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Persbericht Bestuur VTAL
Op vrijdag 25 mei 2012 hebben onbekenden een in viergedeelde varkenskop
achtergelaten op het terrein aan de Donk waar de Moskee en parochielokalen zullen
komen.
In het verleden is op online media meermaals opgeroepen om deze daad uit te
voeren, helaas heeft iemand zich geroepen gevoeld om hierop in te gaan.
Ons bestuur betreurt dit namens alle Lierenaars en hoopt dat iedereen deze laffe en
provocerende daad zal afkeuren. Het bestuur van onze vereniging ( VTAL) en haar
leden zijn vastberaden om niet in te gaan op dit soort provocaties.
Aan de daders hebben we een duidelijke boodschap: De Lierse Allochtonen leven
sedert meer dan 40 jaar vreedzaam samen met alle inwoners van onze mooi Pallieter
Stad. We zijn ook van plan om dit in de toekomst zo te houden.
Aan de daders willen we ook een inzicht meegeven: spaar uw moeite want een
varkenskop op een domein waar gebeden wordt aan God, heeft geen impact op het
sacrale. Dit is een misverstand dat al enige jaren in bepaalde kringen de ronde doet.
Aan de daders willen we ook de hand reiken om met ons te komen praten in plaats
van dit soort acties uit te voeren. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij in het
verleden openstonden voor een respectvolle en serene dialoog en dit onverminderd
zo zal zijn in de toekomst.
Tenslotte hopen wij dat het Stadsbestuur deze daad zal afkeuren namens de Lierse
bevolking.

meer te lezen op:
http://rechtsactueel.wordpress.com/2011/10/04/bouw-moskee-te-lier-mag-beginnen/
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Reactie van het betrokkenen bestuur.

Ik was bijzonder blij te lezen dat het bestuur van de betrokken vereniging niet ingegaan is in deze provocerende actie. Zij
heeft opnieuw opgeroepen om de respectvolle dialoog verder te zetten. “ Wij willen nogmaals benadrukken dat wij in het
verleden openstonden voor een respectvolle en serene dialoog en dit onverminderd zo zal zijn in de toekomst.” (zie
persbericht in bijlage).
Ook de scherpe reactie van onze Burgemeester in dit kader kunnen we waarderen maar een antwoord op de uitnodiging
van het bestuur van VTAL heb ik niet mogen lezen.
In bijlage kan u een greep uit enkele reacties lezen en het persbericht van het bestuur van VTAL..

Vragen:
1. Zal het CBS zich burgerlijke partij stellen tegenover de daders van deze actie ?
2. Zal het CBS actie nemen tegen cybercriminaliteit (oproep tot actie en haat) ?
3. Welke voorzorgsmaatregelen zal het CBS nemen om het samen-leven tussen verschillende bevolkingsgroepen te
blijven garanderen ?

Met dank,
Öztürk Taspinar
Fractieleider Lier Leeft

Een andere eerder leuke posting was er ook te lezen op dezelfde FB pagina :
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ZI T T I NG 25 JUN I 20 12

Mondelinge vraag
25 Juni 2012

Geachte mevrouw de voorzitter,
Mag ik u beleefd verzoeken onderstaande mondelinge vraag aan de
agenda van de G. raad van maandag 25 juni 2012 te willen toevoegen ?

Burgerlijke partij
Op vrijdag 25 mei 2012 hebben onbekenden een in viergedeelde
varkenskop achtergelaten op het terrein aan de Donk waar de Moskee en
parochielokalen voorzien zijn om te komen. Ook al ben ik blij dat iedereen
hieronder rustig gebleven is, gerust voor de toekomst ben ik niet.

Onze stad kan zoveel beter

1.

Oproep tot haat.

Als allochtoon ervaren we nog dagelijks enige vorm vaan racisme &
discriminatie. Wat we nu(daden ipv woorden)meemaken stemt mij ongerust.
In het verleden is op online media meermaals opgeroepen om deze daad
uit te voeren, (zie print 1.) helaas heeft iemand zich geroepen gevoeld om
hierop in te gaan. Onder andere op deze online media:
http://www.facebook.com/pages/Neen-tegen-de-bouw-van-een-moskeemet-minaret-aan-de-Donk-in-Lier/164987210198838#!/pages/Neen-tegende-bouw-van-een-moskee-met-minaret-aan-de-Donk-inLier/164987210198838
Maar ook op de websites van de verschillende kranten die hierover bericht
hebben staan duidelijke reacties van lezers.
Dat onbekend onbemind maakt weten we allemaal. Dat foutieve en/of
onvolledige informatie ook aanleiding geeft tot onbeminde reacties weten
we even goed. Elk van ons heeft een verantwoordelijkheid om correcte
informatie te verspreiden zodat we geen groepen tegen elkaar opzetten.
Helaas heb ik samen met u moeten vaststellen dat verschillende burgers,
inclusief goed geïnformeerde leden uit deze Raad hun burgerplicht
verzaken om de juiste informatie te verspreiden:
Net het omgekeerde kunnen we opmerken:
Foutieve informatie over de plannen, de activiteiten die zouden
doorgaan, functie van de minaret, financiering, enz.
Verschillende oproepen tot haar, actie & geweld werden en
worden nog steeds genegeerd door leden van deze raad.
Blijkbaar vinden sommigen dat er nog meer actie nodig is.
Dat we allemaal de vrije meningsuiting hoog in ons vaandel dragen staat
buiten kijf. Wanneer vrije meningsuiting de vrijheden en veiligheid van een
ganse bevolking treffen weet ik niet of dit nog steeds vrije mening is. (zie print
2 en 3: zeer recente oproep). Hoever moet het komen opdat we gaan
reageren ? Waarde collegae: ik kan u aangeven dat heel wat
“allochtonen” aanvoelden dat de verzuring in Lier groter en groter aan het
worden is, de reacties tegenover hen in stijgende lijn. SAMEN-LEVEN is een
actief begrip !

www.lierleeft.be
www.taspinar.be

Ik wil een warme oproep doen aan zowel de leden van deze Raad als de
dames en heren van de verzamelde pers om hun verantwoordelijkheid op
te nemen willen we een leefbare samenleving blijven verzekeren voor Lier.
Er lopen reeds genoeg subversieve elementen rond in onze samenleving die
haat en prehistorische ideeën verkondigen, helaas blijken er keer op keer
enkelingen te zijn die hierop ingaan.

