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Bedankt kiezers !
Lees pag. 4 & 5
De gemeenteraadsverkiezingen liggen
ondertussen al weer twee
maanden achter ons en
het is duidelijk dat de
Wetstraat zich opmaakt
voor de nakende federale
verkiezingen. Politieke
spelletjes vieren hoogtij en
traditionele politici proberen
mekaar te overtreffen met
stunts en stoere taal.
In Schoten weten we
ondertussen dat stoere
taal vóór verkiezingen niet
garant staat voor moedig
gedrag ná verkiezingen.

Schoten vooruit !
U kan op ons rekenen !
Vóór 8 oktober verbaasde de CD&V ons
aangenaam met hun terechte afwijzing
van het Cordon Sanitaire. De moelijke
samenwerking met de socialisten was
niet voor herhaling vatbaar! Deze mening
werd door de kiezer op gejuich onthaald.
De Schotenaar koos massaal tégen het
cordon, door de partijen die het afwezen
electoraal te belonen en de partijen die
van bij aanvang duidelijk maakten het
cordon te handhaven - VLD, SP.a en
Groen! - af te straffen.
Vlaams Belang steeg bijna 11% (tegenover Vlaams Blok), het kartel CD&VN-VA bijna 7% (tegenover CVP/VU). In
een normale democratie gaan partijen die
samen bijna 70% van de stemmen vertegenwoordigen in coalitie een gemeente
besturen.
Zo niet in Vlaanderen. Haaks op de wil
van de kiezer gaat de burgemeester door
met de afgestrafte monstercoalitie.
Ook al telt ze minder zetels dan de
afgelopen legislatuur, en maakte
de kiezer aan de hand van
voorkeurstemmen duidelijk dat
het tijd was voor een bestuurswissel.
De gedecimeerde VLD en

Op naar 2012 !
Lees blz. 2

SP.a krijgen ondanks hun afstraffing door
de kiezer opnieuw enkele schepenen.
Ook interim-N-VA’er én schoonzoon van
de burgemeester, Maarten De Veuster
wordt royaal bediend. Zonder enige
politieke ervaring ooit, wordt hij prompt
schepen. “Voltijds burgemeester” Hendrickx blijkt nu zelfs de gemeenteraad
niet voor te zitten maar stelt dit mandaat
ter beschikking van VLD’er Paul Valkeniers, door de kiezer niet gesmaakt als
“manager voor de mensen”.
U merkt het, de traditionele partijen doen
hun naam van “betrouwbaar en consequent” weer alle eer aan!
Meer dan ooit is het duidelijk dat enkel
het Vlaams Belang compromisloos en
vrij van postjeshonger haar politieke programma trouw blijft. Als enige kritische
stem is het onze taak nauwlettend toe te
zien op de “koehandel” waartoe monstercoalities een beleid herleiden.
U maakte op 8 oktober onze fractie
wederom een stuk sterker. Wij zijn klaar
voor zes jaar constructieve oppostie. U
kan op ons rekenen!
Marie-Rose Morel

Waar wonen uw
Vlaams Belangvertegenwoordigers?
Lees blz. 3

Nieuws uit de gemeente

Op naar 2012 !
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De gemeenteraadsverkiezingen
liggen achter ons. Vlaams Belang
Schoten ging i.s.m. Vlott vooruit
in zetels en in stemmenaantal. Het
Vlaams Belang kon quasi overal
opnieuw een sterke vooruitgang
boeken. Het aantal gemeenteraadsleden steeg van 459
naar 809 en in de provincieraden stegen we van 54
naar 88. Onze “Leefbaar
Schoten”-campagne sloeg
aan en de laatste weken was
het op het verkiezingssecretariaat een
drukte van
jewelste. De
resultaten
mogen er zijn:
Schoten is de
tweede sterkste stijger en
is de ﬁere gemeente met de
grootste Vlaams
Belang-aanhang
in Vlaanderen. In
tegenstelling tot
wat zogenaamde

Bezoek ook
regelmatig
onze
webstek:

100%
nietpolitiek
correct!

goede bestuurders soms beweren,
beschikken we over een stevig en
uitgebouwd programma dat we de
komende jaren zullen trachten te
verwezenlijken, vanuit de oppositie.
Hier past een woord van dank. In
de eerste plaats aan al onze kiezers,
die in het stemhokje de enige juiste
en logische keuze gemaakt hebben en zich niet lieten misleiden
door geelgekleurde wansmakelijke
leugens die een paar dagen voor
de stembusslag in hun brievenbus
vielen. Een bijzondere dank gaat
uit naar onze militanten, die dag
na dag meegeholpen hebben in de
campagne. Ze lieten zich niet ontmoedigen door de dagelijkse vernielingen van onze verkiezingsafﬁches,
de herhaaldelijke beschadigingen
van ons secretariaat en het mediageweld van de overige partijen.
Lang zal onze rust niet zijn, want
de verkiezingen van 2012 zijn vandaag al begonnen.
Piet Bouciqué
Voorzitter Vlaams Belang Schoten

Hartelijk dank voor jullie vertrouwen
bij de afgelopen verkiezingen!
VLOTT slaagde erin om bij haar
eerste verkiezingsdeelname in
Schoten op slag even groot te
worden als de VLD, zijnde drie
gemeenteraadsleden.
De kiezer maakte op 8 oktober
duidelijk dat de linkse koers die de
voormalige liberale partij insloeg,
niet gesmaakt wordt.
Hardleers kondigde partijvoorzitter
Bart Somers kort na de desastreuze
gemeenteraadsverkiezingen aan dat
ze geen liberalen meer zijn!
De omvorming van de VLD tot een
“centrum linkse progressieve partij”
zou – dixit Somers - voltooid zijn.
Deze uitspraken verwoorden nu eindelijk wat velen al sinds lang wisten:
“Liberalen horen in deze partij niet
meer thuis.”
Door zich als “centrum linkse progressieve partij” te positioneren geeft

de VLD te kennen dat zij bereid is
het gevoerde beleid van “meer staat
en minder vrijheid” verder te zetten
en zo de maatschappijvisie van de
socialisten te helpen realiseren.
VLOTT is nu écht de enige liberale
partij in Vlaanderen!
U kan erop rekenen dat wij samen
met onze
kartelpartner
Vlaams Belang
de liberale en
Vlaams nationale accenten van
het “centrum
links progressief
beleid” van de
VLD in de gemeenteraad van
Schoten zeer
kritisch zullen
opvolgen!
Leo MOESKOPS
Voorzitter VLOTT--Schoten

Nieuws uit de gemeente
Vlaams BelangVlott in Schoten
beste score van
gans Vlaanderen !
Met onze 34,7% scoorde
Vlaams Belang - Vlott
in Schoten het hoogst
van gans Vlaanderen.
En dit maal kunnen de
commentatoren van De
Morgen de Schotense
kiezer niet verdenken
van “xenofoob” gedrag
want onze lijsttrekster
was dixit onze politieke
tegenstanders “een
inwijkeling” en “niet van
hier”!

Zoals u weet heeft
burgemeester Hendrickx
beslist om verder te
besturen met een lightversie van de huidige
meerderheid, ondanks
het zetelverlies van zijn
huidige bestuursploeg
in oktober. Hij negeert
hiermee volkomen het
signaal van de kiezer, die
duidelijk voor verandering
heeft gekozen maar
enkel meer van hetzelfde
krijgt. Wie echter dacht
dat het Vlaams Belang nu
bij de pakken zou blijven
zitten is eraan voor de
moeite. Strijdvaardiger
dan ooit tevoren zullen
wij de komende zes jaar
vechten voor de belangen
van de Schotenaars en
de meerderheidspartijen
het vuur aan de schenen
leggen.

Waar wonen uw Vlaams Belangvertegenwoordigers?
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En nu... volle gas vooruit !
Dat is niet enkel ons recht als grootste
politieke partij van onze gemeente,
het is ook onze democratische plicht!
Wij respecteren immers wél de wil
van de kiezer...
En omdat de kiezer een duidelijk signaal voor verandering heeft gegeven,
zullen wij trachten zoveel mogelijk
van onze programmapunten te laten
omzetten in concrete beleidsdaden.
Zo zal al snel blijken of de CD&V

- die ons programma quasi letterlijk
overnam met het oog op de gemeenteraadsverkiezing - ook daadwerkelijk
de moed heeft om “haar” beloftes na
te komen of dat de partij van de burgemeester zich wederom laat ringeloren
door het bonte allegaartje dat enkel
mee in bad mocht om “toch maar het
cordon te kunnen handhaven.”
We zijn dan ook zeer benieuwd wat er
van volgende beloftes in huis komt...

• aanstellen preventie-ambtenaar (als coördinator van beleid) samen met
andere gemeente/politiezone (bvb. Brasschaat)
• verhogen betrokkenheid burgers, wijken en bedrijven bij veiligheidsbeleid
(onderzoek naar mogelijkheden BIN: buurt-informatie-netwerk)
• invullen functie als centraal Sociaal Huis (maatregelen tot drempelverlaging)
• voeren van actief sociaal woonbeleid: bevordering betaalbare gronden en
woningen voor jonge Schotenaren (bvb. binnengebied dienst der werken)
• speelpleintjes: bevorderen tot betrokkenheid buurt en wijk (bvb. speelpleinmeters en - peters)
• herwaardering Schotense Vaart (via bvb. Havenplein)
• rioleringen aanleggen en vernieuwen met strikte
planning (in samenwerking met Ri-Ant)
• containerpark: recycleerbaar afval gratis houden
• oprichting van KMO-loket
• voorrang voor ontwikkelingshulp via Schotense inititatieven (plaatselijke missiewerkers; ondersteunen
hulpacties vanuit bevolking)
Wij zullen de CD&V in elk geval ten
gepaste tijde met deze beloftes confronteren en toezien op de naleving
ervan!

Tim
Willekens

Vlaams Belang:

Waalse PS-staat

partij van de

toekomst!
Een universitair onderzoek bij 6.000 zestienjarigen in Vlaanderen
toont aan dat jongeren
er gezonde politieke
opvattingen op nahouden. Het Vlaams Belang
is onder zestienjarigen
veruit de populairste
partij en haalt 22,5%
van de stemmen. Op
ruime afstand gevolgd
door CD&V (16%),
SP.A (15%), VLD (13%),
‘Groen’ (12%), Spirit
(3%) en N-VA (2%). “Dat
betekent een volledige
ommezwaai in vergelijking met een gelijkaardig onderzoek tien
jaar geleden. Toen was
‘Groen’ nog de populairste partij bij jongeren
en haalde het Vlaams
Belang nauwelijks 10%”,
zegt politicoloog Marc
Dooghe.

PS = corruptie
De Waalse PS-staat lijkt in nogal wat
opzichten op een sovjetrepubliek.
Dat komt niet alleen door de almacht
van de socialisten, maar
ook door de torenhoge
werkloosheid (meer dan
dubbel zo hoog als in
Vlaanderen) en de welig
tierende corruptie. Over
Charleroi bijvoorbeeld
doet de grap de ronde
dat er meer politici in de
gevangenis zitten dan in
het stadhuis. Nauwelijks
enkele maanden nadat
minister-president Van
Cauwenberghe (PS) en
een aantal schepenen van Charleroi
moesten aftreden wegens corruptie,
werd de nieuwe PS-burgemeester
Van Gompel gearresteerd om dezelfde redenen.

Wie betaalt?
In Namen, de hoofdstad van het
Waals gewest, werd PS-burgemeester
Anselme in verdenking gesteld van
belangenvermenging, valsheid in
geschrifte en gebruik van valse stukken. Talloze andere Waalse steden
en gemeenten kampen met hetzelfde

probleem. Het heeft te maken met
een bestuursstijl van de PS, een
partij die letterlijk alles controleert.
Half oktober werden 73
nieuwe directeurs in de
Waalse administratie
benoemd. Van die 73
hebben maar liefst 68
een lidkaart van de PS
op zak. Zo gaat het met
alles in Wallonië: wie
niet over een rode partijlidkaart beschikt, krijgt
geen job, geen promotie,
geen sociale woning,
geen subsidies of wat
dan ook.
Gerolf Annemans, fractieleider van
het Vlaams Belang in de Kamer, legt
de vinger op de wonde: “Ondanks
alle recente corruptieschandalen hebben de Waalse kiezers de PS nauwelijks of niet afgestraft. Dat komt
omdat ze beseffen dat het gesjoemel
in Wallonië grotendeels door de
Vlaamse belastingbetalers
wordt gefinancierd. Een
reden temeer dus om
een einde te stellen aan
de miljardenstroom van
Vlaanderen naar
Wallonië.”

100% voor Vlaanderen
Het Vlaams Belang heeft
op 8 oktober bewezen
een stevig verankerde
volkspartij te zijn,
met meer dan 1.200
gemeenteraadsleden,
OCMW-raadsleden en
provincieraadsleden.
Binnen enkele maanden
wacht ons al een nieuwe
uitdaging: de verkiezingen
voor Kamer en
Senaat.

Deze verkiezingen zijn uiterst belangrijk. Ze bieden de Vlamingen de mogelijkheid om af te rekenen met het
paarse wanbeleid. Het is de gelegenheid om neen te zeggen aan de torenhoge belastingen, aan de vervroegde
vrijlating van zware criminelen, aan
het vreemdelingenstemrecht en de
‘snel Belg’-wet, aan de socialistische
corruptie.
In 2007 zullen hoe dan ook een aantal Vlaamse eisen ter tafel liggen. De
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
moet gesplitst worden. En aangezien het gedwongen samenleven
met Wallonië steeds duurder en
moeilijker wordt, moet Vlaanderen nieuwe bevoegdheden opeisen inzake economie, fiscaliteit, sociale zekerheid
en justitie. De Waalse
politieke klasse wil echter niets veranderen aan
de huidige situatie omdat die volledig op haar
lijf is geschreven. Daarom

is het noodzakelijk dat er meer mensen in het parlement komen die voluit
kiezen voor de verdediging van de
Vlaamse belangen.
Zowel de VLD als de SP.A gedragen
zich sinds 1999 als de slippendragers
van de Waalse PS. Ook van de CD&V
hebben de Vlamingen niets te verwachten. In de Vlaamse pers spreekt
Yves Leterme soms stoere taal, om
zich daarna onmiddellijk te gaan verontschuldigen in Wallonië en te zeggen dat ze van hem niet bang moeten
zijn (“N’ayez pas peur”). Feit is dat
alle traditionele partijen in Vlaanderen wel een cordon sanitaire tegen
het Vlaams Belang handhaven, maar
geen enkel probleem hebben om samen te werken met de meest corrupte
partij in West-Europa, de PS.
Er is maar één Vlaamse zekerheid, en
dat is het Vlaams Belang.
Frank Vanhecke
Voorzitter Vlaams Belang

Citaten
“Eigenaars die hun
eigendom gewapenderhand verdedigen
moeten momenteel
– bij gebrek aan een
aangepaste wetgeving
– zelf terechtstaan.
Ze worden dader in
plaats van slachtoffer en riskeren zelfs
zware straffen. Maar
een handelaar die zijn
zaak – vaak zijn of
haar levenswerk – wil
beschermen tegen een
overvaller, is geen
misdadiger die moet
worden vervolgd.”
Filip Dewinter in
Gazet van Antwerpen,
27 oktober

•••
“De VLD is een ﬁliaal
van de SP.A geworden.
Verhofstadt verruilde
het liberalisme voor een
soort neosocialisme...”
Derk-Jan Eppink
in Knack,
25 oktober

Raad van State

Geen geld voor Vlaams Belang?
Alle Franstalige partijen, samen met
de SP.A en Spirit, hebben een procedure aangespannen om het Vlaams
Belang van zijn partijfinanciering te
beroven. Dat doen ze aan de hand
van een wet die speciaal is uitgekiend
tegen het Vlaams Belang. Wie kritiek
heeft op het mislukte vreemdelingenbeleid van de achtereenvolgende
regeringen, is zogezegd
racistisch en krijgt geen
geld meer. En wie beslist daarover? Een college van de Raad van
State dat uit evenveel
Walen als Vlamingen
bestaat. De Franstalige
rechters moeten een
oordeel vellen over
teksten en uitspraken
die ze niet eens kunnen
begrijpen omdat niet
alle stukken vertaald
zijn. De eerste zitting
verliep gedeeltelijk in het Frans,
zonder dat er tolken ter beschikking
werden gesteld. Ook de griffier bleek
geen Nederlands te kennen. Kortom,
19de-eeuwse Belgische toestanden…

Onpartijdig
Bovendien stelt zich het probleem
dat de rechters politiek benoemd zijn.
Sommigen belijden ook duidelijk
hun politieke voorkeur, en kunnen
onmogelijk als onpartijdig be-

schouwd worden. Zo is er een rechter
die kabinetsmedewerker was van de
PS’er Philippe Moureaux, en die met
diezelfde Moureaux een propagandaboek schreef “tegen het racisme”.
Meerdere rechters hebben bindingen
met het zeer PS-gezinde ‘Centre du
Droit public’. De voorzitster van deze
club is niemand minder dan Annemie
Schaus, advocate van
de tegenstanders van
het Vlaams Belang. Een
andere rechter was in
1993 advocaat van de
extreem-linkse ‘Liga
voor de mensenrechten’
in een proces tegen het
Vlaams Blok. Verder is
er nog een voormalige
kabinetschef van de linkse VLD-minister Patrick
Dewael, en een tante van
Freya Vandenbossche.

Rechter en partij
In een democratische rechtsstaat heeft
eenieder recht op een eerlijk proces
met onpartijdige rechters. Daar geldt
het principe dat men niet tegelijk
rechter en partij kan zijn. Dat principe wordt duidelijk niet gerespecteerd. Onder invloed van de Waalse
en linkse partijen zijn we duidelijk
aan het afglijden naar situaties die
men alleen mogelijk zou achten in
Afrikaanse bananenrepublieken.

Vlaams Belang wint (opnieuw) verkiezingen
Het Vlaams Belang boekte in oktober zijn dertiende
verkiezingsoverwinning op rij. De partij verdubbelde
bijna haar aantal gemeenteraadsleden van 459 naar
809, terwijl haar aantal zetels in de provincieraden
steeg van 54 naar 88. Geen enkele andere partij
kende een dergelijke groei.
In steden als Aalst en Lier en gemeenten als Schoten,
Boom en Stabroek is het Vlaams Belang voortaan de
grootste partij. Daar waar we in enkele grote steden
door het vreemdelingenstemrecht en het door de regeringspartijen gecreëerde legioen van allochtone kiezers op zeer hoog niveau stand houden of licht vooruit
gaan, was de winst in veel middelgrote steden en landelijke gemeenten ronduit spectaculair. De plaatselijke aanwezigheid van het Vlaams Belang is vandaag
sterker dan ooit tevoren. Hier werd een stevige basis
gelegd voor de verdere groei van de partij. In januari
zullen ruim 1.200 lokale mandatarissen aantreden die
altijd en systematisch de Vlaamse belangen voorop
zullen plaatsen, met of zonder cordon sanitaire.

Ik hoor het u al zeggen:
“Een gewapende overval
temidden de Paalstraat,
dat kan toch niet ?” Het
overkwam nochtans de
17-jarige Wesley Nobels uit
Schoten. Kersvers Vlaams
Belang gemeenteraadslid
Patrick Verlinden ging zijn
oor te luisteren leggen …

Interview

Kom nu...
toch niet in Schoten...
Wat is er precies gebeurd Wesley?
Op 10 oktober stond ik op de bus
te wachten in de Paalstraat, recht
tegenover café La Cantina. Het was
tegen 19u en het begon te schemeren.
Plots komt er een jongeman van
noordafrikaanse origine voor me staan.
Hij had een vouwmes in z’n hand en
beval me door te lopen in de richting
van de Van Cauwenberghslei. Op dat
moment zag ik pas dat zijn compaan
rechts naast de bushalte stond. Ik
kon niet anders dan inderdaad door
de Van Cauwenberghslei wandelen
in de richting van het bruggetje naar
de Villerslei. De twee overvallers
volgden vlak achter me.
Had je die kerels al eerder in de
omgeving gezien ?
Nee. Normaal verplaats ik me altijd
met de fiets, maar omdat vijf dagen
voordien (op mijn verjaardag nota
bene) mijn fiets - bedekt met een zeil
- bij mij thuis uit de voortuin was
gestolen was ik dus aangewezen op
de bus.
Maar misschien zijn er wel andere
mensen die me de bewuste avond zagen
wegwandelen met die twee kerels en
hen misschien wel herkenden. Alle
info is uiteraard welkom bij de politie
van Schoten.
Wat gebeurde er toen?
Ze spraken met mekaar in een taal die
ik niet verstond maar die ik herkende
als Arabisch. Vermits ik school loop
in het atheneum in Schoten, kan het
moeilijk anders dan dat je die taal
herkent. Onderweg zei één van de
overvallers dat ik niet moest proberen
iets te ondernemen of te gaan lopen.
Wanneer we onderweg mensen
kruisten, kwamen ze links en rechts

naast me lopen zodat het leek alsof
ze bij me hoorden. Aan het bruggetje
over het kanaal werd ik de Zaatstraat
ingestuurd en moest ik helemaal
doorlopen tot aan het speeltuintje van
Bloemendaal. Daar liet de overvaller
met het mes me stoppen en moest ik
m’n geld afgeven. Ik had 2 Euro op
zak.
2 Euro, stel je voor! Ik moest ook
m’n zakken leegmaken. Hij vroeg
me of ik ’n mp3-speler of playstation
bij me had. Dat bezit ik niet en dus
moesten ze genoegen nemen met
mijn gsm-toestel. Het waren geen
amateurs, want ze haalden er dadelijk
de tempo-kaart uit en stopten die in
m’n portefeulille. Daarna hebben ze
m’n portefeuille op de grond gegooid
en zijn ze weggewandeld.
Dat moeten toch bange momenten
zijn geweest?
Wat me allemaal door het hoofd
ging... Ik zat de hele tijd te denken
aan de moord op Joe Van Holsbeek in
Brussel. Ik was echt bang.
Achteraf heeft de angst plaats gemaakt
voor woede: Dat dit net mij moet
overkomen. Als student heb ik het al
niet breed en voor de gestolen GSM
had ik hard gewerkt als jobstudent.
Bedankt voor dit gesprek en we
hopen dat de daders snel mogen
gepakt worden.
Toen Wesley’s verhaal aan de oren
kwam van de talrijke militanten van
Vlaams Belang Schoten, ontstond er
prompt een solidariteitsactie en zo
konden we Wesley verrassen met een
nieuwe GSM én fiets! Uit naam van
Wesley: hartelijk dank aan alle gulle
sponsors!

Schotenaar JOS MEEUS naar Provincieraad!
Op 1 december legden 84 raadsleden hun eed af in de provincieraad. Onder
hen ook Schotenaar en tot eind december nog fractieleider van het Vlaams
Belang in de gemeenteraad, Jos Meeus.
Jos is één van de 45 nieuwe verkozenen maar zal met zijn jarenlange
ervaring in de gemeenteraad zonder twijfel uitstekend werk verrichten in
zijn nieuwe functie. Jos Meeus zal er zeker op toe zien dat de gemeente
Schoten al haar subsidies benut die provinciaal worden voorzien. Over de
dossiers rond o.a. de Hoogmolenbrug, de brug over het Schijn aan Iepenburg
en meer Schotense dossiers die in de provincieraad behandeld worden, zal
Jos geregeld verslag uitbrengen in “De Schotenaar”. Met andere woorden,
via het Vlaams Belang is Schoten nu ook rechtstreeks vertegenwoordigd
in het provinciehuis. Met 25 verkozenen is het Vlaams Belang de grootste
fractie in deze provincieraad.

Vlaams Belang-wijn
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Gezocht:

gemotiveerde en geïnteresseerde mensen voor de
verschillende adviesraden in de gemeente.
De Vlaams-Belangfractie
in het Vlaams Parlement
nam kennis van het feit
dat de Moslimexecutieve
zendtijd claimt op de
VRT, zowel op radio als
op televisie. Luidens
de verklaringen van de
Executieve zou het zelfs
de bedoeling zijn deze
uitzendingen gedeeltelijk
te laten gebeuren in het
Arabisch en het Turks.
Het Vlaams Belang
verzet zich met klem
tegen de organisatie van
islam-tv en/of -radio.

TV

Geen moslim-TV in
Vlaanderen
Dergelijke islam-uitzendingen zouden
immers een zoveelste rem betekenen
op de integratie van de allochtonen
van Marokkaanse en Turkse afkomst
in Vlaanderen, van wie de integratie
nu reeds zeer problematisch verloopt.
Wij menen dan ook dat het niet kan
dat overheids- en belastingsgelden
gebruikt worden voor het propageren
en promoten van de islam in Vlaanderen. Het Vlaams Belang waarschuwt
voor al te grote naïviteit in de benadering van de islam door de overheid.
De islam is immers een niet-westerse
godsdienst, van wie de waarden heel
dikwijls haaks staan op een aantal
fundamentele
westerse
waarden
(vrijheid van
meningsuiting, democratie,
gelijkheid
man en
vrouw,
scheiding

van kerk en staat,...).
De uitzending van islamitische
programma’s zou - na de aanvaarding
van de islam als erkende godsdienst,
de financiering van de bouw van de
moskees en de werking van de islamitische gemeenschappen - overigens
een nieuwe stap betekenen in de
uitbouw van een islamitische zuil in
Vlaanderen, die niet leidt tot integratie, maar wel tot segregatie.
Hiermee oogsten de traditionele partijen immers wat ze gezaaid hebben.
Onder het mom van de tolerantie leidt
de grote toegeeflijkheid ten aanzien
van de eisen van de islamitische gemeenschap - van ritueel slachten, tot
gescheiden zwemmen in de openbare
zwembaden - tot alsmaar nieuwe en
steeds verregaandere eisen. Alhoewel
de godsdienstvrijheid gerespecteerd
dient te worden, kan en mag het niet
de bedoeling zijn om de islam in
Vlaanderen alsmaar nieuwe faciliteiten en middelen te geven om hun
godsdienst verder te propageren en te
verspreiden.

Etnisch stemmen

Allochtonen stemmen massaal links
Eén van de belangrijkste ‘realisaties’ van de linkse regering
Verhofstadt I was de ‘snel Belg’wet, waardoor vreemdelingen
totaal gratis en vrijblijvend de
Belgische nationaliteit krijgen.
Door die maatregel kwamen er
ongeveer 300.000 allochtone
kiezers bij.
Dat was echter nog niet genoeg
voor de SP.A en de Franstalige
partijen: volgens hen moeten
ook vreemdelingen die onze
nationaliteit afwijzen, bij ons
kunnen stemmen. Daarom werd
het vreemdelingenstemrecht
ingevoerd.
De socialisten wisten natuurlijk
wel waarom: zoals in Nederland
al bleek, kiezen allochtonen bijna
alleen voor linkse partijen.
Vooral in de grote steden laat
zich dat voelen. De vooruitgang
van de SP.A in Antwerpen is
voornamelijk te wijten aan de

‘snel Belg’-wet en het vreemdelingenstemrecht. De stadsvlucht
van Vlamingen en de nieuwe
immigratie van allochtonen hebben dat effect nog versterkt. Maar
liefst 7 van de 22 SP.A-zetels
zullen worden ingenomen door
allochtonen. Ook in Gent en
Brussel valt die trend op.

stemmen: allochtonen kiezen
voor allochtonen, bovendien
meestal in blok. Bij die verkozenen zitten overigens nogal wat
rare vogels, zoals Turken die lid
zijn van de Grijze Wolven en/of
die de Armeense genocide ontkennen. Voor hen geldt blijkbaar
geen cordon sanitaire. Integendeel, een socialistisch europarlementslid slikte zelfs haar eis
in dat Turkije de volkerenmoord
op de Armeniërs zou erkennen,
speciaal om haar partijgenote
Onkelinx geen Turkse stemmen
te doen verliezen in Schaarbeek.
In onze steden is zich een islamosocialisme aan het ontwikkelen
dat de problemen alleen maar
groter zal maken. Om die tendens
te stoppen, moeten zowel de
‘snel Belg’-wet als het vreemdelingenstemrecht zo vlug mogelijk
afgeschaft worden.

Islamosocialisme
In de Brusselse gemeente
Sint-Joost komt er zelfs een
meerderheid van allochtonen in
de gemeenteraad. Dat heeft ook
te maken met het etnisch

Vakbonden gooien ‘politiek slechte’ leden buiten
Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ontvingen tal van
Vlaams Belang-kandidaten een
aangetekend schrijven van hun
vakbond, met de melding dat hun
lidmaatschap geschrapt werd.
Het ACV en het
ABVV zien er
geen graten in
om illegalen lid
te maken, maar
wijzen militanten of kandidaten
van het Vlaams
Belang zonder
pardon de deur.
Leden die al jaren trouw hun
bijdrage betalen aan de vakbond
hebben blijkbaar minder recht op
sociale bescherming dan illegale

Belang reageren, zowel juridisch
als politiek.

vreemdelingen in dit land.
Reden voor deze heksenjacht: de
‘misdaad’ om deel te nemen aan
verkiezingen als kandidaat voor
het Vlaams Belang.
Zolang de vakbonden – met
belastingsgeld–
bepaalde taken
van de overheid
uitvoeren zoals
de uitbetaling van
werkloosheidsvergoedingen, moeten
zij zich politiek
neutraal opstellen. Ook moet hun
feitelijk monopolie worden in
vraag gesteld bij sociale verkiezingen. In elk geval zal het Vlaams
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Vlaams parlementslid MarieRose Morel: “Momenteel lijkt
het er al te dikwijls op dat de
vakbonden hun eigen partijpolitieke belangen verkiezen boven
de belangen van arbeiders
en bedienden in Vlaanderen.
Onze partij pleit voor
vakbonden die zich
bezighouden met
hun eigenlijke taak:
het verdedigen van
de beroepsbelangen van de
werkende
Vlaming.”
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