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B

este Schotenaar, Hopelijk
hebt u de afgelopen weken
ook kunnen genieten van de
kerstsfeer, de overgang van oud naar
nieuw en de eerste zonnestralen die
– hoewel nog ijzig koud – ons toch al
laten dromen van de lente...
Voor ons was het
de eerste Kerst in
ons nieuwe huis
en los van de vele
klusjes die we nog
moeten klaren hebben we genoten
van deze donkere
dagen. Open haard,
kerstboom, glaasje
wijn en met een
goed boek op de
sofa, meer heeft een
mens niet nodig.
Maar ook eindelijk wat tijd om een
aantal dossiers bij
te werken en enkele
krijtlijnen voor de
toekomst uit te tekenen.
Want 2006 zal in het teken staan
van de gemeenteraadsverkiezingen.
Volgens sommigen smalend tweederangsverkiezingen genoemd maar
niets is minder waar. Democratie zou
nergens zo tastbaar moeten zijn als
bij die gemeenteraadsverkiezingen. U
en ik, de burger, kunnen mee beslis-

sen welk beleid we in onze gemeente
willen. Verkeersproblematiek, veiligheid, cultuur, dienstverlening, ... het
komt allemaal aan bod in de gemeenteraad.
Jammer genoeg trap ik een open deur
in wanneer ik stel dat
ook hier in Schoten
de wil van de kiezer
ondergeschikt is aan
de wil van de politici van de huidige
coalitiepartijen.
Het absurde politiek correcte denken
verhindert ook hier
in Schoten dat de
burger tot op heden
het bestuur krijgt
waar het voor kiest.
Tot meerdere eer en
glorie van alle andere partijen. Een
omgekeerde wereld,
want reeds in 2000
koos onze gemeente
massaal voor het
– toen nog - Vlaams
Blok en werden
we in onze gemeente de grootste
partij. De verkiezingen van 2003 en
2004 bevestigden deze tendens. Het
Vlaams Belang Schoten hoopt uiteraard ook in 2006 uw vertrouwen te
verdienen.
(vervolg op blz. 2)

GEZEGD IS GEZEGD
Tijdens zijn speech op de nieuwjaarsreceptie van CD&V in Schoten formuleerde Burgemeester Hendrickx zijn oplossing voor de verkeersoverlast in onze gemeente. Het feit dat onze fractie dit punt herhaaldelijk op
de agenda van de gemeenteraad bracht, wekt duidelijk wrevel. Hendrickx stelde als oplossing voor dat alle Schotense Vlaams Belangers
hun auto zouden inleveren. Probleem opgelost voor de meerderheid.
Wat zijn inschatting van de Vlaams-Belang aanhang in Schoten betreft, heeft de burgemeester overschot van gelijk. Maar zijn "oplossing"
voor de overlast, getuigt jammer genoeg niet van veel staatsmanschap.

Gemeentebelang
Op 21 augustus kwam ik met de fiets terug van
de IJzerwake in Steenstrate. Tussen Jonkershove en Klerken dokkerde ik tussen de groene
velden over een erbarmelijk fietspad. Betonnen blokken lagen er schots en scheef bij; her
en der waren ze met asfalt opgelapt en voortdurend moest ik opletten om niet lek te rijden
op een scherpe betonrand. Enkele jaren tevoren was dat al eens gebeurd, maar het fietspad
was nog steeds niet hersteld of heraangelegd.
Enkele weken later viel mijn oog toevallig
op een krantenkop: “Brussel pleegt hold-up
op gemeenten”. Toen dacht ik ineens terug
aan mijn fietstocht. Brussel gaat lopen met
het geld van de gemeenten, geld dat ze goed
kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor de aanleg van fietspaden. Onze gemeenten zouden
wellicht méér investeren in fietspaden, maar
hun financiële reserves worden door de niet te
stillen geldhonger van de Belgische staat afgeroomd.
Zo gaat het ook in Schoten. De gemeentebelastingen kunnen niet naar beneden omdat de
Belgische staat alsmaar meer beslag legt op
uw centen. Centen die ogenblikkelijk worden
doorgesluisd naar een door en door corrupte
PS-staat in Wallonië. Een broodnodig project
zoals de zorgflats moet wegens geldgebrek van
de gemeente met privé-inbreng worden bekostigd, met alle gevolgen vandien. Het nefaste
asociale Belgische beleid maakt dus een sociaal beleid in de Vlaamse gemeenten onmogelijk. Niet alleen op nationaal
en regionaal niveau moeten
we dit aanklagen. Ook op
gemeentelijk vlak. En net
daarom moet het Vlaams
Belang in Schoten sterk
staan en politiek wegen.

Piet Bouciqué
Voorzitter Vlaams Belang Schoten

LOKAAL Schoten
Burgemeester Hendrickx misbruikt
gemeentelijke webstek!
Dat de gemeentelijke webstek een handig instrument is voor de Schotenaren
om hen wegwijs te maken in de administratieve rompslomp en hen te informeren over de activiteiten in de gemeente
staat buiten kijf. Sinds kort begint deze
webstek echter steeds meer te lijken op
een propagandamachine van de huidige
meerderheid en in het bijzonder van
CD&V-burgemeester Harrie Hendrickx.
Zo worden alle mogelijke toespraken
van Hendrickx integraal op de webstek
overgenomen en is er zelfs een filmpje
te bekijken waarin de burgervader door
een gemeentelijk ambtenaar dan nog
wordt geïnterviewd over zijn verwezenlijkingen en zijn plannen voor de volgende bestuursperiode. Dat dit interview bol
staat van de politieke stellingnames zal u
dan ook niet verbazen.
De meerderheid gaat hier echter serieus
haar boekje te buiten. Niet alleen volgens ons, maar ook volgens een ministeriële omzendbrief hieromtrent. Hierin

staat namelijk letterlijk het volgende te
lezen:
“Inzake het gebruik van gemeentelijke
informatiebladen dient de nodige kiesheid aan de dag gelegd te worden. Een
infoblad heeft tot doel de bevolking op
een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking
van de diensten en over de gemeentelijke
activiteiten. Het is inderdaad een officiele uitgave van de gemeenten en niet van
een zittende meerderheid. Het gemeentelijk infoblad – of enige andere publicatie verspreid met financiële middelen
van de gemeente – kan dan ook niet politiek gekleurd zijn. En verstandig bestuur
legt zichzelf ter zake uit eigen beweging
strenge regels op. In ieder geval lijkt het
mij niet mogelijk dat de leden van het
college in het jaar van de verkiezingen,
en zelfs daar buiten, in het gemeentelijk
informatieblad op een systematische
wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje te
plaatsen.”

Interpellatie gemeenteraad
24 november ’05
Na herhaalde klachten bij de politie hebben de bewoners
van Neerhoeve aan het Vlaams Belang gevraagd om eens
te komen kijken naar de PUT zoals zij het noemen. Dat is
het vroegere basketpleintje, dat nu, na 23 uur, dienst doet
als vergaderplaats voor jongeren, zelfs voor jongeren, die
niet in de buurt wonen, met heel wat overlast tot gevolg
zoals bv. lawaaihinder.
Er is ook al brand gesticht. Sommige bewoners denken
dat, als er parkings zouden bij gemaakt worden op die
plaats, er minder overlast zal zijn, vermits er dan geen
plaats meer is voor jongerensamenkomsten en vermits
er dan meer parkeerruimte is, kunnen er ook bewoners
van de Ridder Walter van Havrelaan komen parkeren.
Het Vlaams Belang heeft ter
plaatse kunnen vaststellen
dat die PUT er maar bijligt
als een vuilbak, bladeren en
lege drankbusjes liggen op
een hoopje. Daarom, weg die
PUT.

Het Vlaams Belang zal de burgemeester
hierover dan ook aanpakken op de gemeenteraad van 26 januari en hem verzoeken de ministeriële richtlijnen na te
leven, wat ondermeer de verwijdering
van het bewuste filmpje van de webstek
inhoudt. Zo niet zullen wij daags nadien
klacht indienen bij de gouverneur over
deze gang van zaken.

(vervolg van blz. 1)

Tim Willekens
Gemeenteraadslid
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Onze politieke tegenstanders lopen zich nu al warm om
er een 'allen tegen één' van te maken. Ook na 2006 zijn ze
bereid om omwille van de macht opnieuw in een monstercoalitie te stappen zonder enige samenhang en die bovendien door de haaks op elkaar staande programma’s niet in
staat is een krachtdadig beleid te voeren. En toch is het
net een krachtdadig beleid dat we de komende jaren nodig zullen hebben. Een beleid dat toekomstgericht denkt.
Wanneer men enkele jaren geleden het huidige Merksem
zou geschetst hebben, hadden we allemaal bedenkelijk gekeken. Wie zou gedacht hebben dat één van de grootste en
bestdraaiende winkelstraten – de Bredabaan – zou verloederen tot een spooksteenweg. Wie had het mogelijk geacht
dat hele wijken van Merksem te prooi zouden vallen aan
huisjesmelkers en zouden veranderen in ghetto’s waarin
men zich niet meer in Vlaanderen waant? Hetzelfde scenario geldt voor Deurne en de Turnhoutsebaan. Het is aan
de Antwerpse beleidsmakers om die scheefgegroeide situaties recht te trekken, maar het is aan die van Schoten om
deze situatie te vermijden. Wanneer wij enkele cijfers van
de hallucinant gestegen criminaliteit naar voor schuiven,
noemt het Schotense bestuur ons verzuurd. Feiten onder
ogen zien is nochtans een bewijs van gezond verstand.
Zeggen waar het op staat en zeggen wat de burger denkt.
Dat is de taak van de vertegenwoordigers van het volk.
Elk ander dienstbetoon aan hogere heren in Brussel is niet
in het belang van de Schotenaar. En als dusdanig verwerpelijk...

Jacky Van den Broek
Gemeenteraadslid

Marie-Rose Morel

LOKAAL Schoten
Uit de gemeenteraad
Vaststelling mandaat volmachtdrager intercommunales.
Buitengewone Algemene Vergadering
van Igean dienstverlening op 9 november 2005, met volgende agenda:
In de rubriek verkeer lezen wij dat Igean 2 verkeerstellers heeft waarover de
gemeenten kunnen beschikken. Is het
mogelijk deze tellers te gebruiken naar
aanleiding van de vraag van het wijkcomité Kasteeldreef.
Naar aanleiding van de vraag over het
sluikverkeer.

Buitengewone Algemene Vergadering
Iveka, op 22 december 2005, met volgende agenda:
Electrabel zou zijn aandelen in de
“Unieke Operator” verkopen aan de
Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. Waardoor deze de enige aandeelhouder van de “Unieke Operator”
worden en de onafhankelijkheid van
deze “Unieke Operator” tegenover de
leveranciers of producenten zou gewaarborgd worden. Op dit moment is
het niet mogelijk wegens het lopende
overnamebod van Suez zich uit te spreken over die verkoop. Het is zo dat
Electrabel zijn goedkeuring of afkeuring pas zal geven uiterlijk tien dagen
na de overname door Suez. Als het een
afkeuring wordt, vervalt de hele operatie. Als Suez besluit niet door te gaan,
is het een privé-bedrijf dat bepaalt of de
beslissingen van de lokale overheid al
dan niet van kracht worden. Waar blijft
hier de gemeentelijke autonomie? Het
Vlaams Belang zegde neen tegen deze
unieke operator.

delen aan SUEZ. De elektriciteitsvoorziening van Vlaanderen is zo belangrijk dat het onverantwoord is dat de
beslissingen voortaan in Parijs genomen worden. Beslissingen over investeringen, tewerkstelling, prijsvorming
enz. Alle beloften ten spijt, de wortel
die Suez voorhangt, de zogenaamde
garanties… eenmaal Suez Electrabel
heeft ingekocht zal het enkel doen wat
in de strategie van Suez past, zonder
rekening te houden met Belgische, laat
staan Vlaamse, belangen.
We maken ons weinig illusies. De gemeenten zullen, sommigen onder druk,
anderen verleid door het extra geld,
toehappen. Het advies van Intermixt
volgen. Met andere woorden, zich beroepend op het feit dat men met een belang van 4,67 % in Electrabel toch geen
weerwerk kon bieden.
Bij mijn weten zijn er geen pogingen
gedaan om met andere belangrijke
minderheidsaandeelhouders een tegenstrategie te ontwikkelen. Want de
gemeenten zijn niet de enige aandeeelhouders die zich vragen stellen over de
opportuniteit afstand te doen van een
goed renderend en toekomstgericht
aandeel.
Met verenigde krachten, onder impuls
van de gemeenten, had men minstens
betere voorwaarden kunnen afdwingen. Want her en der vond men het bod
onvoldoende.
Wij maken ons weinig illusies. Onze
negatieve stem bij de vraag in te gaan
op het bod van Suez, en de gemeentelijke aandelen van Electrabel te verkopen, zal wellicht niet beletten dat
Schoten zijn Electrabel aandelen van
de hand doet.
Blijft de vraag: wat gaat men met de
vrijgekomen middelen doen?

Overnamebod van Suez op aandelen Electrabel

We gaan van de veronderstelling uit dat
het Vlaams gewest zich niet zal beroepen op het Europees stabiliteitspact.
Dat bepaalt immers, gezien de grote
schuldratio van Belgie, dat gemeenten
de opbrengst van verkoop van aandelen
in eerste instantie moeten gebruiken
voor aflossing van schulden. Bij strikte
toepassing van dit principe zouden de
vrijgekomen middelen vlug hun bestemming kennen.

Uiteraard zijn wij principieel gekant
tegen de verkoop van Electrabel aan-

Een optie die leeft bij Waalse gemeenten is een participatie in Suez te nemen,

in de hoop enige invloed te kunnen uitoefenen in dat bedrijf. Wat, gezien het
uiterst beperkt belang in het geheel, een
illusie is. Bovendien heeft Suez in het
verleden wisselvallig, soms slecht, gepresteerd. Dividenden en winstmogelijkheden zijn problematisch. Wij zijn
gekant tegen een participatie in Suez.
Electrabel bood de gemeenten een aantrekkelijk dividend, en bovendien evolueerde de koers van het aandeel positief. Schoten zou er op middenlange
termijn dus nooit aan gedacht hebben
dit aandeel van de hand te doen. De
participatie in Electrabel fleurde de actiefzijde van de Schotense balans op.
Het lijkt ons dan ook aangewezen een
belegging te zoeken die uitzicht biedt
op een gelijkwaardig rendement. Misschien zijn er mogelijkheden bij Elia of
andere netverdelers-of energiedistributeurs. Het verdwijnen van de Elia-heffing in 2008 speelt uiteraard ook een
rol.
In ieder geval dient de participatie in
andere bedrijven goed overwogen te
worden en ernstig geanalyseerd.
Het vervroegd terugbetalen van leningen kan als optie worden bestudeerd.
Maar gezien de huidige rentestand, lijkt
een gunstige herbelegging aangewezen
of het openen van een pensioenfonds
voor het gemeentepersoneel.
Het Vlaams Belang zal zich onthouden.
Nieuwbouw politiegebouw
Het Vlaams Belang heeft hier nog twee
opmerkingen. De voorgevel deze wordt
uitgevoerd in een constructie die ons
inziens nogal onderhevig zal zijn aan
erosie en bevuiling. Graag hadden wij
hier een andere oplossing van de architecten gehoord. Een die minder onderhevig zou zijn aan erosie en bevuiling.
Verder vragen wij hoever het staat met
de onderhandelingen voor een nieuwe
locatie van de St. Sebastiaansgilde ?

Jos Meeus
Fractievoorzitter

CITATEN
“Vlaanderen was een sterke regio binnen Europa maar zakt weg omdat het
kapot gaat aan de transfers naar Wallonië. België kan geen soelaas meer
brengen. Het is verworden tot een land
met een enorme staatsschuld, een hoge
belastingdruk en hoge brutolonen waar
steeds minder mensen steeds harder
moeten werken voor een laag nettoloon
en later ook nog eens het laagste pensioen in Europa. Vlaanderen moet geen
schrik hebben voor de eigen schaduw.”
Erik Donckier in Het Belang van
Limburg, 30 november

Corrupte PS wil partijfinanciering
Vlaams Belang wegnemen

Nieuwe aanslag tegen Vlaams Belang

“Het spijt me dat ik het moet zeggen,
maar de Waalse politici zijn niet competent genoeg om een onafhankelijk
land te besturen.”
Luiks economist Pierre Pestieau in De
Standaard van 30 november. Waarom
de Walen hun onbekwaamheid dan
ook nog eens willen botvieren in
Vlaanderen (Justitie, Landsverdediging, Financiën), is dus een raadsel.
“Democratische politici moeten op
politieke tegenstanders antwoorden
met argumenten en beleid, niet met
het beknotten van de meningsvrijheid.
Dat begint ernstige vormen aan te nemen. Geloven ze nu echt dat de bange
westerse bevolking, waarvan een groot
deel de angstgevoelens van het Belang deelt, er anders gaat over denken
omdat zijn voormannen dat niet meer
mogen zeggen? Wel integendeel, het
zal ze nog sterken in hun mening en
het debat zal elders worden gevoerd,
aan de cafétoog, in de sportclub, bij de
Lions-club, de boerinnenbond en waar
nog. Daar staat geen politicus met een
proces te zwaaien en nog minder met
argumenten.”
Luc Van der Kelen in Het Laatste
Nieuws, 30 november
“Persoonlijk maak ik me meer zorgen
over de democratie in het zuiden van
ons land en bijgevolg over de democratie in heel het land. In verscheidene belangrijke en minder belangrijke Waalse
steden heerst de Parti Socialiste absoluut, is de journalistieke én politieke
controle verwaarloosbaar en worden
de corruptieschandalen in bulkhoeveelheden aangevoerd. Zelfs met een
gerecht dat grotendeels door de PS is
aangesteld. PS-mandatarissen stelen al
decennialang van de meest weerlozen
in de maatschappij: de armen.”
Michaël Lescroart in P-Magazine,
29 november

Na een kritische uitspraak van Filip
Dewinter over de radicale islam hebben de Franstalige en linkse partijen
een procedure opgestart om het Vlaams
Belang financieel droog te leggen.
Een nieuw politiek proces
Spirit en de SP.A leverden de nodige
stemmen aan de Franstalige socialisten. Voor de procedure volstaat het
immers dat één derde (!) van de leden
van de Controlecommissie voor de verkiezingsuitgaven een klacht indienen.
Daarop wordt het dossier doorverwezen naar de Raad van State. Tussen
haakjes: ook de algemene vergadering
vaan de Raad van State, die uiteindelijk
moet beslissen over het intrekken van
de partijdotatie, is voor de helft samengesteld uit Franstaligen. Bovendien
zijn de rechters van de Raad van State
politiek benoemd, in die mate zelfs dat
verschillende Waalse magistraten afkomstig zijn uit kabinetten van PS-ministers. SP.A-voorzitter Vande Lanotte
liegt dus wanneer hij beweert dat het
niet aan politici, maar aan rechters is
om een oordeel te vellen over wat het
Vlaams Belang zegt.
Corrupte PS
Het is een regelrechte schande dat
Vlaamse partijen zich voor de kar laten
spannen van een corrupte organisatie
als de Parti Socialiste. Met de aanval op
de partijdotaties wil de PS de aandacht
afleiden van de golf van wansmakelijke
corruptieschandalen waarin de partij
voor de zoveelste keer op rij is verzeild.

De semi-criminele organisatie van Elio
Di Rupo beseft bovendien ook maar al
te goed dat het Vlaams Belang schoon
schip wil maken met het socialistische
wanbeleid en profitariaat in Wallonië.
Daarom zet de PS nu een nieuwe frontale aanval in op de financiële middelen
van de grootste partij van Vlaanderen.
Tegelijkertijd willen Di Rupo en co
elke kritiek op het mislukte integratiebeleid onmogelijk maken.
Het Vlaams Belang roept de Vlamingen op om de vrije meningsuiting en
de democratie in dit land te beschermen en meer dan ooit te kiezen voor de
Vlaams-nationale oppositiepartij.

Niets mag nog
Wat is nu de “schandelijke” uitspraak van Filip Dewinter in het
Amerikaanse blad The Jewish
Week die kan leiden tot een
boete van meer dan 2 miljoen
euro?
“Xenofobie is niet het woord dat
ik zou gebruiken. Als het absoluut een ‘fobie’ moet zijn, laat
het dan ‘islamofobie’ zijn. Ja,
wij zijn bang van de islam. De
islamisering van Europa is iets
beangstigends. Zelfs befaamde
joodse geleerden als Bat Ye’or
en Bernard Lewis hebben daar
voor gewaarschuwd.”

Etnische rellen in Frankrijk en elders

Het multiculturele failliet
Twee weken lang woedden in
Frankrijk de ergste rassenrellen
die Europa ooit heeft meegemaakt.
Er vielen twee doden en meerdere
zwaargewonden. Duizenden auto’s,
bussen, zelfs scholen en sportzalen
werden in brand gestoken. Politie- en brandweerwagens werden
met molotovcocktails bestookt. Een
aantal politieagenten werd zelfs met
vuurwapens beschoten.
Het leken wel de eerste tekenen van een
etnische burgeroorlog. Toch blijven de traditionele partijen en de linkse pers doen
alsof er niets aan de hand is. Daarom wordt
de woordenschat een beetje aangepast: relschoppende allochtonen worden plots “jongeren”, getto’s worden “moeilijke wijken”,
enzovoort. Alsof men de problemen kan
oplossen door ze niet meer bij hun naam
te noemen.
Nu handelen!
De straatterreur in Frankrijk (en ook in een

aantal Vlaamse steden) bewijst het failliet
van de multiculturele samenleving. Het
Vlaams Belang heeft de problemen altijd al
voorspeld. In plaats van die problemen altijd maar te minimaliseren of te ontkennen,
moet de regering nu eindelijk maatregelen
treffen:
In de gettowijken moeten wet en orde
hersteld worden, zonder pardon.
● Ouders van minderjarigen die zich misdragen (spijbelgedrag, straatcriminaliteit,...) moet hun kindergeld ontnomen
worden.
● Er moet een echte immigratiestop ingevoerd worden, zeker in een land dat
600.000 werklozen telt.
● Het knuffelbeleid moet vervangen worden door een beleid dat de nadruk legt
op persoonlijke verantwoordelijkheid.
● Wie onze nationaliteit wil aannemen,
moet met succes een burgerschapsproef afleggen. Allochtonen moeten
zich aanpassen aan onze wetten, onze
taal, onze waarden en normen.
●

VOOR VRIJHEID
EN RECHT
Op minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen proberen de
corrupte PS en de SP.A het Vlaams
Belang van zijn partijfinanciering te
beroven. Blijkbaar zijn alle middelen
goed om een lastige en vooral ook
groeiende concurrent monddood te
maken. Bij gebrek aan argumenten
moet men het dan maar hebben van
eindeloze juridische procedures en
van wetten die speciaal gemaakt zijn
om het Vlaams Belang te treffen.
We zijn zover gekomen dat het nu zelfs
al verboden is bang of ongerust te zijn
over de manier waarop de islam zich
ontwikkelt in Europa. Uitgerekend
na de wekenlange rellen in Frankrijk.
Uitgerekend nu blijkt dat moslims in
België worden klaargestoomd om zelfmoordaanslagen te plegen.
De Waalse en linkse partijen willen
het immigratieprobleem onbespreekbaar maken en de problemen verder
laten rotten. Vandaar al die wetten die
de vrije meningsuiting aan banden leggen.
Zonder vrijheid van meningsuiting
is echter geen democratie mogelijk.
Vandaag is het verboden kritiek te
leveren op het immigratiebeleid of op de
islam. Wat zullen ze morgen verbieden:
kritiek op de Waalse partijen? Op de
vakbonden of op de hoge
belastingsdruk? In een
maatschappij waar men
niet meer openlijk voor
zijn mening kan
uitkomen, wensen
wij niet te leven.

Ondernemend Vlaanderen
Het Vlaams Belang hield
in Gent een succesvol
economisch
congres.
Onder het motto ‘Ondernemend Vlaanderen:
welvaart voor iedereen!’
werd een stevig onderbouwd alternatief voorgesteld. Krachtlijnen zijn
o.a. (echte) lastenverlagingen, administratieve vereenvoudiging en de
mogelijkheid voor Vlaanderen om een eigen
sociaal-economisch beleid te voeren, zonder

Waalse inmenging. Gerolf Annemans, initiatiefnemer van het congres:
“Wij van het Vlaams
Belang zijn tevreden met
het profiel dat we hebben. De carrosserie én
het interieur én de motor
van de Vlaams-nationale
partij blijven dezelfde, en
we steken er met dit congres een economisch
GPS-systeem in.”
www.ondernemendvl.org

Het Vlaams Belang zal luidop
blijven zeggen
wat de meerderheid van de Vlamingen
denkt.
Tot spijt van wie
‘t benijdt!

Frank Vanhecke
Voorzitter
Vlaams Belang

LOKAAL Schoten
Recht van Antwoord: Cultuurcentrum Schoten vergist zich
In onze vorige nieuwsbrief verscheen
een artikel over gemeenteraadslid Dieltjens (SP.a). Hierin citeerden wij letterlijk uit het staatsblad van 12 augustus
2005. Het Staatsblad vermeldt bij de
opgesomde mandaten van het raadslid:
“Cultuurcentrum Schoten Bestuurder
Bezoldigd”. Nu blijkt dit volgens de
voorzitter van het cultuurcentrum niet
te kloppen en hij vroeg de verantwoordelijke uitgever van onze nieuwsbrief
de volgende tekst op te nemen in dit
nummer: “De informatie dat leden van
de raad van bestuur van het Cultuurcentrum Schoten vzw een fi nanciële
vergoeding ontvangen voor het zetelen
in deze raad, is niet correct. Het uitoefenen van een mandaat in deze raad is
onbezoldigd en gebeurt uitsluitend op
vrijwillige basis.”Wij willen deze beste
man natuurlijk geloven maar vinden het
op zijn zachtst gezegd wel eigenaardig
dat een officiële publicatie zoals het
staatsblad wel degelijk een bezoldiging
voor deze functie vermeldt. Misschien

zou het correcter zijn mocht het SPA
raadslid even gaan aankloppen bij het
staatblad om tekst en uitleg te vragen.
Tenzij het gerucht klopt dat hijzelf verantwoordelijk is voor het doorgeven van
de informatie aan het staatsblad; In dat
geval: eigen
schuld dikken
bult
… E e n
goede bron
meldde
ons dat het
Cultuurcentrum
ook nog
eens een
rechtzetting zal
plaatsen
in
de
Bode
v a n
Schot e n .

Waar uw belastinggeld allemaal niet
goed voor is...
Vlaams Belang Schoten

WINTERACADEMIE VBJ
2006 kondigt zich aan als een druk
politiek jaar. Wat er zeker in de agenda
staat van ieder lid van het
Vlaams Belang zijn de gem
eenteraadsverkiezingen van
8 oktober. Het vormen van
jonge kaderleden blijft voor
de Vlaams Belang Jongeren
één van de basisopdrachten.
De vorige edities van de
winteracademie leren ons dat
er nood blijft aan een extra
vormingsweekend (naast de
Zomeruniversiteit).
Deze winteracademie gaat
door in het Waasland van
vrijdag 24 februari tot en
met zondag 26 februari
2006. We verwachten alvast
volgende sprekers: Joris
Van Hauthem, Luk Van Nieuwenhuysen,
Jurgen Ceder, Rob Verreycken, Hugo

Coveliers, Werner Somers en een bekende
Vlaamse blogger. Op zaterdagavond gaat
er ook een actualiteitsdebat door rond het
thema ‘multicultuur: waanzin of zege?’
In tegenstelling tot de zomeruniversiteit

heeft immers tot doel een vormingspakket
aan te bieden waarbij een aantal thema’s
worden behandeld die anders niet of te
weinig aan bod komen. Uiteraard blijft
de eerste doelstelling de VBJ’ers te
voorzien van degelijke politiekideologische munitie die ook
in de dagelijkse politieke strijd
aangewend kan worden.

Het aantal plaatsen is
beperkt tot 40 deelnemers. Snel inschrijven is
de boodschap. Zorg dat
je erbij bent!
Inschrijven voor 15 februari
2006 door storting van 65 euro
(voor werkenden) of 50 euro
(voor studenten en werkzoekenden) op rekeningnummer
751-2016955-74.
wordt vooral
vormingsaspect.

gefocust op het
De winteracademie

Hans Verreyt

LOKAAL Schoten
Vraaggesprek met nieuwe Schotenaar Koen Dillen
U was jarenlang gemeenteraadslid in Antwerpen. Valt de politieke situatie in ’t Stad
te vergelijken met Schoten?
Ik denk het niet. Om twee redenen. Om
te beginnen zucht Antwerpen al zeventig
jaar onafgebroken onder een socialistisch
bestuur, hetgeen maakt dat de sinjorenstad
het voorbije decennium, politiek gesproken, tot een soort mini-Wallonië verworden
is. De Visa-schandalen en de corruptie van
topambtenaren die we in Antwerpen meegemaakt hebben, lijken wel een perfecte
kopie van wat schering en inslag in de PSdictatuur ten zuiden van de taalgrens is. En
ten tweede dienden in 2000 alle partijen in
Antwerpen, van de VLD tot het extreem
linkse Agalev (later Groen !) een onsamenhangende monstercoalitie te vormen
die alleen tot doel had Filip Dewinter te
verhinderen burgemeester van Antwerpen
te worden
en verder zoveel
mogelijk postjes te verdelen. Schoten
met zijn vele
kleine problemen, zal daar
in
oktober
van dit jaar
hopelijk de
nodige
lessen uit trekken,
wanneer er een
g o e d
bestuur
moet
wor-

den gevormd.
Heel wat Schotenaren stemmen ‘preventief’ Vlaams Belang. Zij willen een halt
toeroepen aan de expansie van de Antwerpse olievlek. Deelt u die bezorgdheid?
Pas verhuisd, ben ook ik een recente "Antwerpse inwijkeling", maar ik moet toegeven dat ik in Schoten heel wat mensen
tegenkom die Antwerpen de rug hebben
toegekeerd omdat het hier rustiger wonen
is. Het "preventieve stemgedrag" waarover
u spreekt doet zich al enkele verkiezingen
op rij voor in de groene rand rond Antwerpen en Schoten is wat dat betreft een
schoolvoorbeeld. Deze gemeente zou in
oktober wel eens voor de grote verrassing
kunnen zorgen.
Volgt u de Schotense politiek? En wat is
uw indruk tot nu toe?
Aan de recente reacties op de nieuwjaarsrecepties van andere partijen, om Etienne
Schouppe en de CD&V niet te noemen,
heb ik vooral kunnen merken dat de schrik
er diep inzit wat de uitslag voor de komende gemeenteraadsverkiezingen betreft. Bij
de andere partijen is het alle hens aan dek
om het Schotens Vlaams Belang en zijn
boegbeeld Marie-Rose Morel te bestrijden.
Die boodschap gaat voor op het voorstellen
aan de Schotenaren van boeiende projecten
voor de komende gemeentelijke legislatuur.
Erg trots op wat ze al dan niet gerealiseerd
heeft de voorbije zes jaar, blijkt deze coalitie niet te zijn. De electorale koorts zit er
duidelijk vroeg in.

U zal deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wat wil het Vlaams
Belang in Schoten bereiken?
Sta me toe hier even terug te denken aan
de grandioze figuur van wijlen Walter Peeters die heel zijn leven in Schoten heeft
gewoond en die in 1978 mee aan de wieg
van het Vlaams Blok stond en die de partij
met zijn onvermoeibaar enthousiasme en
idealisme mee heeft groot gemaakt. Mocht
Schoten de eerste pilootgemeente van het
Vlaams Belang worden, zou de symboliek
geweldig zijn !
U bent ook Europees Parlementslid. Voor
de meeste mensen is ‘Europa’ een vervan-mijn-bed-show. Terecht?
Natuurlijk. Eén voorbeeld volstaat om dat
duidelijk te maken. Twee jaar geleden werd
de beruchte havenrichtlijn van de Europese
Commissie die het via de zelfafhandeling
mogelijk maakte dat ook vreemde werkkrachten in onze havens de schepen zouden
mogen laden en lossen, weggestemd in het
Europees Parlement. Na massaal protest
van de dokwerkers, gesteund door ondermeer onze partij. Maar zonder enig respect
voor de democratische meerderheid en voor
de wil van de bevolking heeft de Europese
Commissie deze richtlijn quasi ongewijzigd
opnieuw ter stemming voorgelegd. Verder
van ons bed kan Europa zich moeilijk bevinden. En dan zijn sommige politici nog
verbijsterd wanneer de Nederlanders en de
Fransen in een referendum neen stemmen
tegen dit soort Europa.

Sportoase Elshout
Sportoase Elshout is de nieuwe naam
van het zwembad dat de gemeenten
Brasschaat en Schoten realiseerden.

Dat dit een prachtig nieuw zwembad
zou worden buiten onze gemeente staat
buiten kijf. Maar… De gemeente Schoten heeft ook nog een
schadeloosstelling moeten betalen aan Artabel
wegens het niet-bouwen
van een zwembad op De
Zeurt prijs 36.742 euro.
Na onderzoek is gebleken dat de bereikbaarheid van het zwembad
met het openbaar vervoer een dure zaak is.
Een extra busverbinding
van Brasschaat naar den
Deuzeld en terug naar
Brasschaat gaat zowat
een 241.057 euro per

jaar aan de gemeenten kosten.Lees: aan
de belastingbetaler.
Dat dit teveel zou worden voor de gemeente is voor ons geen verrassing.
De bereikbaarheid van dit zwembad
was een probleem dat iedereen kende,
ook de voorstanders van het zwembad
buiten onze gemeente. Laat het klaar
en duidelijk zijn het Vlaams Belang
was tegen de bouw van een zwembad
buiten onze gemeente. Dat dit dan ook
nog bijkomende kosten meebrengt voor
onze Schotense scholen laat deze coalitie CD&V/ NV-A, VLD, SP-a volledig
koud.
Jos Meeus
Fractievoorzitter

Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag de 13de organiseerde het
Vlaams Belang Schoten haar jaarlijkse
nieuwjaarreceptie. Omdat onze vorige
locatie uit zijn voegen barstte verhuisden
we dit jaar naar zaal Sint-Philippus. De
13de mag dan misschien een dag zijn
die voor sommigen een nare bijklank
heeft, voor ons bracht hij niets dan geluk. De receptie was naar jaarlijkse gewoonte dé mogelijkheid om iedereen de
beste wensen over te brengen en samen
vooruit te blikken op het komende jaar.
Als het aantal aanwezigen – meer dan
200 – een voorteken is voor het succes
van onze partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, staan we er goed
voor. Voorzitter Piet Bouciqué heette

alle aanwezigen hartelijk welkom en
schetste kort het verloop van de avond.
Daarna gaf hij het woord aan MarieRose Morel, Vlaams Parlementslid en
lijsttekker voor het Vlaams Belang bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen in
Schoten. Marie-Rose benadrukte de positie van het Vlaams Belang als énige oppositiepartij in Schoten en dusdanig ook
als enig alternatief om de uitbreidende
Antwerpse olievlek van overlast een halt
toe te roepen. Ze leidde op ludieke wijze
gastspreker Filip Dewinter in. Dewinter,
fractieleider in het Vlaams Parlement en
de vrees van de monstercoalitie in het
stadhuis van Antwerpen, illustreerde op
humoristische manier hoe Vlaanderen

momenteel gegijzeld wordt door het onwerkbare Belgische regime. Daarnaast
drukte hij de aanwezigen ook op het hart
dat respect voor onze eigenheid, cultuur
en geschiedenis het begin is van weerbaarheid tegen de multiculturele dictatuur. Ten slotte wenste hij Schoten veel
strijdbaarheid bij de komende verkiezingen, maar zag de toekomst rooskleurig is met een “Jeanne d’Arc” of “Evita
Perron” als lijsttrekker. Na het officiële
gedeelte was er nog tijd genoeg om bij
te praten bij natjes en droogjes, info te
krijgen over de partij of je lid te maken.
Wat velen ook deden... Een succesvolle
avond, waar we alle aanwezigen van harte voor willen bedanken.
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IK WIL
uw infopakket + gratis proefabonnement
een abonnement op het Vlaams Belang Magazine (9 euro)
lid worden van het Vlaams Belang (12,50 euro)
informatie over de Vlaams Belang Jongeren
een lidmaatschap als student/scholier (6,50 euro)
een leeuwenvlag (1,5x1,5m) (11,32 euro)
het boek "Turkije in de Europese Unie? Een brug te ver" ontvangen
en stort (12,50 euro + 1,32 portkosten) op rek.nr. 320-004822788 van Egmont vzw met de vermelding "Turkije" + naam besteller

het boek "Het Belgische Ongeluk” ontvangen en stort (12,50 euro +
1,32 portkosten) op rek.nr. 320-0048227-88 van Egmont vzw met
de vermelding "Belgische Ongeluk" + naam besteller
de GRATIS brochure over de EU-toetreding van Turkije
de GRATIS brochure: “175 jaar België/Vlaamse onafhankelijkheid”
“Proeve van Vlaamse Grondwet” - GRATIS
het GRATIS Vlaams paspoort

Vlaams Belang - Schoten - Jan Van Puyenbroecklaan 17 - 2900 Schoten - www.vlaamsbelangschoten.org
Rek.nr. 416-3187841-27
Krachtens de wet van 8.12.92 heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard.

