SCHOTEN

Krant

Het Schotense college verleent zijn steun
aan voetbalvereniging MSC Ahlan, een
Antwerpse vereniging die zich naast
voetbal bezig houdt met het geven van
taal- en cultuurlessen aan jongeren.
Waarom een “Antwerpse” club steunen
terwijl verschillende Schotense verenigingen in de kou blijven staan en geen
steun krijgen van datzelfde college?
Lees blz. 2
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Beste Schotenaar,

Beste lezer,

Eindelijk zomer! We hebben er lang op moeten wachten maar hopelijk hebben
we nu enkele mooie en zonnige maanden voor de boeg. Maanden waarin de verschillende politieke partijen naar uw hand zullen dingen. Sommigen met mooie
beloftes, anderen met leugens over hun tegenstander, nog anderen met de belofte
dat ze het enige alternatief zijn voor een monstercoalitie. Die derde groep, dat
zijn wij. Na de discussies die gans Vlaanderen in de ban hielden over het “al
dan niet” verbreken van het ondemocratische cordon sanitaire kunnen we, nu de
storm geluwd is, de balans opmaken. De VLD ﬂoot zichzelf terug (zie blz. 3) en
CD&V werd door Brussel teruggeﬂoten. CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen zakte
persoonlijk af naar het noorden van Antwerpen om zijn burgemeesters de levieten te lezen. Meer nog, ze moesten een “contract” ondertekenen waarbij ze een
samenwerking met de grootste partij van Schoten uitsloten. Dit komt neer op
een veroordeling tot “opnieuw” een monstercoalitie. En we weten allemaal wat
daarvan komt... Jammer voor de CD&V, die hiermee de kiezers de unieke kans
ontneemt om eindelijk het bestuur te krijgen waar ze al jaren voor stemmen.
Bij deze is het dus glashelder, een stem voor de CD&V of de VLD in onze
gemeente wordt opnieuw een stem voor de SP.a. Velen hadden het liever anders
gezien. Er blijft slechts één partij waar uw stem het verschil maakt, en dat is het
Vlaams Belang. U zal ons de komende weken overal kunnen opmerken. Op de braderij, op de markten, aan uw deur. We zijn van
plan elke Schotenaar de kans te geven zich ervan te vergewissen
dat wij heus niet die baarlijke duivels zijn waarvoor onze tegenstanders ons uitmaken. Wij hebben zin in een constructieve en
inhoudelijke campagne met van tijd tot tijd een knipoog en we
beloven u, als Vlaamse Belang Schoten, dat we alvast ons steentje zullen bijdragen om u een ﬂeurige zomer te bezorgen.
In het kader hiervan zijn wij in mei gestart met een campagne
onder de slogan “Vergeet-me-niet op 8 oktober”. In de Meimaand hebben we duizenden zakjes “vergeet-me-nietjes” zaad
in gans Schoten verdeeld. Iedereen heeft groene vingers, dus
wie gezaaid heeft zal in oktober samen met ons oogsten...
Marie-Rose Morel

Lente-actie

Marie-Rose

Gij zult betalen...
De eerste regering Verhofstadt maakte bij
haar aantreden in ‘99 herhaaldelijk beloften over de belastingen. Met de regelmaat
van een klok kwam de eerste minister zijn
goednieuwsshow opvoeren op radio en televisie. Zeven jaar later weet de Vlaming wel
beter: de belastingdruk is op twee landen na
de hoogste van Europa.
Als we nog de verdoken prijsstijgingen
door de invoering van de Euro en de recente
stijging van de energieprijzen in rekening
brengen dan is dit de realiteit: Verhofstadt
stopt snoepjes in de vestzak van de Vlaamse burger, maar graait tegelijkertijd diep in
zijn broekzakken.
En als het regent in Brussel, druppelt het in
Schoten. Het Vlaams Belang en zijn rechtsvoorganger zijn steeds voorstander geweest
van een zuinig beleid op gemeentelijk vlak.
Het is voor ons onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur bij herhaling beslissingen
neemt die de Schotenaren weer op kosten
zullen jagen.
Zoals een intergemeentelijk zwembad neerpoten en daarna de tarieven meer dan verdriedubbelen. Wist u trouwens dat de inwoners van Schoten en Brasschaat samen ieder jaar het equivalent van 9 (jawel, negen!)
nieuwe zwembaden zoals de Sportoase Elshout transfereren naar Brussel en Wallonië?
Met andere woorden, de zuurverdiende
centen van de hardwerkende Vlaming worden
met de groeten van VLD,
SP.a en CD&V braafjes
en op een bijna hallucinante manier nog steeds
doorgeschoven naar het
zuiden des lands. Vlaanderen en Schoten verdienen beter.
Piet Bouciqué
Voorzitter Vlaams Belang Schoten
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UIT DE GEMEENTERAAD
Op de druk door de pers bijgewoonde
gemeenteraad van februari haalde
gemeenteraadslid Tim Willekens zich
meermaals de woede van de Schotense
meerderheid op de hals met enkele rake
tussenkomsten. Een overzicht:

TOELICHTING ZONECHEF BIJ DE
NIEUWE CRIMINALITEITSCIJFERS
VOOR SCHOTEN
Wanneer een onderwerp geagendeerd
staat op de gemeenteraad, is het in elke
gemeente in Vlaanderen voorzien dat
de gemeenteraadsleden een week lang
de mogelijkheid krijgen het betrokken
dossier in te kijken en het zorgvuldig
te bestuderen. De burgemeester van
Schoten lapte deze regel echter aan
zijn laars en hield deze informatie
doelbewust achter voor de VlaamsBelangfractie, die zelfs een dag voor
de gemeenteraad nog altijd niet mocht
beschikken over de nieuwe criminaliteitscijfers. Wel nodigde hij enkele dagen voordien een vooraanstaand journalist van de Standaard uit om hem inzage
te verschaffen in deze cijfers. Burgemeester Hendrickx vindt het lekken van
informatie naar de pers dus belangrijker
dan inzagerecht te verlenen aan de democratisch verkozen gemeenteraadsleden van onze gemeente. Sterker nog,
deze lekken worden voor Hendrickx
tegenwoordig eerder de regel dan de uitzondering...
Pas vijf minuten voor het begin van de
raadszitting ontving onze fractie een
exemplaar van de nieuwe statistieken,
vergezeld van een heuse persmededeling
met als titel “Spectaculaire daling van de
criminaliteit in Schoten”. Onmiddellijk
daarna mocht de zonechef deze cijfers
komen toelichten, wat uiteraard resulteerde in een onvervalste goednieuwsshow. Het dossier werd dus bewust
achtergehouden om te vermijden dat
het Vlaams Belang kritische vragen zou
kunnen stellen! Deze theorie werd trouwens door de burgemeester bevestigd
wanneer we hem hiermee confronteerden. Tijdens zijn toelichting benadrukte
de zonechef meermaals dat er omzichtig moet worden omgesprongen met de

nieuwe cijfers. Daarom willen wij u het
volgende staaltje van manipulatie door
de meerderheid toch niet onthouden:
In de persmededeling, die ook op de gemeentelijke webstek staat, lezen we letterlijk het volgende:
Handtassendieven nauwelijks actief in
Schoten. Dames kunnen in Schoten met
een gerust hart op pad in de Paalstraat
en elders. Er werden in 2005 slechts 4
handtassen met geweld afgerukt.
De reële cijfers leren ons hierover het
volgende:
Met dit voorbeeld willen wij zeker niet
2004
Aantal diefstallen met
geweld/bedreiging:

3

Aantal diefstallen met
geweld/bedreiging (handtassen): 0
de beschuldigende vinger uitsteken naar
de politie, die ongetwijfeld zeer goed
werk op het terrein verricht, maar wel
naar burgemeester Hendrickx, die op
deze manier de inwoners van Schoten
om de tuin tracht te leiden met de bedoeling deze cijfers electoraal te kunnen
verzilveren...

TOELAGE VOETBALTOERNOOI
MSC AHLAN
Uit de collegebesluiten van 31 januari konden wij vernemen dat de Schotense meerderheid zijn medewerking
verleent aan een voetbaltoernooi op
initiatief van de Antwerpse vereniging
MSC Ahlan, die zich naast voetbal bezighoudt met het geven van Arabische
taal- en cultuurlessen aan jongeren.
Wij stelden de bevoegde schepen dan
ook de vraag waarom het college materiele steun toezegt aan een Antwerpse vereniging terwijl verschillende Schotense
projecten niet op steun van de gemeente
kunnen rekenen en of het college niet
van mening is dat Schotense initiatieven

de voorkeur
moeten krijgen op nietSchotense
initiatieven.
Een enorm gepikeerde schepen Vissers
(CD&V) ging onmiddellijk in de verdediging en begon een heel relaas over de
geschiedenis en de doelstellingen van
de betrokken vereniging in een poging
de aandacht af te leiden van de essentie van de eigenlijke vraag, die nochtans
heel simpel was: waarom wordt een
Antwerps project voorgetrokken op verschillende Schotense projecten?
Het enige argument dat de schepen hierop kon geven was het volgende: “Het is
een multicultureel project
en dus bevorderlijk voor de
2005
omgang tussen de Marokkaanse en de Vlaamse gemeenschap." Wel, schepen
16
Vissers, dit argument is een
regelrechte kaakslag voor
de vele Schotenaars die zich
4
wekelijks of zelfs dagelijks
inzetten om ervoor te zorgen dat hun Schotense club
of vereniging het hoofd boven water
kan houden! Onze boodschap aan u is
dan ook de volgende: zorg ervoor dat
u schepen wordt in Antwerpen, waar u
naar hartelust Antwerpse verenigingen
kan steunen zonder daarvoor het geld
van de Schotense belastingbetaler te gebruiken!

MOTIE INZAKE DE AANTASTING
VAN DE VRIJE MENINGSUITING
DOOR MOSLIMS
Naar aanleiding van het publiceren van
een aantal cartoons in Europese kranten
over de profeet Mohammed en de hevige, zelfs criminele reacties van sommige
individuen en organisaties in de moslimwereld, legden wij aan de gemeenteraad een motie voor waarin dit geweld
veroordeeld wordt op basis van enkele
artikels uit de universele verklaring van
de rechten van de mens en meerbepaald
de artikels die handelen over de vrije
meningsuiting (voor de integrale tekst
van deze motie verwijzen wij u graag
door naar onze webstek www.vlaams-
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belangschoten.org). Het leuke
Rob Verreycken en Marie-Rose
aan deze motie was dat ze niet
“Mijnheer Vermeiren vond het Morel dienden al een klacht in
van onze hand komt, maar wel
tegen Deng wegens het verspreinodig ons een lesje in democratie den van stickers voorzien van de
van deze van Jaak Gabriëls, de
VLD-burgemeester van Bree. We te komen geven door te stellen dat het tekst:" zeik op mij" met daarop
waren dan ook benieuwd naar het
afbeelding van Filip Dewinter.
Vlaams Belang even onverdraagzaam de
stemgedrag van de VLD hieromU bent dus al even onverdraagtrent. Dat was echter buiten bur- is als de brandstichtende moslims...” zaam".
gemeester Hendrickx gerekend,
die zijn democratisch gehalte alle
Het antwoord van Tim aan deze
eer aan deed door een stemming te vra- de massale persaanwezigheid en hield moraalridder was kort en bondig: "In
gen over "het besluit om niet te moeten als toekomstig SP.a-lijsttrekker zijn eer- een democratie kunnen mensen voor
ste tussenkomst van de ganse legislatuur. hun rechten opkomen via de rechtbesluiten".
En wat voor één!
spraak. Dat is iets heel anders dan het
U leest het goed. Dit is een trucje dat de
plegen van criminele feiten. Mijn vraag
burgemeester toepast om te voorkomen Mijnheer Vermeiren vond het nodig ons aan u is dan ook de volgende: Hebben
dat er verdeeldheid in stemmen zou ont- een lesje in democratie te komen geven Filip Dewinter en Karel Dillen destijds
staan binnen de meerderheid. Wanneer door te stellen dat het Vlaams Belang het huis van GAL in brand gestoken?
men besluit om niet te besluiten komt even onverdraagzaam is als de brand- Heeft Frank Vanhecke het betrokken culdit er enkel en alleen op neer dat men stichtende moslims en trachtte dit aan te tuurcentrum in brand gestoken? Hebben
weigert het achterste van de tong te la- tonen op basis van volgende argumen- Rob Verreycken en Marie-Rose Morel
ten zien en dus m.a.w. te laf is om een tatie: "Filip Dewinter en Karel Dillen het redactielokaal van Deng in Brand
standpunt in te nemen. De meerderheid hebben destijds een rechtszaak aange- gestoken?" De reactie van de SPa-fractie
besloot dan ook, of wat had u gedacht, spannen tegen GAL die een cartoon van hierop? Geen wederwoord, enkel stalen
van niet te besluiten. Maar het mooiste hen maakte. Frank Vanhecke diende al gezichten en een ijzige stilte...
moest nog komen: Raadslid Vermeiren klacht in tegen een cultureel centrum
(SPa) was blijkbaar onder de indruk van wegens het bezoedelen van zijn naam.
Ook lokaal VLD-voorzitter Paul Valkeniers
wil in dat geval wel nadenken over samenwerking met het VB, in overleg met zijn partijtop.
“Ik ben al jaren tegen het cordon sanitaire, omdat dat contraproductief is”, aldus Valkeniers.
(HLN.be, 13/03)

Ook lokale VLD wijst samenwerking
Vlaams Belang af
De VLD-afdeling van Schoten gaat na de gemeenteraadsverkiezingen toch niet samenwerken met
het Vlaams Belang. Dat zegt voorzitter Paul Valkeniers, die zich zo opnieuw achter de nationale
partijlijn schaart. “Wij zullen de komende verkiezingen proberen te winnen door vanuit onze eigen
kracht te vertrekken”, luidt het in een mededeling.
Paul Valkeniers zegt te hopen op een goed verkiezingsresultaat. “We hebben de vorige verkiezingen
steeds gewonnen en zijn gestegen van 1 naar 7
raadsleden. We hopen die lijn te kunnen doortrekken. Dat moet lukken omdat we in Schoten de afgelopen zes jaar nog meer dan in het verleden zwaar
gewogen hebben op het bestuur.”
(HLN.be, 13/03, later die dag)

VLD-Schoten ﬂuit zichzelf terug...
Kroniek:

De Schotense VLD slikte haar woorden ‘s namiddags ook al in.
“We zullen toch niet samenwerken met het VB”, liet voorzitter Paul
Valkeniers weten. Hij schaart zich achter de nationale partijlijn. “Er
is voor ons dan ook geen probleem meer”, reageert Tom Ongena,
woordvoerder van VLD-voorzitter Bart Somers.
(HNB, 14/03)

CITATEN
“Principieel heb ik geen bezwaar
tegen een Franstalige eerste minister.”
Fons Borginon,
VLD-kamerfractieleider, in
Het Nieuwsblad, 9 april 2006

“Van politici en van politie en gerecht
mogen we wel verwachten dat ze er
zorg voor draagt dat we ook zonder
bang te moeten zijn in openbare plaatsen als een station kunnen komen (...)
Waar zijn al die plannen over ‘blauw
op straat’? Ik heb er eerlijk gezegd nog
niets van gezien, maar ik hoor er wel
15 jaar over spreken. Plannen volstaan
niet meer. Het wordt tijd dat ze zichtbaar worden.”
Luc Van der Kelen in
Het Laatste Nieuws, 18 april 2006

Vlaams Belang wil strenge aanpak
Misdaad loont in België. De
pakkans voor criminelen (niet voor
automobilisten die 10 km te snel
rijden) is zeer klein, en de straffen
zijn licht.
Zo maakte het parket van
Oudenaarde een lijst bekend
van misdrijven die niet meer
vervolgd worden. Er bestaat daar
dus een gedoogbeleid voor o.m.
winkeldiefstallen en tanken zonder
betalen. Minister van Binnenlandse
Zaken Dewael (VLD) vond dat
zo’n goed idee dat hij de regeling

meteen voor het hele land wou doen
gelden.
Die lakse, slappe aanpak is
natuurlijk zeer aantrekkelijk voor
criminelen van allerlei slag. De
moordenaars van Joe Van Holsbeeck
waren illegaal in ons land, en toch
waren ze gekend bij het gerecht. Ze
werden zelfs meermaals opgepakt,
maar telkens weer vrijgelaten.
Mocht er een echt jeugdsanctierecht
bestaan en mocht het gerecht zijn
werk (kunnen) doen, dan zou Joe
nu nog leven.

“Welke de uitslag van verkiezingen in
Vlaanderen ook moge wezen, zo lang
de gammele surrealistische constructie België bestaat, zullen we rekening
moeten houden met de uitslag in Brussel en Wallonië. “
Matthias Danneels in Het Nieuwsblad,
10 maart 2006

“Australiërs trekken zich niks aan van
de herkomst van nieuwkomers, zolang
ze maar Australiër willen worden. In
de jaren 80 en 90 hadden we het idee
dat een soort van federatie van culturen
mogelijk was. Maar dat lukte niet. Je
moet een dominante cultuur hebben.
En de onze is de Angelsaksische.”
John Howard, eerste minister van
Australië, in De Tijd, 1 maart 2006

“Veel burgers snappen niet hoe het
mogelijk is dat een jongen die al in
een instelling heeft gezeten, die twee
keer werd gearresteerd, die voor een
jeugdrechter is verschenen en van wie
bekend is dat hij hier gestolen goederen
in Polen heelt, toch weer uit de klauwen van politie, gerecht, heropvoeders
en maatschappelijke werkers kan ontsnappen.”
Matthias Danneels, Het Nieuwsblad,
28 april 2006

Extreem geweld
Steeds vaker wordt onze samenleving geconfronteerd met geweld.
Een gruwelijk dieptepunt is de schietpartij in Antwerpen waarbij een
tweejarig meisje werd doodgeschoten, samen met de Afrikaanse vrouw
die haar begeleidde. Een Turkse vrouw werd zwaar gewond. De dader
ging door het lint nadat hij zou worden weggestuurd van zijn internaat.
Zoals alle partijen heeft het Vlaams Belang deze misdaad streng
veroordeeld, en zijn medeleven betuigd met de familie van de slachtoffers.
Sommigen, de eerste minister op kop, probeerden echter politieke munt
te slaan uit dit drama. Ze trachtten de schuld in de schoenen van het
Vlaams Belang te schuiven omdat deze partij zogezegd een racistisch
klimaat heeft gecreëerd. Niets
is minder waar. Het Vlaams
Belang is niet racistisch, maar
klaagt wel de problemen
aan die systematisch door de
regering geminimaliseerd of
ontkend worden.
Het is nu tijd om te handelen.
Het Vlaams Belang eist
dat
criminelen
streng
aangepakt worden. Of het
nu vreemdelingen zijn of
Vlamingen: álle criminelen.

LAAT DE KIEZER BESLISSEN

Cordon sanitaire moet weg
Steeds meer Vlamingen zijn het ondemocratische cordon sanitaire tegen
het Vlaams Belang beu. Volgens een
opiniepeiling vindt bijna 60% van de
Antwerpenaren dat het Vlaams Belang de stad mee moet kunnen besturen. Overal in Vlaanderen zijn nu burgemeesters en plaatselijke VLD- en
CD&V-afdelingen te vinden die met
het Vlaams Belang willen praten.
Voor de SP.A en ‘Groen’ is het cordon
sanitaire een politieke levensverzekering. Als het Vlaams Belang al bij
voorbaat uitgesloten wordt, verhoogt
hun kans om aan de macht te komen
(of te blijven). Deze linkse partijen
proberen het cordon sanitaire te verkopen als een soort hoogstaand moreel principe. Het gaat echter alleen
maar om plat eigenbelang. De VLD
en de CD&V spelen dat spelletje nog
altijd mee. Uit kortzichtigheid, maar
ook door het feit dat de leiders van

die partijen veel linkser zijn dan hun
kiezers.
De gemeentelijke verkozenen hebben meestal veel meer voeling met de
realiteit dan de partijbonzen in Brussel. Vanuit hun ivoren torens in de
Wetstraat trachten deze laatsten hun
wil op te dringen aan de plaatselijke
bestuurders. Rekening houden met de
wil van de kiezer? Praten met alle mogelijke coalitiepartners? Mag niet van
Brussel!
De hamvraag wordt of ‘Brussel’ nog
toelaat dat er langs democratische
weg verandering kan komen in het beleid. Nu al hebben de voorzitters van
alle traditionele partijen afgesproken
dat ze samen blijven klitten in monstercoalities tegen het Vlaams Belang,
ongeacht de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Van ‘democratie’
gesproken...

Tijd voor echte
belastingverlaging
Nergens in de wereld zijn de belastingen op arbeid zo hoog als in België.
Dat werd onlangs nog eens bevestigd
door een studie van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO). Voor een standaardgezin van twee loontrekkenden
met twee kinderen is de Belgische
belastingsdruk de hoogste van de hele
geïndustrialiseerde wereld.
Sinds Verhofstadt aan de macht kwam
in 1999 praat hij over belastingverlagingen: veel geblaat en weinig wol.
De realiteit is dat de belastingsdruk
voor een modaal gezin in België ruim
12% boven het gemiddelde van de 15
oude EU-lidstaten ligt.
Dat is niet alleen een ramp voor de
koopkracht van de Vlamingen, maar
ook voor de werkgelegenheid en
onze hele economie. Daarom wil het
Vlaams Belang de belastingsdruk verlagen om meer jobs te creëren.
Zolang Vlaanderen echter rekening
moet blijven houden met de Waalse
PS-staat, is dat niet mogelijk. De reusachtige geldstroom van Vlaanderen
naar Wallonië bedraagt minstens 12,5
miljard euro per jaar. Die aderlating is
onze koopkracht en onze concurrentiekracht aan het kapotmaken.

Het Vlaams Belang was de grote overwinnaar van de jongste verkiezingen. Met één miljoen stemmen werd het Vlaams
Belang de grootste partij in Vlaanderen. Toch blijft het
ondemocratische cordon sanitaire bestaan. Wanneer gaan
de traditionele partijen rekening houden met de wil van de
kiezers?

Boeken van Vlaams Belang-auteurs vindt u
op www.uitgeverijegmont.be.
Madouplein 8 bus 2 - 1210 Brussel

Willen wij onze economie er bovenop helpen,
dan moeten we onze
eigen boontjes gaan
doppen.
Zonder
Waalse bemoeienissen. Alle Vlamingen hebben er
dus belang bij
dat Vlaanderen
onafhankelijk
wordt.

Frank Vanhecke
Voorzitter
Vlaams Belang
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Opiniepeiling “Beter Schoten”
Tijdens de nieuwjaarsdagen werd hier
in Schoten via een folder en de webstek
een opiniepeiling gehouden onder het
motto “Beter Schoten”. We willen u
graag langs deze weg de resultaten van
deze opiniepeiling geven. En ook al
komen er nog steeds antwoorden binnen, maken we graag een tussentijdse
balans op.
Schoten, veilige gemeente?
Ondanks het feit dat 50% vindt dat
Schoten een veilige gemeente is spreekt
58% toch over een toename van de onveiligheid sedert het jaar 2000. Over
onze politiedienst is de burger nogal
verdeeld, 45% is tevreden over hen en
15% heeft geen mening. Niettemin zegt
52% dat er te weinig blauw te zien is op
straat. Op de vraag naar de criminaliteit
komt de onveiligheid toch naar boven.
Hier zegt 72% al in aanraking gekomen
te zijn met criminaliteit. Inbraak (62%)
vinden we terug op de eerste plaats gevolgd door vandalisme (34%) en agressie (19%). Voor drugs is er geen enkele
verontschuldiging, 68% vindt dat er onvoldoende wordt opgetreden. Besluit:
Schoten is helemaal niet zo veilig als
we vermoeden. De Schotenaar vraagt
daarom meer blauw op straat, een degelijk en opgedreven drugsbeleid en zeker
meer actie tegen alle vormen van criminaliteit.
Schoten, toffe gemeente?
Op deze vragen houdt de Schotenaar
zich nogal op de vlakte. 49% vindt dat
de gemeente genoeg investeert in sportinfrastructuur, maar 23% heeft geen mening. Het gemeentelijk zwembad vindt
weinig steun, 61% vindt het geen goede
zaak.
Op de vragen of er voldoende lokalen ter
beschikking staan van het verenigingsleven en of er voldoende aandacht besteed
wordt aan jeugdwerking zijn de meningen nagenoeg evenredig verspreid over
de 'ja', 'neen' en 'geen mening'-stemmers.
Het cultuuraanbod wordt door 45% als
goed ervaren maar er zijn hier ook 34%
misnoegden. Wel wil hij zijn ontspanning dicht bij huis en is hij niet gediend
met prestigeprojecten buiten de gemeente. De kostprijs en de onkosten voor het
vervoer geven wellicht de doorslag. Wat

de cultuur betreft, is de Schotenaar relatief tevreden.
Schoten, Vlaamse gemeente?
Hier vinden we zeer duidelijke antwoorden terug. 53% vindt dat het gemeentebestuur te weinig doet om het Vlaams
karakter van de gemeente op te waarderen. Het Nederlands moet in Schoten de
taal zijn. Men hekelt hier de anderstalige
publiciteit (77%) en vreemdelingen die
zich hier vestigen moeten Nederlands
leren en spreken (96%). Ook de middenstand moet zijn duit in het zakje
doen, 83% ergert zich aan anderstalige
winkelopschriften. En tot slot vraagt
69% om 11 juli als ofﬁciële feestdag te
erkennen.
Schoten wil zeker een Vlaamse gemeente blijven. Het gemeentebestuur mag
zeker uit een ander vaatje tappen. Van
vreemdelingen wordt niet geduld dat
zij geen taallessen volgen. Er is dus nog
heel wat werk aan de winkel.
Schoten, groene gemeente?
In deze rubriek vinden we eigenlijk
twee delen terug. Enerzijds merkt de
Schotenaar de laatste jaren een toenemende verkeersdrukte (76%), is hij niet
zo tevreden over het onderhoud van de
gemeentewegen en voetpaden (63%) en
heeft hij heel wat vragen over de talrijke
verkeersremmers (79%). Anderzijds is
hij tevreden over de huisvuilophaling
(72%) en de werking van het recyclagepark (83%). Ook het onderhoud van het
openbaar groen valt bij hem in de smaak
(55%). Geluidsoverlast moet met een
korrel zout bekeken worden, 47% heeft
er last van en 45% heeft er geen hinder
van. Besluit: Spreken we over milieu
(huisvuil, recyclage) dan is de Schotenaar best tevreden. Wanneer we dat milieu dan verplaatsen naar de openbare
weg, zien we dat hij allerminst tevreden
is. Hier kan nog heel wat verbeterd worden.
Schoten, betaalbare gemeente?
Als men de geldbeugel aanspreekt is
de Schotenaar niet meer tevreden. De
stijgende ‘levensduurte’ is 93% van de
ondervraagden niet ontgaan. Ook heeft

de gemeente volgens 80% ondervraagden nagelaten voldoende te informeren
over de stijgende belastingsdruk. Op
de overige vragen: plaatselijke middenstand, gunstig investeringsklimaat en
voldoende werkgelegenheid blijft men
op de vlakte, telkens heeft + 50% hier
geen mening over. Besluit: Het ongenoegen ligt hier wel heel hoog. Mocht
de gemeente de bewoner beter inlichten,
zou er veel ongenoegen vermeden worden. Ook op gebied van middenstand,
investeringen en werkgelegenheid wordt
er weinig tot niets gedaan en is er heel
wat positief werk te realiseren. Wie gaat
het doen?
Schoten, sociale gemeente?
Twee zaken staan als een paal boven
water, we willen niet meer asielzoekers
(92%) en neen we willen geen 50% meer
dan de ons omliggende gemeentes (85%)
betalen aan het OCMW. 52% vindt dat
er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, maar deze moeten op de eerste plaats voorbehouden blijven aan de
Schotenaren!! Het OCMW schijnt men
alleen te kennen indien men het nodig
heeft, want 19% zegt dat het begaan is
met de problemen van de mensen, 35%
antwoordt hier neen. Kinderopvang:
25% zegt voldoende, 19% zegt onvoldoende. Eigenaardig die mensen zonder
mening. Hier in Schoten lopen toch heel
wat peuters en kleuters rond. Van de
senioren zegt 50% dat er te weinig geinvesteerd wordt in infrastructuur, 25%
is best tevreden. En de toegankelijkheid
en leefbaarheid voor andersvaliden, daar
antwoorden 33% ja, neen of geen mening. Besluit: Asielzoekers hoeven we
niet in Schoten. Het OCMW is te weinig
gekend bij de mensen, maar als het om
betalen gaat, kent men het wel. De sociale woningen moeten voor Schotenaren
blijven. Wat kinderopvang, senioren en
andersvaliden betreft kunnen we zeggen
dat er werk aan de winkel is zodat men
tot een positieve balans kan komen.
Wetende wat de Schotenaar denkt over
zijn gemeente kunnen we maar één besluit trekken. Het is hoog tijd dat er aan
de huidige monstercoalitie een einde
komt. Het enige alternatief is het Vlaams
Belang. Onze partij kan zorgen voor een
meer Vlaamse, veiligere, groenere, socialere en een meer betaalbare gemeente.
Dus op 8 oktober slechts één partij:
“Vlaams Belang”!

LOKAAL Schoten

Startmeeting Regio Voorkempen
Op 4 februari zakten een 300 sympathisanten van het Vlaams Belang af naar de
Kaekelaar in Schoten voor de traditionele Regiomeeting van de Voorkempen.
Als het ware het startschot voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Regiovoorzitter Francis Wouters heette
de toeschouwers van harte welkom en
schetste het verloop van de namiddag.
Jurgen Verstrepen begon het namiddagprogramma met een geanimeerd panelgesprek met vertegenwoordigers
van enkele gemeenten uit de Voorkempen. De moderator opende met
de vraag of de VLD’ers, SP.a’ers en
CD&V’ers in de zaal zich even bekend wilden maken. Hilariteit alom,
maar geen reactie vanuit de zaal, alhoewel er toch enkelen werden opgemerkt. Het Vlaams Belang heette
ze in alle geval van harte welkom
en benadrukte nog eens dat de partij
openstaat voor “bekeerlingen”.
Na het panelgesprek, konden de
aanwezigen genieten van een diavoorstelling over onze regio. Elke
gemeente kreeg de kans om zich
voor te stellen en al aan te punten rond
welke thema’s ze in aanloop naar 8 oktober campagne gaan voeren. De zaal
barstte van tijd tot tijd uit in een spontaan applaus tijdens de diavoorstelling.
Hierna was het woord aan nationaal
voorzitter, Frank Vanhecke zelf, de spits
mocht afbijten. Hij beklemtoonde vooral
de standvastigheid van het Vlaams Belang, dat ondanks de vele negatieve pers-

artikelen, de talrijke intimidaties en de
dreiging van een eventueel nieuw proces
niet uit zijn lood laat slaan. Het besef
dat de komende verkiezingen in de rand
rond Antwerpen misschien het beruchte
“cordon sanitaire” zouden kunnen doorbreken, zorgt uiteraard voor een extra
stimulans bij de militanten. Frank Vanhecke benadrukte dat het Vlaams Belang
over bekwame en betrouwbare mensen
beschikt om mee te besturen, aldus de

voorzitter. De voorzitter van het Vlaams
Belang had als kers op de taart een primeur bij. Schotense lijsttrekster MarieRose Morel zal deze verkiezingsstrijd
niet alleen aanvatten... ze verwacht in
augustus haar tweede kindje.
Als boegbeeld van de partij in Schilde,
hield Marijke Dillen een pleidooi voor
een goed en open bestuur in haar gemeente. Problemen zoals de verstedelij-

king werden niet uit de weg gegaan en
het Vlaams Parlementslid beklemtoonde
de uitzonderlijke ruggengraat van het
Vlaams Belang. Een partij die niet in de
valstrikken van de macht zal verstrikt raken en duidelijk en consequent voor haar
idealen gaat.
Ook Marie-Rose Morel sprak in haar
toespraak duidelijke taal in verband met
de verkiezingen. Ze hekelde de “allen-tegen-één” mentaliteit van de huidige
monstercoalitie in Schoten en kondigde aan dat het Vlaams Belang
aan dit soort polarisatie niet wenst
mee te werken. Geen “macht om
de macht” zoals we nu zien, zonder samenhang of visie, maar een
goed en krachtdadig bestuur dat de
problemen die op Schoten afkomen
professioneel kan counteren. Morel
benadrukte de ijzersterke ploeg die
Schoten tot één van de toppers van
het Vlaams Belang maakte en voorspelde een dynamische en inhoudelijke verkiezingscampagne. De lijststrekster eindigde met een warme
oproep naar alle dames om in 2006
mee aan de kar te trekken om de toekomst van onze inderen en kleinkinderen
veilig te stellen.
De middag werd afgesloten met het zingen van de “Vlaamse Leeuw” en de onontbeerlijke receptie. Samengevat, het
Vlaams Belang Schoten is vastberaden
alles op alles te zetten voor 8 oktober.
Carleone

Binnenkort in Schoten: Flitspalen!
Weldra zal Schoten een nieuwe attractie
rijker zijn: op de as CalesberghsedreefRidder Walter Van Havrelaan-Kopstraat-Brechtsebaan komen 7 ﬂitspalen
te staan. Het gaat om een "investering"
van 190.112 euro, waarmee ook een
snelheidscamera en een roodlichtcamera werden aangekocht. Wij hebben
deze investering mee goedgekeurd, want
verkeersveiligheid ligt ons nauw aan het
hart en iedere verkeersdode op Schotens
grondgebied is er een teveel. Snelheidsduivels, rallyrijders en agressievelingen
zijn bij ons écht niet welkom.
Maar er moet ons iets van het hart. België
is het land met de hoogste verkeersboetes in Europa. Nog niet zo lang geleden

werd de tolerantie bij snelheidsovertredingen verscherpt. Met andere woorden,
waar je vroeger 50 km/u mocht rijden
werd misschien 57 gedoogd en vanaf 58
beboet. Voortaan word je misschien al
beboet vanaf 53 of 54 km/u. En er staan
in Vlaanderen meer dan 1200 ﬂitspalen,
in Wallonië amper een twintigtal. De
opbrengst van de verkeersboetes komt
voor 83% uit Vlaanderen en amper 5%
uit Wallonië. Toch krijgt Wallonië 57 %
van die opbrengsten.
Vroeg of laat zult u in Schoten ook wel
eens geﬂitst worden, of u het wil of niet.
Zelfs de meest voorzichtige chauffeur
is al eens gehaast of onoplettend in het
verkeer. Onrechtstreeks zijn de ﬂitspalen

en camera's dus een
verdoken belasting
en een geniepige manier om weer eens
geld uit uw zakken
te kloppen en naar
het zuiden des lands
over te hevelen. Met
andere woorden, de
ﬂitspalen zijn naast
een
afschrikkingmiddel
voor doodrijders ook een
investering in geldklopperij. Vlaams geld in Vlaamse
handen? Daar hebben ze in de regering
nog nooit van gehoord. Flits... uw geld
zit in Wallonië!
Observator

Uit de raadscommissie verkeer
van 14 februari 2006
Onze fractie kloeg in de gemeenteraad aan:
Fietspad
Alice
Nahonlei
In de vorige verJos Meeus
gadering werd het
punt “heraanleg
Alice Nahonlei tegenover Distelvinklei” opgenomen, waarbij werd genoteerd dat, aangezien de werken aan het ﬁetspad nu zo zijn
uitgevoerd, er helaas geen aanpassingen meer
kunnen gebeuren ter hoogte van de goot. Lutgard de Bois vindt dat er wel degelijk aanpassingen moeten gebeuren om het ongemak
voor de ﬁetsers zoveel mogelijk te verlagen.
Heraanleg Hagenlei - Olmenlei
Jos Meeus vraagt hier of er in het ontwerp
rekening is gehouden met de wortelgroei
van de bomen. Men antwoordt dat er wel
degelijk mee rekening gehouden werd. Maar
zegt men, het is normaal dat er na een 5 à
10-tal jaren terug tekenen van verzakkingen
of opstuwingen kunnen komen. Met andere
woorden: dus om de 5 à 10 jaar herbeginnen?
Jos vraagt ook nog naar het type boordsteen
dat ter hoogte van de opritten zal gebruikt
worden. De boordstenen zullen lager gelegd
worden, antwoordt men. Men heeft dan toch
iets geleerd uit de boordstenen gelegd in de
Lindelei. Wat de voortuinparkings betreft,
hier besluit men in de Olmenlei, aan de even
zijde, geen voortuinparkings te voorzien.
Aan de oneven zijde en in de Hagenlei gaat
men uit van het behoud van de huidige voortuinparkings.

Oprit E19 Bredabaan
Jos Meeus vraagt of er hier nog aanpassingen aan het ﬁetspad gepland zijn. De Commissaris merkte immers in april 2005 op dat
hij had vernomen dat wijzigingen op terrein
toch noodzakelijk zouden zijn. Uit een schrijven van de minister, met een motivatie van
de ingreep, werd aanvankelijk aangenomen
dat er geen wijzigingen gepland waren. Na
contact met de afdeling Wegen en Verkeer
Antwerpen (AWVA) sprak men daar van een
vermoeden dat er intenties waren om de situatie toch te veranderen. Er werd hier aangedrongen op meer informatie. Vervolg op de
volgende commissie.
Zebrapad N115 Kopstraat
t.h.v. Jozef Jennesstraat
Er werd hier naar de stand van zaken gevraagd.
Er komt zo spoedig mogelijk een politieverslag. Dit verslag zal aan de wegbeheerder van
het Vlaams Gewest worden voorgelegd. Het
is tenslotte de Provinciale Verkeersveiligheid
die uiteindelijk beslist wat er verder zal gebeuren. Veel papier en tijdrovend voor een o
zo nodig zebrapad!
Wegdek Peerdsbosbaan
Reeds eerder vroeg Jos Meeus of bij de NMBS
kon aangedrongen worden op herstelling van
de weg die werd gebruikt als toegang tot de
HSL-werf. Het antwoord geeft toch wel te
denken. De herstellingswerken aan deze weg
(was vóór de werken al in een niet te beste
staat) zijn door de aannemer van de HSL-

werken uitgevoerd
en door de gemeente opgeleverd op
12 november 2001 Lutgard du Bois
omdat kon gesteld
worden dat de ontsluitende werfwegen zich
terug in hun oorspronkelijke staat bevonden.
Hierna werden deze wegen nog gebruikt
maar niet in die mate dat ze ernstige beschadigingen zouden veroorzaken. Wel zijn er in
deze straten nog woningen gebouwd door
private eigenaars. Wil men nu zeggen dat het
eigenlijk deze laatste eigenaars zijn die de
wegen om zeep hebben geholpen?
Verzakking Paalstraat
Onze fractie meldde in oktober reeds dat het
voetpad in de Paalstraat ter hoogte van de
school Bloemendaal in zeer slechte staat is.
Tot op heden is er geen reactie! De aanvraag
werd verwerkt, de herstelling zal zo spoedig
mogelijk gebeuren. Vier maanden voor een
verwerking van een aanvraag en het uitvoeren ervan, toch niet realistisch hoor.
Verkeerslichten De List
Wanneer zullen de verkeerslichten aan het
kruispunt Horstsebaan – Listdreef in werking
gesteld worden, vroeg Vlaams Belang Schoten. Vooreerst moeten de wegmarkeringen
aangebracht worden en dit kan slechts als de
weersomstandigheden het toelaten. De elektrische aansluiting zal eerstdaags gebeuren.
Karel Blockx
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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) (11,38 euro)
het boek "Turkije in de Europese Unie? Een brug te ver" ontvangen
en stort (12,50 euro + 1,38 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 +
1,38 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
de GRATIS brochure “Recht op veiligheid”
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