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Houthalen-Helchteren

IMMIGRATIE
Beste inwoner,
De (illegale) immigratie naar Europa neemt ongeziene proporties aan. In eigen land wordt nu al rekening gehouden met liefst 35.000 asielaanvragen,
een verdubbeling tegenover twee jaar geleden. In
allerijl worden – ook in Houthalen-Helchteren – centra ingericht om de toestroom op te vangen.

Zorg nummer één
Onderzoek toont ondertussen aan dat de modale
burger de ongebreidelde immigratie als probleem
nummer één beschouwt. Een overgrote meerderheid (61 procent) is van oordeel dat de immigratiestroom naar dit land te groot is.
Elk opinieonderzoek laat zien dat er een immense
kloof gaapt tussen de politieke klasse en de publieke
opinie. In tegenstelling tot de beleidsmakers, weet
de gewone Vlaming maar al te goed dat het met
de massa-immigratie compleet uit de hand aan het
lopen is. Migratie mag dan al van alle tijden zijn,
de aan de gang zijnde volksverhuizing is dat niet.

Grenzen stellen
Men hoeft geen helderziende te zijn om te weten
dat de toestroom naar Europa nog zal toenemen
indien niet dringend werk gemaakt wordt van een
correcte en strikte immigratiepolitiek. Het menselijk
reservoir dat naar Europa wil, is immers onbeperkt.
In Afrika en Azië wachten geen tienduizenden of
zelfs honderdduizenden, maar miljoenen op een
gunstige gelegenheid om naar onze contreien af te
zakken. Europa kan deze mensenmassa onmogelijk
opvangen zonder zijn eigen fundamenten, stabiliteit, welvaart en veiligheid in gedrang te brengen.
Een land – en bij uitbreiding een continent – heeft
niet alleen het recht zijn grenzen te beschermen;
het heeft tegenover zijn eigen burgers ook de plicht
dat te doen.
We moeten met andere woorden - ook in de letterlijke zin van het woord - grenzen stellen.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang
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enorme gevolgen zal hebben op
zowat alle terreinen van het maatschappelijk leven.
Meer nog dan nu reeds het geval is, dreigen op
het vlak van (sociale) huisvesting, open ruimte,
mobiliteit, gezondheidswezen, kinderopvang en
onderwijs immense problemen. Om nog maar te
zwijgen over de immense druk op onze sociale
zekerheid en verder escalerende samenlevingsproblemen.

Natuurramp?
Het Vlaams Belang beschouwt de massa-immigratie niet als een onvermijdelijkheid die we –
als een soort natuurramp – machteloos moeten
ondergaan. Het tij kan wel degelijk gekeerd
worden. Maar dan moet dringend werk gemaakt worden van een kordaat immigratie- en
asielbeleid. Dat heeft niets te maken met racisme of bekrompenheid, maar alles met realisme,
leefbaarheid en een minimum aan zelfbehoud.

ONZE

VOORSTELLEN
Opvang in eigen regio
De vele gelden die momenteel in dit land besteed worden aan opvang, integratieprojecten en uitkeringen allerhande, kunnen veel
beter en efficiënter gebruikt worden voor de
opvang in veilige havens in de eigen regio.
Op die manier kunnen ter plaatse veel meer
vluchtelingen geholpen worden – niet alleen

diegenen die in staat zijn een fortuin aan
gewetenloze mensensmokkelaars te betalen.
Opvang in eigen regio zorgt bovendien niet
alleen voor een efficiëntere besteding van de
beschikbare middelen. Het veroorzaakt ook
minder integratieproblemen en maakt de terugkeer naar eigen land gemakkelijker.

Illegaliteit niet belonen
Illegaal verblijf mag niet langer beloond worden met een verblijfsvergunning. In plaats van
het huidige gedoogbeleid tegenover illegale

immigratie moet werk gemaakt worden van
een actief opsporings- en uitwijzingsbeleid.

Grenzen bewaken
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Slechts 12% vindt hun inbren
g positief...
(peiling van het bureau Ipsos)

De achilleshiel van elke geloofwaardige
immigratie- en asielpolitiek is en blijft een
effectief en efficiënt uitwijzingsbeleid.
Daarvan is nog steeds geen sprake: momenteel wordt hooguit één op tien illegalen effectief gerepatrieerd. De overige
90 procent blijft gewoon illegaal in het
land. De gevolgen zijn navenant: in dit
land verblijven naar schatting niet minder dan 100.000 illegalen. Zolang een
uitwijzingsbevel niet wordt gevolgd door
een effectieve repatriëring, blijft zich het
bericht verspreiden dat men in dit land –
eens voet aan wal gezet – ook kan blijven.
In plaats van te besparen op het budget
voor de gedwongen terugkeer, moeten de
middelen drastisch worden opgetrokken.
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gesloten worden door de voordeur wagenwijd
open te zetten, getuigt van wereldvreemdheid.
Een verdere versoepeling van de immigratiepolitiek zal alleen maar geïnterpreteerd worden
als een open uitnodiging om naar onze
contreien af te zakken.
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Theo FRANCKEN (N-VA)

Een versoepeling van de regels voor ‘economische immigratie’ is geen oplossing. De
stelling dat legale immigratie de illegale
instroom zal doen opdrogen, wordt door de
realiteit tegengesproken. Wie beweert dat
de achterdeur van de illegale immigratie kan
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strijd tegen de gewetenloze mensensmokkel
moet – met inzet van militaire middelen –
opgevoerd worden. Om de illegale immigratie via de Europese binnengrenzen tegen te
gaan, moet werk gemaakt worden van de
invoering van gerichte grenscontroles.
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“Migratie is iets

De lakse aanpak van de illegale immigratie naar Europa heeft de indruk gewekt
dat het lonend is de oversteek te wagen.
Marineschepen moeten beletten dat mensen
aan hun gevaarlijke overtocht beginnen en
mogen niet langer dienst doen als veerdienst
voor de illegale immigratie naar Europa. De
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