminderen, de luchtkwaliteit te verbete-
ren en de stad leefbaarder te maken, blijkt het in de 
praktijk een bijkomende pestmaatregel die Brussel 
nog maar eens onaantrekkelijk maakt.
 
“De algemene zone 30 is vooral een maatregel om 
de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal do-
delijke ongevallen te verminderen”. Dat is de offi-
ciële versie waarmee Elke Van den Brandt (Groen) 
haar beleid verantwoordt. Bij 30 km/u ligt de kans 
op een dodelijk ongeval vijf keer lager dan bij 50 
km/u, op voorwaarde dat de automobilist de snel-
heidsbeperking naleeft. Die dodelijke verkeersonge-
vallen worden vaak veroorzaakt door weggebrui-
kers die met een abnormale hoge snelheid door de 
straten razen, al dan niet gepaard met alcohol- en 
druggebruik achter het stuur.

Het zijn natuurlijk net die asociale elementen die 
men prioritair uit het verkeer moet halen in plaats 
van elke gewone bestuurder te viseren met een alge-
mene zone 30.

Overigens wordt er ook met geen woord gerept over 
de zgn. zwarte kruispunten die bovennormaal meer 

ongevallen veroorzaken. Van de dertig gevaarlijkste 
kruispunten die in 2015 geïdentificeerd werden, zijn 
er tot op heden maar 11 aangepakt. Het is niet omdat 
men maximaal 30 km/u rijdt dat er minder ongevallen 
zullen zijn, maar wel door de gevaarlijke situaties aan 
te pakken en de wegen te herstellen waar nodig.

Luchtvervuiling

Het argument van de luchtvervuiling is dé Heilige 
Graal van de ecologist om de absurdste maatrege-
len door het parlement te loodsen. Volgens de Groe-
ne minister zorgt een verlaging van de maximumsnel-
heid voor een betere luchtkwaliteit. Bewust vergeet 
ze daarbij te zeggen dat auto’s aan 30 km/u meer 
vervuilen dan aan 50 km/u, waardoor de bijko-
mende vervuiling gecompenseerd zou moeten wor-
den door een vermindering van verkeer. 

Op heel wat locaties in de hoofdstad was de maxi-
mumsnelheid bovendien al 30 km/u door het aan-
houdende fileprobleem. Burgers gebruiken hun wa-
gen niet uit plezier om in de file te staan, maar bij 
gebrek aan een waardig alternatief. Er ontbreken 
duizenden parkeerplaatsen aan de invalswegen van 
het Gewest, het Gewestelijk Expres Net (GEN) loopt 
al twee decennia vertraging op en enkele kilometers 
tramlijn bouwen duurt tegenwoordig tot vijftien jaar 

ZONE 30



tijd (bijv. tram 9 in Jette). Luchtkwaliteit en de mas-
sale aanwezigheid van auto’s zijn communicerende 
vaten waarbij een zone 30 een symbolische en voo-
ral nutteloze maatregel is.

Controles

Dat controles en sancties nodig zullen zijn in het ka-
der van de zone 30 is Elke Van den Brandt daarente-
gen allesbehalve vergeten. De gewone burger zal 
ongetwijfeld zijn portefeuille mogen bovenhalen in 
2021. Er zijn 60 extra flitspalen besteld bovenop de 
90 die reeds verspreid zijn over het gewest. Daar 
waar de weginrichting voordien een vlotte doorstro-
ming van het verkeer mogelijk maakte zal men nu 
inzetten op het sanctioneren van weggebruikers die 
intuïtief niet op een belachelijk lage snelheid rijden. 
De boetes die daarbij gepaard gaan lopen flink op:

SNELHEID GECORRIGEERD BOETE

46 km/h 40 km/h 53 EUR
50 km/h 44 km/h 97 EUR
55 km/h 49 km/h 152 EUR
60 km/h 54 km/h 207 EUR
>66 km/h 60 km/h rechtbank

“Het geld van de boetes wordt doorgestort aan het 
Gewestelijk Fonds voor Verkeersveiligheid met het 
oog op sensibiliseringsacties, […], en de aankoop 
van toestellen voor snelheidscontroles” staat te lezen 
op de website stad30.brussels. Enkele beelden verkla-
ren om welke toestellen het juist gaat. Paradoxaal 
genoeg riskeert men voor de rechter te verschijnen 
doordat men geflitst werd met een ‘vuilbak-flitspaal’, 
terwijl “jongeren” ongestraft maandelijks hier en 
daar vuilbakken opbranden in het Gewest.

Voor iedereen?
 
De infobrochure die Brussel Mobiliteit die eind vorig 
jaar bedeelde, titelt zeer duidelijk: “iedereen moet 
zich aan de snelheidsbeperkingen houden”. Gaande 
van auto’s en bussen tot fietsen en steps, ook op de 
afgescheiden fietspaden en eigen beddingen van 
het openbaar vervoer.
 
Eerst en vooral is het is weinig waarschijnlijk dat de 
Groene minister fietsers zal laten beboeten wegens 
snelheidsovertreding op de afgescheiden fietspaden. 
Vrij duidelijk dat auto’s en brommers hier geviseerd 
worden. Bovendien zijn ook MIVB-bussen onderwor-
pen aan de zone 30, inclusief wanneer ze op ei-
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gen bedding rijden. Men heeft m.a.w. jarenlang 
geïnvesteerd in infrastructuur om de reissnelheid van 
bussen te verhogen, om deze nu kunstmatig te gaan 
beperken. Tot slot heeft de invoering van de zone 
30 ook een kost: niet minder dan 2,7 miljoen euro 
om de weginfrastructuur aan te passen waaronder 
het aanschaffen van honderden verkeersborden. De 
Wetstraat lijkt nu nog een beetje meer op een ver-
keersbordenshowroom waar de weggebruiker hele-
maal in de war gebracht wordt.

Chaos

Wat het Vlaams Belang vooral onthoudt zijn de 
conflicten die hieruit ontstaan: trams die uitzonder-
lijk 50 km/u mogen rijden, de automobilisten die 
uit vrees voor een boete meer naar hun dashboard 
kijken dan naar de weg, de fietsers die van de we-
gen een groot fietspad maken en de voetgangers die 
naïef denken dat het nu veiliger is. Er blijkt ook heel 
wat verwarring te ontstaan wanneer gemeentes ver-
keersborden vergeten te verwijderen: een grap die 
honderden euro’s kan kosten bij een overtreding. 
Talloze zelfstandigen zoals elektriciens en loodgie-
ters uit de Vlaamse Rand geven ook aan niet meer 
in Brussel te komen werken door de zone 30 en 
de lage emissiezone. Een zone 30 is pas relevant 
wanneer ze gedragen en gesteund wordt door zij 

die het moeten naleven: een les beleidsanalyse die 
Van den Brandt duidelijk niet begrijpt.
 
Gratis pesten

De algemene zone 30 is zeker niet de laatste pest-
maatregel die men zal moeten verdragen tot 2024. 
Tijdens de eerste lockdown pakte Van den Brandt uit 
met tijdelijke Coronafietspaden die er tot nader orde 
nog steeds liggen. Ook het Ter Kamerenbos en haar 
belangrijke verbindingswegen werden ‘en stoeme-
lings’ gesloten. Vanaf volgend jaar mag de pende-
laar misschien een stadstol bijbetalen om in Brussel 
te mogen rijden. De weinige randparkings zijn al be-
talend of worden het. Van den Brandt droomt al van 
een kilometerheffing op de Brusselse ring (R0). De 
lage emissiezone verbant steeds meer voertuigen uit 
de stad. Op termijn schrijft het laatste mobiliteitsplan 
de invoering van een “intelligente snelheidsassisten-
tie” (ISA) voor, zodat bestuurders de maximumsnel-
heid die op de verkeersborden aangegeven wordt 
niet langer kunnen overschrijden. Om Churchill te 
parafraseren: er is een groen gordijn neergedaald 
over Brussel, een groene dictatuur die mooie prin-
cipes en nobele doelen misbruikt om een hele stad 
te doen knielen voor de fietser. Wie er niet van over-
tuigd is, wordt financieel uitgebuit. De vraag is hoe-
lang we dit nog zullen verdragen …

photo: facebook.com/controle.police.bruxelles



Men spreekt weleens over Brussel als de hoofdstad 
van Europa maar men laat het na om bepaalde 
facetten te vermelden waarmee de doordeweekse 
Brusselaar moet leven. Denk aan sluikstorten, 
verlaten panden, verloedering, wildplassen, etc. 
Het zijn ook die aspecten die het leven onaange-
naam maken. Het Vlaams Belang wil van Brussel 
een voorbeeld maken op vlak van netheid, zodat 
ook elke Brusselaar fier kan zijn wanneer hij/zij 
toeristen of bezoekers rondleidt. Daarvoor heb-
ben we enkele heel concrete voorstellen: 
 
• Meer containerparken aanleggen die toegan-

kelijk zijn voor iedereen, en waarvan de ope-
ningsuren ook afgestemd zijn op de werkende 
bevolking. Recyclageparken moeten ook meer 
soorten afval aanvaarden. De toegang tot de 
containerparken moet ook gratis zijn zodat 
mensen aangemoedigd worden om te recy-
cleren en niet over te gaan tot sluikstorten. 
Containerparken die 7/7 geopend zouden 
zijn, noemen we geen overbodige luxe. 

• Wie het toch waagt om afval illegaal te dum-
pen moet opgespoord en streng beboet wor-
den. Daarvoor kan men camera’s op strate-
gische locaties gebruiken . 

• Leegstaande en verloederde panden dienen 
actief opgespoord te worden. 

 
Een veilig, een actief, een mobiel Brussel. Dat 
zijn ook factoren die de levenskwaliteit aanzien-
lijk verbeteren maar ook serieuze uitdagingen 
vormen voor de toekomst. Indien men een pro-
per en leefbaar Brussel wil achterlaten voor onze 
(klein-)kinderen, is het vijf voor twaalf om in ac-
tie te schieten. Nog steeds herleidt de doorsnee 
inwoner van deze stad ‘levenskwaliteit’ tot de 
milieu-uitdagingen van de linkse partijen. Maar 
levenskwaliteit is meer dan enkel schone lucht. 
Ook hier formuleert het Vlaams Belang concrete 
voorstellen: 

 
• Sociale woningen renoveren en vooral goed 

isoleren. 

• Het ontwikkelen van groene ruimtes in het 
Gewest waar men prioritair streekeigen flora 
plant. 

• Lage emissiezone: ja, maar met een langere 
transitieperiode zodat ook de minder bedeel-
den onder ons zich kunnen aanpassen. 

• Sanering van de oude industrieterreinen in de 
stad. 

• Een daadkrachtige migratiestop die een posi-
tief effect zal hebben op de overbevolking van 
Brussel, en dus ook op de levenskwaliteit van 
alle inwoners. 
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Op enkele jaren tijd is het aantal Brusselaars 
die hun stad verlieten voor een aangenamer 
leven in Vlaanderen of Wallonië fors toege-
nomen. 

In 2019 waren er 57 704 inwoners die Brussel 
verlieten: 33 518 trokken naar Vlaanderen, 24 
196 naar Wallonië. Omgekeerd zijn er 13 530 
Vlamingen en 10 972 Walen zich in Brussel ko-
men vestigen. Met andere woorden een daling 
van 33 202 personen, zonder de verhuizingen 
naar het buitenland mee te reke-
nen. 

Nu in actie schieten
 
Men gaat ervan uit dat de midden-
klasse het best vertegenwoordigd 
is in de Brusselse exodus. Indien 
we er niet in slagen om van Brus-
sel opnieuw een leefbare stad te 
maken, dan riskeert het te vervellen 
in een economische woestijn, een 
grootschalig asielcentrum voor de 
slachtoffers van ‘s werelds miserie, 
een nieuwe Chicago. Uiteraard al-
lemaal op kosten van de belasting-
betaler. 

Het is hoogtijd om nu te reage-
ren. Binnen tien jaar is het te laat. 
De oudsten onder ons herinne-
ren zich ongetwijfeld de warme 
en aangename stad uit hun kin-
dertijd en moeten vaststellen dat 
daar op veel plaatsen weinig van 
over blijft. Onveiligheid, onge-
controleerde immigratie, verder 
uitdijende verloedering, fiscale uit-
buiting, immobiliteit en als kers op 
de taart: sinds 2019 groenen aan 
de bestuursknuppel die de oorlog 
verklaard hebben aan de meeste 

vervoersmiddelen die niet voorzien zijn van pe-
dalen. 
 
Brusselse begroting crasht
 
Door enkel de eigenaars, de handelaars en de 
overgebleven bedrijven te belasten kan men 
het Brussels Gewest niet meer financieren. Op 
dit ogenblik zinkt het Brussels schip nog niet 
dankzij de gulle transfers uit Vlaanderen. Be-
leidsmakers lijken hier totaal niet mee bezig te 

zijn, de Brusselse geldkraan staat 
wijd open. Maar is de hardwer-
kende Vlaming nog lang bereid 
om geld in deze tikkende tijdbom 
te steken? Door de middenklasse 
weg te pesten uit Brussel verd-
wijnt een belangrijke inkomsten-
bron. Op middellange termijn 
zal het Brussels Gewest failliet 
verklaard worden, zonder garan-
tie dat de Europese Unie haar te 
hulp schiet. 

Wat willen de beleidsmakers in 
Brussel eigenlijk? Dat de laatste 
autochtonen uit de stad verhuizen 
en vervangen worden door een 
nieuw proletariaat van allochtone 
afkomst teneinde van Brussel een 
Marxistisch Gewest te maken? In 
de praktijk wordt er al geëxperi-
menteerd met een ideologisch ge-
richt beleid. Men vraagt zich al niet 
meer af of de burger wel zal instem-
men met de genomen beslissingen: 
neen, men kondigt maatregelen af 
ter verwezenlijking van de groene 
idealen. Het enige wat u nog mag 
doen is betalen! 

BRUSSEL EN DE 
EXODUS
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Een recent onderzoek gaf aan dat 75 % van de 
Brusselaars de uitbreiding van metrolijn 3 als 
noodzakelijk acht, waarbij de regeringspartijen 
Groen en Ecolo het niet nalaten om met enthou-
siasme te reageren, of zelfs nog te beweren dat 
deze er komt dankzij hun inbreng. Vlaams Be-
lang kadert deze vreugde in een historisch pers-
pectief.

Wie in de jaren 70 in Brussel rondliep herinnert 
zich ongetwijfeld de grote infrastructuurwerken 
die de stad toen karakteriseerden: de bouw van 
de premetro die later een volwaardige metro 
zou worden. Een investering voor de toekomst 
waarvan men vandaag de dag de vruchten nog 
steeds van plukt.

Het concept achter de premetro is eenvoudig: 
mondjesmaat bouwen van tunnels en stations en 
er tijdelijk trams in laten rijden. Eens men een 
volledige lijn kan uitbaten, vervangt men de trams 
door een volwaardige metro. Zo 
kan men de infrastructuur meteen 
in gebruik nemen terwijl er nog 
gebouwd wordt aan de uitbrei-
dingen. Dit verklaart het bestaan 
van de stations op de Grote Rin-
gas en de Noord-Zuidas.

Sinds 2009 is er bewust niet 
meer gebouwd aan de (pre-)
metro in Brussel, een decennium 
waar ofwel de groenen of DéFI 
in de Brusselse regering zaten. 
Het idee van de uitbreiding van 
de Brussele metro is niet nieuw: 
in 2004 gaf de MIVB in haar me-
morandum (“Visie 2020”) aan 
dat drie metro-uitbreidingen noo-
dzakelijk waren tegen 2020:

• Afwerken van metrolijn 2 (van Clemenceau tot 
Weststation).

• Omvormen van de Noord-Zuidas en doortrek-
ken richting Schaarbeek (metro 3)

• Bouwen van een aftakking van Ossegem tot 
Berchem Station

 
HYPOCRISIE
 
Het nieuw mobiliteitsplan (Good Move) uit 
2020 integreert twee van de drie projecten als 
toekomstige realisaties, met de nodige lof over 
het ondernomen werk door de Brusselse Rege-
ring. Nochtans maakten bijna alle huidige rege-
ringspartijen deel uit van de vorige regeringen. 
Ecolo-Groen verzette zichzelf tegen de metro 
in 2018 omdat ze het “te duur” vonden. In de 
plaats van een metro zagen ze liever sneltrams 
komen.

BRUSSELSE METRO: 
EEN VERHAAL VOL 
TEGENSTELLINGEN
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Vlaams Belang stelt vast dat sneltrams zeker po-
tentieel bevatten, maar geen structurele en lange 
termijnoplossingen kunnen bieden. Zo wordt 
tramlijn 7 op de Grote Ring uitgebaat met het 
langste type tramstellen, heeft men de frequentie 
drastische opgetrokken, maar raakt de lijn nog 
steeds verzadigd. Hetzelfde op de Noord-Zuidas 
met tramlijnen 3 en 4. Meer in het Noorden is 
tram 55 ook een mooi voorbeeld van de capa-
citeitslimiet van een tram. De metro is weliswaar 
duur, maar de enige goede oplossing indien men 
een lange termijnvisie wil hanteren. Zo zagen de 
ontwerpers het in de jaren 70, en zo blijft het van 
toepassing in de jaren 20 van deze eeuw.
 
JAREN VAN IMMOBILISME
 
Het politiek getouwtrek, de belangenconflicten of 
het uitblijven van ambitie schaden de mobiliteit 
in onze hoofdstad. De linkse partijen slaagden 
er weliswaar in om een momentum te creëren 
zodat er eindelijk werk gemaakt wordt van een 
toekomstvisie inzake het openbaar vervoer, maar 

ze komen achter de feiten aangelopen, iets waar 
ze zelf voor zorgden. In 2004 voorzag het toen-
malige mobiliteitsplan “IRIS” een netwerk van 
randparkings (P+R) met aansluitingen op het 
metronetwerk. In 2020 zijn er amper 606 extra 
plaatsen bijgekomen terwijl dat er 5444 extra 
hadden moeten zijn. Ook blijven de nieuwe me-
trolijnen en -stations maar projecten.

Tussen 2014 en 2019 was Pascal Smet (sp.a) mi-
nister van Mobiliteit, een legislatuur gekenmerkt 
door allerhande aankondigingen waar geen 
gevolg aan gegeven werd. In 2016 verklaarde 
hij in De Standaard: “Ik ben het idee om de lijn 
vanuit Simonis tot Sint-Agatha-Berchem door te 
trekken zeer genegen. Daar kan dan een transit-
parking aangelegd worden.” Een idee die toen 
al tien jaar lang door de MIVB naar voren werd 
geschoven, en nu nog steeds een project is.
 
Een gelijkaardige situatie vindt men aan de an-
dere kant van het gewest aan het eindpunt Her-
rmann-Debroux. Daar acht Elke Van den Brandt 

Premetrostation Boileau; een deel van het perron is verlaagd 
op tramhoogte, de ongebruikte delen op metrohoogte
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(Groen) het onnodig om de metro door te trekken 
tot de gewestgrens, en kiest ze liever voor een 
tramverbinding met aansluiting op de metro. «De 
uitbreiding van de metro van Herrmann-Debroux, 
hetzij naar de toekomstige P+R bij het Adeps-
centrum, hetzij naar Jezus-Eik, stuit op grote tech-
nische moeilijkheden en zou een onevenredige 
investering betekenen, zowel op het vlak van de 
bouw als van de exploitatie.» Nochtans moet 
het viaduct volgens haar op middellange termi-
jn verdwijnen, terwijl duizenden auto’s per dag 
Brussel via de E411 binnenrijden.
 
Over metro 3 naar Schaarbeek kan men geli-
jkaardige taferelen vaststellen. In 2010 keurde 
de Brusselse Regering (met de Groene partijen) 
het “IRIS2” mobiliteitsplan goed, waarbij de 
Noord-Zuidas tegen 2018 een volwaardige me-
tro zou worden. In 2020 verheugen diezelfde po-
litieke families zich dat deze metro er tegen 2024 
gaat komen. Daarbij heeft Vlaams Belang twee 
bemerkingen: enerzijds gaat het om bestaande 
premetro-infrastructuur die bedacht werd met het 
oog op een snelle ombouw tot een volwaardige 
metro. Anderzijds nam de overschakeling in 
1988 twee jaar tijd in beslag met een minieme 
impact voor de reizigers. Raar dat men 40 jaar 
later drie keer zoveel tijd nodig heeft om een ge-
lijkaardig project te verwezenlijken…
 
Er is jarenlang zeer weinig ondernomen om de 
structurele problemen omtrent mobiliteit geleide-
lijk aan te pakken waardoor men vandaag hals 
over kop zichzelf in de bloemetjes zet. Als de me-

tro er vandaag al is, is het dankzij de politieke 
ambitie uit de jaren 70, en zeker niet door de 
komst van de Groene partijen. Zij trachten hope-
loos de vertraging in te halen waar ze zelf mede-
verantwoordelijk voor zijn.

Parking  2004   2020 (IRIS)  2020 (werkelijkheid)

Berchem  0   1000   0
Bizet   180   180   180
COOVI  200   1200   1200
Delta   350   1350   386
Dobbelenberg 0   1000   0
Erasmus  700   700   764
Heizel   0   1000   0
Herrmann-Debroux 200   200   104
Kraainem  190   540   193
Moensberg  0   200   0
Roodebeek  200   700   189
Stalle   500   500   380

Totaal   2790   8840   3396



Word lid van het Vlaams Belang en bouw mee aan een 
partij die luidop zegt wat u stilletjes denkt:

• U krijgt een uitnodiging voor alle nationale en lokale 
activiteiten.

• U ontvangt maandelijks gratis het Vlaams Belang 
magazine en driemaandelijks het tijdschriftje Brussel 
Morgen.

• U blijft op de hoogte van onze standpunten via onze 
wekelijkse nieuwsbrief, de acties via Facebook en op 
onze website www.vlaamsbelangbrussel.be. 

• U kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie 
en op de lijsten staan.

Lid worden is zeer eenvoudig. 
  
Voor amper 12,50 euro bent u al lid en als er iemand in 
uw gezin lid is, kan u bijlid worden voor slechts 4,00 euro. 
Wie het Vlaams Belang een extra duwtje in de rug wil 
geven, heeft de mogelijkheid om steunend lid te worden. 
Dat kan al vanaf 25,00 euro.  
  
Om lid te worden van het Vlaams Belang hoeft u enkel 
het juiste bedrag te storten op onze rekening BE39 4352 
0249 1119 met de vermelding van uw naam, adres en 
geboortedatum. 



LID WORDEN?    ONS CONTACTEREN?
• 25,00 EUR: steunend lid
• 12,50 EUR: normaal lid

Schrijf het bedrag over op rekening van Vlaams Belang
BE39 4352 0249 1119 en vermeld uw naam en voornaam 
en uw volledige adres vermeld.

Vervolgens ontvangt u het Vlaams Belang Magazine
en de publicaties van de Brusselse afdeling.

Madouplein 8/4 - 1210 BRUSSEL 
Place Madou 8/4 - 1210 BRUXELLES

02/219 34 67 

brussel@vlaamsbelang.org

www.vlaamsbelangbrussel.be 
www.vlaamsbelangbruxelles.be

             @vlaamsbelangbrussel
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