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Kabinet van Bernard Clerfayt

PERSBERICHT
MIGRANTEN AAN HET NOORDSTATION:
BERNARD CLERFAYT VERWERPT DE UITSPRAKEN VAN THEO FRANKEN
In een interview aan de VRT beschuldigt staatssecretaris Theo Francken Bernard Clerfayt, Burgemeester van Schaarbeek, openlijk verantwoordelijk te zijn voor de toestand in en rond het Noordstation, bezet door migranten. Deze uitspraken zijn gewoonweg schandalig en leugenachtig!
“Zeggen dat de Gemeente Schaarbeek al maanden niets doet, is beledigend en volledig fout. Sinds het
begin trekken wij aan de alarmbel bij de federale regering die echter doofstom blijft. Elk voorstel dat
wij hebben gedaan, werd steeds verworpen. De enige aanspreekpunten die wij in dit dossier hebben,
zijn de humanitaire verenigingen die formidabel werk leveren” verklaart Bernard Clerfayt.
Op dit soort uitspraken reageren, geeft enkel weerklank aan uitlatingen die contraproductief zijn. Het
is echter belangrijk te herinneren dat het aan de spoorwegpolitie toekomt om de orde in het Noordstation en haar onmiddellijke omgeving te bewaren. Zij hangt rechtstreeks af van de Minister Jambon
die verkiest om haar in te zetten op de treinen en de autosnelwegparkings. Brussel wordt meodwillig
aan haar lot overgelaten en dat is betreurenswaardig.
De politiezone Brussel Noord daarentegen waakt erover dat de openbare orde rondom het station
wordt verzekerd, zoals zij dagelijks doet in de andere wijken van Schaarbeek, Evere en St.-Joost.
Bovendien herinneren wij ons dat naar aanleiding van politieinterventies in de Noordwijk in de maand
september, de Dienst Vreemdelingenzaken slechts 20 dossiers per dag kon behandelen. Om die reden
werden deze acties opgeschort en konden de migranten niet administratief opgevangen worden door
de diensten van Mijnheer Francken.
“Theo Francken en de N-VA zijn sterk in tweets, maar zwak op het terrein ! Zij provoceren, laten de
problemen rotten en buiten ze uit terwijl ze niets doen! Niemand betwijfelt dat dit soort communicatie
hun kiespubliek pleziert, maar het is een enge visie van een trieste realiteit van de toestand van het
Noordstation” besluit Bernard Clerfayt.
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