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In memoriam Staf Segers
23/08/32 - 08/02/07

Op donderdag 8 februari 2007 overleed gemeenteraadslid Staf Segers in de vroege ochtend.
Bij zijn eedaflegging als gemeenteraadslid, op 2
januari 2007 maakte Staf er - uit respect voor zijn
kiezers - een erezaak van om aanwezig te zijn en ingezworen te worden als raadslid, ook al was hij toen
zeer slecht. Enkele dagen later werd hij opgenomen
in het Jan Palfijn ziekenhuis te Merksem, waar hij
ook overleed.
Van Staf kan beslist gezegd worden dat hij één van
de bekendste en populairste figuren van Schoten
was. Zo was hij erevoorzitter van de Scheldeprijs,
lid van ASKC, van het 11juli-komitee en steunde
– moreel en financieel - tal van Schotense verenigingen. Staf was een geliefd in gans Schoten, een
gekend figuur in sportkringen, een enthousiaste biljarter en jager.

Beste Schotenaar,

Tientallen jaren leidde hij
de familiale houthandel die
al meer dan 75 jaar een begrip is in Schoten en verre
omgeving. Staf Segers was
naast een vakbekwaam ondernemer ook een echte levensgenieter, een optimist,
een katholieke en bewuste
Vlaming.
Met fonkelende ogen
sprak hij vol vuur over
een onafhankelijk Vlaanderen. Jammer genoeg
heeft hij het niet meer mogen beleven.
Zonder enige twijfel zal Staf in de gedachten van
velen voortleven als de loyale, hardwerkende en
eerlijke Vlaams-nationalist, steeds met het hart op
de juiste plaats.
Wij bieden zijn familie dan ook onze oprechte
christelijke deelneming aan.

VLD maakte al duidelijk dat ze door willen met de
socialisten en de CD&V maakte bij monde van Erik
van Rompuy bekend dat het niet over programma of
inhoud gaat, maar over populariteit. Bedroevend…

Zonder enige twijfel zal de politiek correcte
goegemeente u de komende weken en maanden
overstelpen met kiesadvies en goede raad. Men
zal u vertellen op wie u moet stemmen en op wie
vooral niet. Gelukkig kan Vlaanderen lezen en
zelfstandig oordelen en gelukkig kan het Vlaams
Belang u via tal van websteks of uitgaven zoals
deze “Schotenaar” informeren over de werkelijke
situatie.
Hamvraag voor deze
verkiezingen lijkt wel
te zijn wie er met het
kersje op de taart
mag gaan lopen?
Met
andere
woorden,
wie
mag
de premier
leveren.

Ach, eigenlijk moet u uw nachtrust niet laten
bederven door het dilemma of u nu op Verhofstadt
of op Leterme moet stemmen. Veel verschil zal
het niet maken. Het is duidelijk dat beide partijen
bereid zijn om alles over boord te gooien als het erop
aankomt “mee te mogen spelen” in het Belgische
spel. Alle dure Vlaamse eden smelten nu reeds als
sneeuw voor de zon en we zijn nog drie maanden
van de kiezing verwijderd.
Gelukkig weet u als wakkere burger maar al te
goed wat te kiezen als u écht verandering wil. Als u
écht meer Vlaanderen, écht meer veiligheid en écht
meer welvaart wil. Als u écht een partij wil die doet
wat ze zegt en zegt wat ze doet. Als u écht een partij
wil die zonder complexen opkomt voor u en uw
Vlaanderen… Vlaams Belang, uw énig alternatief
Marie-Rose Morel

VCT stelt college in
het ongelijk
Lees blz. 2

Telex uit de
gemeente- en
provincieraad
Lees blz. 7

Nieuws uit de gemeente

VCT stelt college in het ongelijk

College volhardt in de boosheid

In een mededeling op onze webstek onder de
titel “Schoten, faciliteitengemeente ?” maakten
wij op 17 augustus 2006 melding van de
stilzwijgende invoering van tweetaligheid door het
gemeentebestuur van Schoten (zie ‘Berichten uit
Schoten’). Het ging over tweetalige drukknoppen
aan oversteekplaatsen voor voetgangers. Vermits het
college geen aanstalten maakte deze “vergissing”
uit eigen beweging recht te zetten diende Vlaams
Belangvoorzitter Piet Bouciqué klacht in tegen
deze overtreding van de taalwetgeving bij de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht (VCT).
Het college contacteerde de leverancier en verzocht
de tweetalige drukknoppen te vervangen door
Nederlandstalige. Op de webstek van de gemeente
verscheen de melding dat het een “voorlopig
systeem ter voorbereiding van de nieuwe
verkeerslichtenregeling” betrof.
De tweetalige knoppen verdwenen eind vorig jaar
maar ondertussen had de VCT al uitspraak gedaan:
de klacht was ontvankelijk en gegrond. Het college
was bijgevolg nalatig van in den beginne, want
ook een voorlopig systeem mag de taalwet niet
overtreden.
Dat dit college niet wakker ligt van het
Nederlandstalig karakter van onze gemeente,
bleek onlangs nog op de markt van Schoten
bij de overhandiging van de gemeentelijke
oorkonde voor eerlijke handel. Op de 3 grote
invalswegen naar Schoten komen borden
met de melding “Fairtrade Gemeente”.
Het plaatsen van deze gemengd Engels- en
Nederlandstalige borden getuigt volgens
Vlaams Belang Schoten van weinig respect
voor de Schotenaar. Wat is er mis met een
leuke “(H)Eerlijke Handel” ? Of prikkel
de creativiteit van de Schotenaar en vraag
hen een Nederlandstalige en originele
naam te bedenken ? Bovendien zijn
“Fairtrade” borden verkapte publiciteit
voor Oxfam Fairtrade, een commercieel
bedrijf dat groot werd door de verkoop
van “eerlijke produkten”.
Jammer, een gemiste kans voor het
gemeentebestuur !
Piet Bouciqué

Tijdens de verkiezingen
vond een Schotenaar
het na een nachtje
stappen nodig om in
de brievenbus van
het Vlaams Belang
secretariaat in de
Paalstraat te plassen.
Dat was echter buiten
enkele wakkere buren
gerekend. Ze grabbelden
de viespeuk bij zijn
kraag en leverden hem
netjes af bij de politie.
V.R. werd op 6 febuari
bij verstek veroordeeld
door de politierechtbank
tot het betalen van
110 euro boete en
het Vlaams Belang
kreeg 1 euro morele
schadevergoeding.
V.R. weze bij deze
gewaarschuwd,
we
hebben
een
nieuwe “klep” op
onze
brievenbus
geïnstalleerd
en
volgende keer kan het
een beetje pijn doen…

Nieuws uit de gemeente
Niet het slachtoffer van diefstal moet
opdraaien voor de administratieve kosten.
WELDRA AFSCHAFFING BELASTING OP ADMINISTRATIEVE STUKKEN
Tim Willekens lanceerde in de laatste gemeenteraad van 2006 een voorstel om
de belasting op administratieve stukken af te schaffen in geval van diefstal.
Het slachtoffer worden van diefstal of inbraak is op zich al een traumatische
ervaring. Daarnaast wordt men in de nasleep van dit misdaad geconfronteerd
met allerlei extra uitgaven om gestolen en beschadigde goederen te vervangen
of te herstellen.
Denk maar aan een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, reispas, enz. Omdat het
onrechtvaardig is dat het slachtoffer moet boeten voor de misdaden van een
ander, vroeg Vlaams Belang aan de gemeenteraad dat slachtoffers van een
diefstal van een of meerdere administratieve stukken vanaf 2007 geen belasting
meer zouden moeten betalen op de hernieuwing van deze documenten. Dit is
perfect te organiseren, het slachtoffer wordt vrijgesteld van belasting wanneer
hij een kopie van het proces verbaal voorlegt.

De gemeenteraad sprak zich unaniem goedkeurend uit
over dit voorstel en de bevoegde schepen beloofde ons
hier werk van te zullen maken zodat deze aanpassing
mogelijks al volgend jaar van kracht zou kunnen
worden.

Wij houden dit voor u nauwlettend in het oog !
Tim Willekens

Met dank aan Het Laatste Nieuws !
In 2004 kaartte onze toenmalige fractieleider
Jos Meeus de slechte toestand van het fietspad
Horstebaan-Kopstraat aan. Herhaalde malen
vestigde hij tijdens mondelinge tussenkomsten in
de gemeenteraden en raadscommissies verkeer
de aandacht op deze gevaarlijke toestand.
Helaas zonder gevolg van de meerderheid van
CD&V, VLD en Spa. Tot december van dit jaar.
Op 20 december 2006 verschijnt er in Het
Nieuwsblad een artikel onder de titel “Vonnis
verbijstert politici.” Het maakt melding van
de veroordeling van de burgemeester van
Damme, naar aanleiding van een ongeval
op een onveilig geacht kruispunt in zijn
gemeente.
Deze krantekop zorgde voor enige ongerustheid bij de Schotense meerderheid want

daags nadien (21 december 2006) werd er in
allerijl een extra schepencollege bijeengeroepen
met als agendapunt “bij hoogdringendheid
uitvoeren van herstellingen aan het fietspad
Horstebaan – Kopstraat tot aan de kerk.”
Drie dagen later is de herstelling een feit.
Wat een beetje mediadruk al niet kan
doen. Nochtans plaatst
het Vlaams Belang de
nodige
vraagtekens
bij de grondigheid van
deze “spoedherstelling”.
Het fietspad helt nog
steeds af naar de gracht
toe met alle gekende
risico’s voor fietsers en
rolstoelgebruikers.
Jos Meeuws

Citaten
“De waarheid is dat de
regering - ondanks studies
en ontelbare cipiersstakingen - niet voorbereid is op
meer gevangenisruimte en
personeel. In plaats van dat
toe te geven en er iets aan
te doen, moffelt ze het probleem weg door criminelen
vervroegd terug de straat
op de sturen.”
Michaël Lescroart
in P-Magazine, 26.12.2006

•••
“Ons land scoort de jongste tijd stelselmatig slecht
op de indicatoren die
belangrijk zijn voor de
toekomst: de concurrentiekracht, het ondernemerschap, de investeringen in
Onderzoek en Ontwikkeling. En Wallonië scoort
binnen dit achteruit boerende België nog flink slechter
dan Vlaanderen. Beide
landsdelen groeien nog
altijd verder uit elkaar. Er
is een welvaartverschil van
25 procent. De werkloosheid in Wallonië en Brussel
is meer dan dubbel zo
groot als in Vlaanderen.”
Guy Tegenbos
in De Standaard, 16.01.2007

Lakse wet-Lejeune

Iedereen vrij in 2007?
2006 was al het jaar van de opendeurdagen in Belgische gevangenissen. Het lijkt er op dat de regeringVerhofstadt de criminelen ook in het
nieuwe jaar een handje zal toesteken. Tal van beruchte misdadigers
komen immers in aanmerking voor
vervroegde vrijlating. Er is niets
nieuws onder de zon. Dit jaar was
er bijvoorbeeld Abdallah Ait-Oud,
de vermoedelijke moordenaar van
de twee Luikse meisjes Stacy en
Nathalie, die ondanks zijn verleden
van seksuele misdrijven veel te snel
was vrijgelaten én zelfs niet gevolgd
werd. De zaak riep wrange herinneringen op aan de zaak-Dutroux.
Overigens: Michel Nihoul, die tijdens
het proces-Dutroux werd veroordeeld
tot vijf jaar cel, is al vrij sinds april
2006. De kompaan van Dutroux,
Michel Lelièvre, diende eveneens een
aanvraag in om voorwaardelijk vrij
te komen.

Beloftes nakomen!
Andere beruchte misdadigers die
veel kans maken om vanaf volgend
jaar weer op vrije voeten te komen,
zijn Michèle Martin, de ex-vrouw
van Dutroux, Agnes Pandy, de
dochter van seriemoordenaar Andras
Pandy, en Aurore Martin.
Reeds meermaals beloofden de traditionele partijen de afschaffing van de
wet-Lejeune, waardoor misdadigers al
na één derde van hun straf vervroegd
kunnen vrijkomen. In aanloop naar
de federale verkiezingen van 2003
beloofde toenmalig SP.A-voorzitter
Stevaert dat hij de wet zou afschaffen.
Over enkele maanden zijn er opnieuw
federale verkiezingen, maar de schandelijke wet-Lejeune is nog steeds
van kracht. Ze werd zelfs versoepeld.
Het spreekt voor zich dat het Vlaams
Belang de traditionele partijen aan
hun dure eden zal herinneren.

•••
“Wat heeft Wallonië nodig
om zich te herpakken? Een
nieuwe massale geldinput?
Neen, heeft het zelf gezegd in zijn Marshallplan.
Wel een andere aanpak.
Een dynamischer en aangepast beleid. Om dat te kunnen voeren, heeft Wallonië
vooral meer autonomie
nodig: het moet zijn fiscaliteit, de organisatie van
zijn arbeidsmarkt, zijn vormingsinspanningen anders
kunnen richten. Anders dan
Vlaanderen. Vlaanderen
heeft die autonomie ook
nodig. Om in te spelen
op zijn noden. Als het die
autonomie niet krijgt, zal
het ook de dam afgaan. En
dan heeft het straks niets
meer om nog solidair te
zijn met Wallonië. Dat is
de kern van de zaak.”
Guy Tegenbos
in De Standaard, 16.01.2007

Geen racist? Bewijs het!
Er komt een nieuwe wet tegen
discriminatie. Het nieuwe element
daarin is de omkering van de bewijslast. Werkgevers, verhuurders
en dancinguitbaters moeten, van
zodra er ook maar een vermoeden
van ‘discriminatie’ zou rijzen,
bewijzen dat ze onschuldig zijn.
Het is nochtans één van de fundamenten van een democratische
rechtsstaat dat een beklaagde of
‘verdachte’, onschuldig is tot het
tegendeel wordt bewezen. In een
democratie moet de aanklager
bewijzen dat de betichte schuldig
is. Dat fundamentele principe
wordt hier dus zonder veel scrupules omgedraaid door de linkse

regering-Verhofstadt.
Met deze betuttelende nieuwe wet
wil de regering haar verpletterende verantwoordelijkheid voor het
falende integratiebeleid afwentelen op burgers en ondernemingen.
Opnieuw wordt een stuk vrijheid
afgebouwd.
Echte discriminatie is verwerpelijk, maar de remedie lijkt in dit
geval nog erger dan de kwaal. In
een democratie moeten werkgevers, verhuurders en dancinguitbaters in alle vrijheid zelf kunnen beslissen wie zij al dan niet
aanwerven, binnenlaten of als
huurder wensen.

Tweederde van de
Marokkaanse en Turkse
allochtonen in Vlaanderen
kiest tegenwoordig voor een
huwelijkspartner uit het land
van herkomst. Dat blijkt uit
een recent onderzoek van de
Universiteit Antwerpen. Het
aantal importhuwelijken blijft
almaar stijgen.
De integratie van veel allochtonen is niet geslaagd te noemen.
Allochtone jongeren van de derde
generatie keren zich in toene-

Liever partner uit Marokko of Turkije

Steeds meer importhuwelijken
mende mate af van het Europese
model. Vaak hebben mannen en
vrouwen tegengestelde verwachtingen, stellen de onderzoekers.
De jongens vinden allochtone
vrouwen te verwesterd en te onafhankelijk, en hopen dat een vrouw
uit het moederland ‘traditioneler’
zal zijn. De meisjes denken dat
een man uit het thuisland meer op
het rechte pad zal blijven.

Integratie op nul
Het is als dweilen met de kraan
open. Op deze manier wordt de
immigratie immers een zichzelf
aan de gang houdende motor.
Bovendien moet de integratie
telkens weer van nul beginnen.
De importbruid(egom) kent geen
Nederlands en komt dus automatisch in de werkloosheid terecht,
met alle problemen van dien.
Het Vlaams Belang wil die negatieve spiraal doorbreken. In Denemarken bijvoorbeeld werden al
maatregelen genomen. Zo moet de
partner die immigreert minstens
24 jaar oud zijn. Ook moet het
toekomstige echtpaar aantonen
dat het zichzelf kan onderhouden. Zo kan de integratie in onze
samenleving bevorderd worden.
Gezinsvorming zou trouwens ook
in het land van herkomst kunnen
plaatsvinden. Zeker allochtonen
die niet ‘verwesterd’ willen worden, kunnen ongetwijfeld gelukkiger zijn in hun eigen land.

Onze Vlaams Belang-Vlott mandatarissen in het OCMW: Dirk Van
Onckelen, Mia De Cleene, Herwig Vereyken en Patrick Molle.

Beste Schotenaren,
De Schotense Politie gaat verhuizen. De fundamenten zijn reeds uit de grond gerezen en tegen 2008 zou het
nieuwe politiekantoor Zone Schoten operationeel moeten zijn. Totaal prijskaartje +/- 6.500.000 euro of zo
een slordige 260 miljoen oude franken.
Vlaams Belang-VLOTT wil natuurlijk dat het Schotens Politiekorps haar in een moderne en handige
infrastructuur haar taken kan vervullen maar 6,5 miljoen euro is natuurlijk ook veel geld.

Leo Moeskops ging voor u even grasduinen in de kostenposten:
Politiebegroting dienstjaar 2007.
Aankoop nieuw meubilair: +217.000,- euro, (meer dan 8.5 miljoen oude Bfr.).
Aankoop nieuwe computers: +175.000,- euro ( meer dan 7 miljoen oude Bfr.).
Aankoop wagenpark: 190.000,- euro ( meer dan 7.5 miljoen oude Bfr.).

Wij hopen in elk geval dat al deze kosten mogen renderen in het straatbeeld.
Nog een opvallend detail in de Politiebegroting 2007 staat onder de post: “Verkeersveiligheid federale
toelage”: dit is een toelage vanuit het boetefonds.
De toelage werkt als een verdelingsmechanisme ondermeer via een berekening van de inspanningen die de
Politiezone heeft gedaan op het vlak van verkeersveiligheid.
Voor de inkomsten van het boekjaar 2005 bedroeg de federale vergoeding 286.139,- euro, en voor het
boekjaar 2006 bedroeg deze 356.359,- euro. Maar in de Begroting 2007 staat als inkomsten begroot;
166.000,- euro.
Wat gebeurt hier ? Gaat het college geen nieuwe inspanningen doen voorzien in verkeersveiligheid ? Harrie
Hendrickx werd nochtans juist persoonlijk door Gouverneur Paulus bedankt om al zijn inspanningen.
Lees, het plaatsen van ontelbare flitspalen, het zone 30-beleid in bijna alle straten
van Schoten, het opleggen aan zijn manschappen van vele controles, met natuurlijk
de daaraan verbonden vele boetes. Een aantal van deze maatregelen liet de Schotense
bevolking dan weer tandenknarsen!
Wij geloven nog steeds dat verkeersveiligheid begint met opvoeding en het continu
bewust maken van de verkeersproblematiek. Dat zou Schoten flitspalen besparen,
de Schotenaar ergernis besparen maar helaas ook de gemeentekas centen besparen...
en daar draait het natuurlijk weer om!

Fair Trade: wij zijn niet verkocht
Op zaterdag 9 december werd op
de Schotense markt onder matige
belangstelling de oorkonde van
“fairtrade gemeente” overhandigd
aan de bevoegde schepen.

het feit dat de machthebbers niet
het algemeen belang voor ogen
houden, maar enkel denken aan de
verrijking van zichzelf en hun clan
en stam.

Over de goede bedoelingen van
dit initiatief hebben wij geen twijfel, maar wel een aantal ernstige
bedenkingen. Men kan zich immers de vraag stellen of het aan
de goegemeente opdringen van de
FT-idee de juiste oplossing is voor
het probleem van de armoede in
de wereld. Over de echte oorzaken
van de armoede in derdewereldlanden doen de initiatiefnemers er het
zwijgen toe. Het opdringen van een
schuldgevoel voor de problemen
van de derde wereld bij de medeburger lijkt zoveel belangrijker.

Voor een goed begrip: Vlaams
Belang is niet tegen bepaalde elementen van zg. “Fair trade”. Het
produceren van goederen onder
dwang of met kinderarbeid is uit
den boze en strijdig met de mensenrechten. Maar is “Fair trade”
de juiste aanpak om hieraan te
verhelpen ? Verder is het vertalen
van Fair Trade door “eerlijke handel” is een taalkundige vergissing.
Alsof de overige handel niet eerlijk
zou zijn. Er zijn ook economische
argumenten die erop wijzen dat FT
de overproductie - de échte oorzaak
van de lage koffieprijzen - nog aanmoedigt. En wat is een “rechtvaardige prijs” ? Wie legt die vast en
hoe komt die tot stand ? Daar kan
niemand een antwoord op geven.

Ontwikkeling is volgens het
Vlaams Belang maar mogelijk mits
behoorlijk bestuur, rechtszekerheid
en aanpak van de corruptie. Een
groot deel van de ellende in de ontwikkelingslanden is het gevolg van

Het opleggen van zg. fairtrade door

de gemeentelijke overheid komt in
feite neer op een extra belasting
voor de Schotense burger. Volgens
ons is dit typisch socialistisch:
andermans centen uitgeven onder
het mom van het goede doel. Wie
garandeert dat deze extra belasting
bij de armste boeren terechtkomt ?
Het opleggen van Fair trade aan de
Schotense belastingbetaler is een
naïeve actie die zijn doel voorbijschiet. Het is een druppel op een
hete plaat, die de echte oorzaken
van armoede in de derde wereld
miskent en corrupte en dictatoriale
regimes in stand houdt.
Zo verkoopt Oxfam rum uit Cuba,
thee uit Kenia en koffie uit Kameroen. In deze drie landen wordt de
ontwikkeling afgeremd door dictaturen die zich verrijken op de de
kap van de burgers. Het persoonlijk
vermogen van Fidel Castro wordt
geschat op 900 miljoen dollar.
Misschien is het daarom dat grote
roerganger Steve Stevaert in Cuba
inspiratie ging opdoen…

TELEX UIT DE GEMEENTEen PROVINCIERAAD
Schoten nog maandje burgemeesterloos Heel
politiek correct Vlaanderen voelde zich in de aanloop
naar 8 oktober geroepen om Harrie Hendrickx (CD&V)
te steunen in de race naar het burgemeesterschap.
Opvallend is dan ook de radiostilte die nu heerst
wanneer blijkt dat Hendrickx zijn nieuwe eed als
burgemeester nog altijd niet heeft afgelegd. Zo
zijn er in heel de provincie momenteel nog maar
drie gemeenten: Schoten, Boechout en Westerlo.
Zullen we even een bescheiden jumelage opzetten?
Willen we nog meer leuk volk er bij, dat zitten in
Oost-Vlaanderen Zottegem, Wortegem-Petegem en
Wichelen ook nog zonder burgemeester. Die namen
voorspellen alleszins weinig goeds. Maar nu serieus.
Het is wettelijk onmogelijk om burgemeester
te worden wanneer er nog een gerechtelijke
procedure tegen je loopt. Een misnoegde Schotenaar
vervolgt Harrie Hendrickx (en anderen) voor een
bouwmisdrijf. Gelukkig dat wij een ”constructieve
oppositie” zijn die oordeelt op basis van inhoud. Na
het bekijken van het gerechtelijk dossier oordeelde
Vlaams Belang-Vlott dan ook dat de burgemeester
niets persoonlijk te verwijten valt en dat we niet
meewerken aan mogelijke “vertragingsmanoevres”
om Hendrickx nog even van de sjerp te houden.
Hoogstwaarschijnlijk wordt hij binnen enkele weken
buiten vervolging gesteld en kan hij in maart alsnog
de eed afleggen, maar het moet toch weer lukken
dat het hier gebeurt. Het aanslepende dispuut geeft
een allesbehalve goede indruk van Schoten aan de
buitenwereld.
Het is de gewoonte dat de commissies de
gemeenteraad voorbereiden. Dit houdt in dat er in de
verschillende commissies grondig onderzoek gebeurt
naar geplande werken of gemelde problemen. De
heraanleg van Deuzeld staat al langer op de agenda
en de finalisering hiervan was gepland voor de
commissievergadering van 9 januari. Door ziekte
van schepen Adriaensen, werd de vergadering
twee uur voor aanvang afgeblazen. Ziek zijn, dat
kan iedereen overkomen… Groot was wel de
verbazing van de Vlaams Belang-Vlott fractie toen
ze merkten dat de stemming van de “geannuleerde”
commissiebespreking wel gewoon op de agenda
van de gemeenteraad bleef staan. De wereld op zijn
kop natuurlijk. De Vlaams Belang fractie vroeg dan
ook met aandrang de verdaging van dit punt en de
overheveling naar de commissie voor een grondige
bespreking. De schepen poogde nog even om de
heraanleg toch door de gemeenteraad te duwen maar,
maar de oppositie hield voet bij stuk. Een project
van …..; euro dat pas in 2008 zijn aanvang vindt,
kan gerust nog een weekje wachten om grondig
besproken te worden…
Het nieuwe gemeentedecreet voorziet dat bloeden aanverwanten in de eerste graad niet samen
in een gemeenteraad kunnen zetelen. Dit om
belangenvermenging te voorkomen en de democratie
zou zuiver mogelijk te laten functioneren. Vandaar
dat het Vlaams Belang-Vlott het betreurde dat
Schepen Empereur (VLD) en opvolgend raadslid
De Bock (VLD) de letter van de wet boven de geest

van de wet verkiezen. Beide zijn immers partners
in een duurzame relatie met kinderen, wonen op
eenzelfde adres maar zijn niet wettelijk gehuwd.
Uiteraard is het in het decreet de bedoeling dat ook
niet-gehuwden handelen naar de geest van de wet
en afzien van gezinscumul. Beide VLD-ers vegen
door het opnemen van hun mandaat de vloer aan met
het gemeentedecreet van hun eigen VLD minister
Keulen ! Deze opmerking was geenzins persoonlijk
bedoeld, maar de fractieVlaams Belang-Vlott
betreurt ten stelligste dat politici zelf proberen de
mazen in het wettelijk net te vinden wanneer het op
“eigen belang” aankomt.
Grappig detail: Op de VLD webstek benoemen beide
partners hun woning in dezelfde straat als gelegen in
een andere wijk. Foutje of bewuste strategie ?
http://www.vldschoten.be/content/view/17
http://www.vldschoten.be/content/view/14
Op de bemerking dat dit soort van praktijken een
regelrechte discriminatie van gehuwden is, merkte
“bijna” burgemeester Hendrickx op dat niemand
verplicht wordt te huwen. We hadden van CD&V
eigenlijk een inhoudelijker antwoord verwacht …
Sp-a schepen Kurt Vermeiren kreeg van Vlaams
Belang de wind vanvoor. Reden: de kersverse schepen
maakt er al jaar en dag een erezaak van Vlaams
Belangers de hand niet te schudden. Dit leidde in
het verleden geregeld tot gênante vertoningen. Ook
binnen de meerderheid was er duidelijk ongenoegen
over dit elementaire gebrek aan beleefdheid. MarieRose Morel klaagde dit dan ook aan en noemde
het onaanvaardbaar dat iemand die meer dan één
op drie Schotenaren schoffeert, schepen van alle
Schotenaren zou worden. Op de meerderheidsbanken
bleef het oorverdovend stil. Pas een half uurtje later,
toen alle schepenen hun eed hadden afgelegd, was
Vermeiren klaar om te antwoorden. Hij beloofde
dat nu hij “schepen” was, hij iedereen beleefd zou
behandelen.
Waar zo’n sjerp om je middel toch al niet goed voor
is …
Tijdens de begrotingsbespreking in de provincieraad
van 29 januari jl, vroeg Vlaams Belang bij monde
van Schotenaar Jos Meeus absolute prioriteit voor
het vergroten van het debiet aan de overloop Klein
Schijn Albertkanaal. De bestaande grondduiker werd
na de wateroverlast van 1998 grotendeels afgesloten.
Hierdoor ontstaat er bij hevige regen wateroverlast
in Schoten en buurgemeente Wijnegem. Volgens
het ontwerp actieplan Deelbekken Boven Schijn van
december 2005 geniet het vergroten van de overloop
aan het Albertkanaal de hoogste prioriteit. Hij vroeg
ook het engagement van de raad om hiervoor de
nodige fondsen in de begroting van 2007 vrij te
maken.
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