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HOELANG NOG?
De verkiezingen liggen ondertussen alweer 4 maanden achter
ons en er is nog steeds geen
federale regering. Nochtans
geen tekort aan formateurs,
informateurs, onderhandelaars.
Ieder van hen mocht op de koffie
in Laken, waar een - steeds opnieuw uit vakantie weerkerende
- vorst hen met klem vroeg
“zijn” België te redden. Het is
tenslotte een familiebedrijf en
zijn kinderen moeten ook aan de
slag blijven.
Allemaal zonder resultaat! De incubatieperiode is voorbij. De Belgische ziekte uitgebroken. Vlaanderen en Wallonië zijn mekaar
beu. De wederzijdse aversie heeft
een hoogtepunt bereikt en daarbij
komt dan nog eens dat Vlaanderen het profitariaat en de eeuwige
“nons” van Wallonië niet langer
pikt. Jarenlange en dure relatiethe-

Alweer een extra
belasting
Lees blz. 2

Beste Schotenaar,
rapie hebben enkel geresulteerd in
verkrampte staatshervormingen,
waarbij Vlaanderen steeds de consultatie van de therapeut mocht betalen. Onder het motto: “beter gelukkig gescheiden dan ongelukkig
getrouwd” heeft Vlaanderen met
de verkiezingen van juni een eerste
voorzet gegeven voor de echtscheiding. Van Wallonië hangt het af
of het een “echtscheiding met
onderlinge toestemming”
of een “vechtscheiding”
wordt.

Belgische crisis
Het Chinese karakter
“crisis” is samengesteld uit de karakters “gevaar” en
“opportuniteit”.
De Belgische crisis
is inderdaad een gevaar
voor de passieve en lethargische houding van

Schotense flitspalen
graaien weldra in uw
portemonnee
Lees blz. 2

Wallonië maar een opportuniteit
voor het dynamische Vlaanderen.
Deze crisis moet het kantelmoment
worden waarbij Vlaanderen zijn lot
in eigen handen neemt en eindelijk
die broodnodige en verdiende onafhankelijkheid uitroept!
En terwijl de traditionele partijen
voor een nieuwe dagelijkse
soap zorgen, zakt de ganse wereld af naar België.
TV-ploegen, journalisten, politieke analisten,
ze komen allemaal kijken wat er hier aan de
hand is. En hun oordeel
is unaniem. België is
voorbij. Want zeg nu zelf:
vier maanden zonder
Belgische regering...
én niemand die hen
mist... Dit zegt genoeg over de meerwaarde van België.

“We besluiten om niet
te besluiten”
3

De Schotense gemeenteraad
besliste in juni om het ophalen
én storten van PMD betalend
te maken. Tot op heden kon
elke Schotenaar gratis zijn
PMD-afval naar “den Breker”
brengen. Daar komt vanaf nu
dus verandering in. Met dank
aan de Schotense meerderheid.
Tijdens de gemeenteraad bleek uit
het cijfermateriaal dat de
Schotenaar goed sorteert.
Dit milieuvriendelijke en
verantwoorde gedrag wordt
nu bestraft met een nieuwe
maatregel.
Het College argumenteerde
dat het verplicht gebruik van
PMD-zakken niet-Schotenaren zal beletten hun
PMD naar “den Breker” te
brengen. Dit houdt volgens
Vlaams Belang-VLOTT
geen steek, want men kan
evengoed de Schotenaar
van gratis PMD-zakken voorzien
zodat men afvaltoerisme grondig
aanpakt en dus kosten bespaart.
Het tweede argument dat de aangeboden ophaling gefinancierd moet

“Binnenkort is de speeltijd voor
snelheidsduivels voorbij. De 11
onbemande camera’s die her
en der werden uitgezet gaan
vanaf augustus ook effectief
flitsen. Iedereen is bij deze
gewaarschuwd.”
Met deze mededeling werden de
bewoners van Schoten in juni ingelicht over de nakende jacht op
overtreders van de snelheidslimieten.
De flitspalen op Schotens grondgebied zijn na een testperiode van
enkele weken dus onlangs geactiveerd. Er is één analoge camera
per drie flitspalen. Deze camera’s
worden regelmatig verplaatst naar
andere flitspalen wanneer de filmrolletjes eruit worden gehaald. Dit
omslachtige werk zal in de toekomst niet meer nodig zijn: nog
voor het einde van de legislatuur
komen er digitale camera’s in alle
flitspalen. Deze zullen automatisch de foto’s met de overtreders
doorsturen naar het politiekantoor.
Met andere woorden: over afzienbare tijd zal Schoten beschikken
over een vijftiental geldezeltjes
die permanent uw portemonnee

Nieuws uit de gemeente
Alweer een extra belasting:
PMD-ophaling in Schoten wordt betalend
worden, is eveneens een nepargument, omdat ook Schotenaren die
naar “den Breker” rijden om PMD
te storten, dit enkel kunnen mits
gebruik van de betalende zakken.
De Vlaams Belang-Vlott fractie

had nochtans berekend dat het verminderen van het afvaltoerisme en
de dalende personeelskost op “den
Breker” ruimschoots zouden volstaan om onze inwoners van gratis

zakken te voorzien.
De gemeente voorziet een inloopperiode met 22 gratis zakken,
daarna kosten de zakken 12,5 eurocent per stuk.
Fractieleidster Marie-Rose Morel
drong erop aan de winst
van de zakkenverkoop te
verdelen onder de Schotenaren onder de vorm van
gratis zakken en diende dan
ook een amendement in om
deze indirecte belastingsverhoging tegen te houden.
Maar daar had de meerderheid geen oren naar en
ze besliste om de extra inkomsten te gebruiken voor
“sensibilisering”, wat dit
ook moge betekenen...
Burgemeester Hendrickx
verloor even zijn realiteitszin door
te verklaren dat de Schotenaar
slechts 2 tot 3 PMD-zakken per
jaar zou verbruiken. Daar komen
wij toch eens naar kijken...

Nieuws uit de gemeente
Schotense flitspalen graaien
weldra in uw portemonnee
zullen proberen uit te melken. Een
verwittigd man/vrouw is er twee
waard! En het blijft niet bij de huidige flitspalen langs de as Ridder
Van Havrelaan/Brechtsebaan en
de Churchilllaan. Er komen nog
bijkomende flitspalen op de as
Hoogmolendijk/Metropoolstraat.
Op zich zijn we niet tegen het afschrikkend effect dat flitspalen
veroorzaken: het nut ervan bij het
vermijden van dodelijke
verkeersongevallen is
bewezen. De flitspalen
zouden
een grote besparing opleveren in
medische,
juridische en materiële kosten. Maar
wat blijkt? In het
zuiden des lands
staan er nauwelijks
flitspalen.
Wie zei ook weer:
de Belgen zijn gelijk voor de wet? (ar-

tikel 10 van de grondwet). Wie gelooft die mensen nog? (citaat van
Y. Leterme, 29.05.07) Ook staan
er in Schoten beduidend meer flitspalen dan in onze buurgemeenten. Waarom die ijver in Schoten?
Info-Schoten schrijft: “Geld in de
gemeentekas krijgen was allerminst de drijfveer achter de plaatsing van de flitspalen”. Zijn er in
Schoten dan zoveel meer onveilige
verkeerssituaties dan in Wijnegem (4 flitspalen),
Brasschaat (6 flitspalen), Schilde (geen
flistpalen) of Brecht
(geen flitspalen)? Of
zitten de meerkosten
van de grote prestigeprojecten in Schoten er
toch voor iets tussen?
Vlaams Belang Schoten blijft deze operatie
geldklopperij op de
voet volgen en houdt
jullie op de hoogte.
pb/kb

Momenteel is BHV niet meer
uit de actualiteit te denken. Als
Vlaamse gemeente wilden wij
ons steentje bijdragen, om de
burgemeesters van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde te
steunen. Deze burgemeesters
voeren al jaren actie voor de
splitsing van de kieskring.
Maar waar gaat BHV eigenlijk
over?
De splitsingseis is een 40 jaar
oude verzuchting van de Vlaamse
Beweging die in 2003 kracht werd
bijgezet door het Arbitragehof.
Dit oordeelde dat er een fundamentele discriminatie bestaat met
de andere kieskringen. Volgens
alle grondwetspecialisten en volgens nagenoeg alle Vlaamse partijen is het gevolg dat de kieskring
B-H-V volgens de federale logica
wordt gesplitst in een kieskring
Brussel en een kieskring HalleVilvoorde.
Voor een goed begrip: de burgemeesters van B-H-V zijn van
CD&V-, VLD- en SP.a-strekking.
Men kan logischerwijze veronderstellen dat onze gemeenteraad,
met een meerderheid van CD&V-,
VLD- en SP.a-raadsleden hun beproefde partijgenoten een hart
onder de riem zou steken. Wat
bleek echter ? Als bange struisvogels staken zij tot twee keer
toe hun kop in het zand met het
nepargument dat deze motie geen
gemeentelijke materie zou zijn.

Uit de gemeenteraad
“We besluiten om niet te
besluiten”
Zelfs N-VA-schepen van Vlaamse
aangelegenheden, Maarten De
Veuster, ooit jeugdspreker op de
IJzerbedevaart, stemde mee met
de meerderheid. Begrijpe wie kan.
In Schoten kon niet wat wél kon
in de gemeenten Hulshout, Puurs,
Geraardsbergen en Leuven.
Voorzitter Paul Valkeniers (Open
VLD) oordeelde tijdens de gemeenteraad van mei nogmaals dat
deze motie onbespreekbaar was.
Daarmee overtrad hij op flagrante
manier artikel 28 van de grondwet, dat stelt: “Ieder heeft het
recht verzoekschriften, door een
of meer personen ondertekend, bij
de openbare overheden in te dienen.” Ook minister Keulen oordeelde eerder reeds in het Vlaams
Parlement dat het onaanvaardbaar
is dat een gemeenteraad zich indekt met de formule “besluiten
om niet te besluiten”.
Het argument van Burgemeester
Hendrickx dat hij ten persoonlijken titel reeds protest tegen de
niet-splitsing had aangetekend
wijst enkel op een vorm van zelfoverschatting. De symboolwaarde
van een engagement van Harrie
Hendrickx is uiteraard niet te vergelijken met het duidelijk engagement van een voltallige gemeen-

teraad om deze illegale praktijken
niet langer te dulden.
De vijf minuten politieke moed
die Yves Leterme niet vond, is
duidelijk ook bij de Schotense
CD&V zoek. In 2004 prijkte er
nog een spandoek in de voortuin
van burgemeester Hendrickx en
sprak het college nog zijn steun uit
aan de burgemeesters van B-H-V.
Blijkbaar is de prijs die “voltijds
burgemeester” Hendrickx betaalt
voor zijn verkiesbare plaats op de
CD&V lijst niet enkel zijn woordbreuk i.v.m. het Cordon Sanitaire,
maar ook het overboord gooien
van elke Vlaamse reflex.
Fractieleidster Morel waarschuwde de burgemeester dan ook dat
indien hij opnieuw zijn spandoek
zou bovenhalen met daarop de eis
om de kieskring onmiddellijk te
splitsen, zij het persoonlijk van
zijn haag zou komen knippen.
Mrm/pb

Voor een Vlaams front
Het Vlaams Belang behaalde
in juni zijn veertiende
verkiezingsoverwinning op rij.
Nog nooit haalde onze partij
zoveel stemmen voor Kamer
en Senaat.

De verkiezingsresultaten betekenden ook een grote overwinning
voor de ideeën die het Vlaams
Belang nu al dertig jaar verdedigt.
Vlaanderen stemde massaal rechts
en Vlaams.
De andere partijen die de ideeën
van het Vlaams Belang - in

verzwakte vorm - overnamen,
moeten nu hun woord houden.
Ze moeten het been stijf houden
tegen het arrogante
Franstalige ‘non’. Ze
moeten de juiste
conclusie trekken
nu duidelijk blijkt
dat de Belgische
staat geen enkele
meerwaarde biedt
voor Vlaanderen.
De idee van
de Vlaamse
onafhankelijkheid wint
dagelijks

veld, en is in feite niet meer te
stoppen. De vraag is hoelang de
traditionele partijen nog achter de
feiten blijven hollen. Hoelang het
nog duurt vooraleer er één Vlaams
front komt, zonder uitsluiting
en zonder cordon sanitaire. Het
Vlaams Belang blijft in elk geval
vechten… voor uw belang.

Frank Vanhecke
Voorzitter
Vlaams Belang

VLAAMSE
STAAT,
NU !
België is onbestuurbaar
De Belgische constructie is onhoudbaar geworden. De complete
patstelling en het maandenlange gepalaver over de vorming van
een regering, tonen dat aan. Vlaanderen en Wallonië zijn geëvolueerd tot twee verschillende landen met verschillende politieke,
sociale en economische behoeften.
Voor de Waalse politici moet alles blijven zoals het is. Dat hoeft
niet te verwonderen, want het huidige systeem is volledig op hun
lijf geschreven. De Franstalige minderheid in dit land kan systematisch elke noodzakelijke hervorming tegenhouden, en de miljardenstroom blijft vloeien. Door het Waalse ‘non’ op elk Vlaams
voorstel is het onmogelijk geworden om binnen België rekening te
houden met de democratische wil van de kiezers in Vlaanderen.

Alles is
communautair
“Zouden de Vlamingen zich niet
beter bezighouden met ernstige
zaken, zoals werkgelegenheid, in
plaats van met communautaire
problemen?” zo hoort men wel
eens. In werkelijkheid is zowat
elke politieke kwestie in dit
land communautair geladen.
Dat komt omdat Vlamingen en
Walen verschillend denken over
economie, over sociale zekerheid,
over asiel en immigratie, over
criminaliteit, zelfs over verkeersveiligheid. Op die manier raakt
alles geblokkeerd, en kunnen
alleen maar halfslachtige - dus
slechte - maatregelen genomen
worden.

Zeepbel
De CD&V en de N-VA hebben
hun verkiezingsbeloften al voor
een deel ingeslikt. Bovendien
bleek uit de nota van Dehaene
dat de CD&V nog meer wilde
toegeven. Er stond onder meer te

lezen: “Quid N-VA? Is nodig voor
oranje-blauw.” Wat Dehaene
bedoelde, is dat de bocht die zijn
partij zou maken, de N-VA in
de problemen zou brengen. Die
problemen zijn onvermijdelijk,
aangezien de N-VA rotsvast
gelooft in de Vlaamse autonomie door ‘kleine stapjes’. En
als de Franstaligen zelfs geen
‘kleine stapjes’ toelaten (of er een
waanzinnige prijs voor vragen,
zoals de annexatie van Vlaamse
gemeenten door Brussel), spat de
strategie van De Wever en co als
een zeepbel uiteen.

Tijdverlies
Het heeft geen zin om de rammelende Belgische constructie wat op te lappen met een
mini-staatshervorming. Er kan
misschien nog een paar jaar
aangemodderd worden, maar de
boedelscheiding is onvermijdelijk
geworden. We hebben geen tijd te
verliezen. De concurrentiekracht
van de Vlaamse ondernemingen
is de jongste jaren afgenomen.
We moeten een Vlaamse sociale

zekerheid uitbouwen, enzovoort.
Willen we onze welvaart veilig
stellen, dan moet er dringend
gehandeld worden, met eigen
middelen voor eigen behoeften.

Miljardenstroom
Elk jaar vloeit zo’n 12 miljard
euro van Vlaanderen naar Wallonië. Dat is 2.000 euro per Vlaming. Dat geld vloeit langs allerlei kanalen. Neem nu de boetes
van de flitspalen. Er zijn 630
flitsalarmlocaties in Vlaanderen,
tegenover slechts 53 in Wallonië.
83% van de boete-inkomsten
komen uit Vlaanderen, 5% uit
Wallonië. En toch vloeit 57% van
het geld naar Wallonië.
PS-voorzitter Di Rupo legde in
Humo uit waarom er bijna geen
flitspalen staan in Wallonië:
“Wij beschouwen het als een
onaanvaardbare inbreuk op het
privéleven zomaar gefotografeerd
te kunnen worden met om het
even wie naast je.” Maar tegen
ons geld hebben ze geen bezwaar.

Sluipende islamisering

Al jaren is in onze grote steden
een sluipende islamisering
aan de gang. “Jullie blanke
autochtone Vlamingen
onderschatten het probleem van
het moslimextremisme in Brussel.
Het is geen fabel maar een
olievlek die langzaam maar zeker
uitbreidt”. Zo verklaarde de
Vlaams-Marokkaanse journaliste
Hind Fraihi in Het Nieuwsblad
van 12 maart 2005.

Niets geleerd
“Molenbeek is een echte moslimstaat. Meer nog,
de radicalisering gaat in versneld tempo door.
Jonge mannen en vrouwen worden systematisch
in een strikt islamkeurslijf gestoken. Ze worden
verplicht te huwen op jonge leeftijd, hebben geen
vrijheid, meisjes van 5 jaar moeten al een hoofddoek dragen. Er is maar één weg, één chef: Allah.
Al de rest moet wijken en is ondergeschikt, luidt
de indoctrinatie. De overheid heeft voor hen over
geen enkel gezag.”
Er ontstaan steeds meer parallelle samenlevingen
waar onze eigen wetten en gebruiken niet meer van
tel zijn. Het slappe knuffelbeleid heeft averechts
gewerkt: velen willen zich niet meer integreren.
De traditionele partijen hebben echter nog niets
geleerd. Zo is er onlangs in Molenbeek een eerste moslimschool geopend. En Mieke Van Hecke
(CD&V), de grote baas van het katholiek onderwijs, is voorstander van islam-onderricht in katholieke scholen. Ze vindt zelfs dat sommige lessen in
het Arabisch en het Turks moeten kunnen gegeven
worden om de integratie (?) te bevorderen.

Omgekeerde integratie
Steeds meer moeten Vlamingen zich aanpassen
aan niet-geïntegreerde allochtonen. In sommige
Antwerpse schoolrefters wordt alleen nog halal-

Opkomen
voor onze
eigen
waarden
vlees opgediend. Er zijn nu al openbare zwembaden waar mannen en vrouwen op sommige uren
niet meer samen mogen zwemmen. En onlangs
verklaarde een stadsbeambte in Antwerpen dat
als er geen hoofddoeken mogen gedragen worden
in openbare diensten, er ook geen kerstbomen en
paaseieren meer mogen te zien zijn.
Het Vlaams Belang wil dat onze Vlaamse en
Europese manier van leven in ere wordt gehouden. Moslims mogen hier hun godsdienst belijden, maar dat moet in overeenstemming zijn met
onze wetten en waarden.

Parlementsleden van het Vlaams Belang die 11 september wilden gedenken, werden werden brutaal
mishandeld en gearresteerd door Waalse politieagenten. De Brusselse PS-burgemeester laat geen
kritiek op de islamisering toe. De socialisten denken
zo hun moslimkiezers plezier te doen.

Kort voor de
gemeenteraadsverkiezingen
ontstond er ophef over het
geplande nieuwbouwproject
op de locatie waar Villa Ullens
gevestigd is.
Tim Willekens en Koen Dillen
bonden als betrokken buurtbewoners de kat de bel aan en sloegen
de handen in mekaar met de andere buurtbewoners. Zo ontstond
er een buurtorganisatie die onder
naam “SOS villa Ullens” duidelijk
maakte dat het hier wel degelijk
ging om een grootschalig project
met alle gevolgen van dien. Bovendien bleken de uiteindelijke
plannen af te wijken van het oorspronkelijke lastenboek dat aan de
oorsprong lag van de aanbesteding.
Het uiteindelijke project kwam
niet overeen met de oorspronkelijke plannen. De buurtbewoners
stuurden massaal bezwaarschriften op.
Het college van burgemeester en
schepenen richtte hierop een schrijven aan de buurtbewoners waarin
ze Vlaams Belanggemeenteraadslid Tim Willekens stemmingmakerij verweten, terwijl hij alleen de

Beste Schotenaar, het
is u zeker niet ontgaan:
sinds Harry Hendrickx in
2003 burgemeester werd,
is onder zijn leiding het
Collegeteam omgevormd in een
Projectontwikkelaarsgroep:
De (NV) Gemeente Schoten.
Ouderen onder ons weten
het nog: toen Marcel
Imler burgemeester was,
onderging Schoten een ware
“metamorfose” door al die
grootse nieuwbouw-projecten.
Toen hij zijn burgemeesterssjerp
moest afstaan aan Tony Sebrechts,
vond ze een lege gemeentekas met
daarbij nog een berg opgestapelde
schulden. Schoten was bijna zo
goed als failliet!
Marcel Imler heeft in zijn ambtstijd heel veel gedenkplaatjes met
zijn naam erin gegraveerd achtergelaten. Tony Sebrechts daarentegen heeft in zijn ambtstijd niet
al te veel gedenkplaatjes kunnen
laten graveren, hij was verplicht
een zwaar saneringsbeleid te

Nieuws uit de gemeente
SOS VILLA ULLENS –
SCHOTENSE MEERDERHEID: 1-0

Gemeentebestuur teruggefloten!

buurt correct had ingelicht over dit
project daar de bestuursmeerderheid dit - al dan niet bewust - had
nagelaten te doen.

Ondertussen heeft de gewestelijke
dienst Stedenbouw de verschillende bezwaarschriften behandeld en
achtte de bezwaren van de buurtbewoners voldoende gegrond om
zich negatief uit te spreken over
dit project, zowel voor wat betreft de geplande verbouwing van
Villa Ullens als voor de voorziene
nieuwbouw op deze gronden.

Misschien kan de Schotense meerderheid nu de dienst Stedenbouw
ook van “stemmingmakerij” beschuldigen?
Vlaams Belang is tevreden over de
uitspraak van Stedenbouw maar
blijft waakzaam vermits de bouwheren (nadrukkelijk gesteund door
het collega van burgemeester en
schepenen!) nu beroep hebben
aangetekend bij de bestendige deputatie om alsnog over te kunnen
gaan tot de verwezenlijking van
hun plannen.
Vlaams Belang zal via haar betrokken bewoners Tim Willekens
en Koen Dillen zeker en vast dit
dossier op de voet blijven volgen
en mee strijden voor een correcte
ruimtelijke ordening en een eerlijke communicatie.
Wordt ongetwijfeld vervolgd...
Tim Willekens

Nieuws uit de gemeente
Projectontwikkelaarsgroep:
De (NV) Gemeente Schoten
moeten uitvoeren, waardoor de
grote schuldenberg die hij van zijn
voorganger had geërfd kon worden afgebouwd. Sebrechts kreeg
de ondankbare taak de gemeentefinanciën te saneren. En slaagde
daar redelijk in “Ere wie ere toekomt”.
Onze huidige burgemeester Harry
Hendrickx erfde aldus een gemeente met een gezonde financiële structuur, maar handige Harry
zoals hij wordt genoemd, is geen
notaris! Neen, hij is van nature een
makelaar en bankier tegelijk. Zijn
logica is deze: “Geld moet rollen
en schulden zijn er om gemaakt te
worden”!
Het Collegeteam Projectontwikkelaarsgroep: De (NV) Gemeente
Schoten staat stevig in haar steigers, het ene project is nog niet helemaal af, of een ander staat klaar
voor uitvoering! Geld speelt hierbij
niet al te veel een rol, als er maar
opnieuw gebouwd kan worden!

Wat schuilt hier achter? Sommige projecten zijn wel degelijk
nodig, maar alles tegelijk, dat is
toch merkwaardig. En dan de hoge
kostprijs van dit alles! Onze burgemeester steekt het niet onder stoelen of banken, hij wil niet eindigen
als zijn voorganger met géén eerste
steenlegging. Neen! Hij wil in zijn
laatste ambtstermijn zoveel mogelijk “persoonlijke visitekaartjes”
achterlaten voor de komende generaties Schotenaren. Zij kunnen
dan lezen op al die gegraveerde
gedenkplaatjes “Plechtig geopend
en/of eerste steenlegging door de
heer burgemeester Harry Hendrickx”. Eeuwige roem.
Wel beste Schotenaren, alles heeft
zijn prijs. Ook hoogheidswaanzin!
De schulden hierdoor zijn ook
voor de volgende generaties Schotenaren! En hoe luidde dit spreekwoord nu weer: “Ere wie ere toekomt”!
Leo Moeskops

Naast een nieuwe
gemeenteraad, werd er in
het begin van dit jaar ook
een nieuwe OCMW raad
geïnstalleerd. Vermits het
OCMW zijn werkingsmiddelen
ontvangt van de
belastingbetaler - u dus - is
het niet meer dan normaal
dat de verschillende politieke
strekkingen hun kiezers mogen
vertegenwoordigen in deze
raad. U kan via uw Vlaams
Belang vertegenwoordigers in
de OCMW-Raad mee waken
over goed bestuur.
Nu het eerste werkingsjaar er bijna
op zit, blikken uw Vlaams Belang
vertegenwoordigers even terug.
Het paradepaardje van het Schotense OCMW is de zorg voor de
Schotenaars “mét levenservaring”.
Zo is er het modern en mooi gelegen Rust en Verzorgingstehuis
(RVT Verbert - Verrijdt) waar
hulpbehoevende bejaarden door
vakkundig personeel in de watten
gelegd worden. En omdat niet enkel lichamelijk welzijn belangrijk
is, maar ook de mentale gezondheid een grote rol speelt voor een
actieve oude dag, beschikt het
RVT over een restaurant waar tegen zeer democratische prijzen gezellig getafeld kan worden.
Een ander belangrijk luik in de
huisvesting van onze ouderen, is
het verblijf in één van de Schotense zorgflats. Woongelegenheden
in de wijken Deuzeld en centrum
worden de komende maanden aangevuld met nieuwe wooncomplex
op de campus van het OCMW.
Onze ouderen die graag thuis blijven wonen, kunnen rekenen op de
dienst thuiszorg van het OCMW
die medische verzorging aan huis
levert.
Ook de jongste Schotenaartjes
worden
door het OCMW niet
vergeten.
Twee
kinderdagverblijven en vele
opvangouders bieden de mogelijkheid
aan jonge papa’s en
mama’s om werk en
gezin te combineren.
Een niet te stuiten
trend in onze samenleving. De occasio-

Uit het OCMW
Het OCMW, duizendpoot voor
mensen in nood
nele kinderopvang “De Koekoek”
wordt ons in vele gemeenten benijd.
Het OCMW is er natuurlijk ook
voor de Schotenaars die het, hopelijk slechts tijdelijk, moeilijk
hebben. Een ploeg van maatschappelijke werkers zorgt waar nodig
voor praktische en mentale ondersteuning.
Het laatste wat wij willen is een
steengoede slagzin van een steengoed festival voor eigen belang
misbruiken, ware het niet dat met
“Je kan de wereld zien in Schoten”
ook een realiteit is in het Schotense OCMW.
De Sociale Dienst heeft immers
klanten uit de ganse wereld en zo
wordt elke dossierbespreking vaak
ook een les in aardrijkskunde. Het
OCMW buigt zich over de problematiek van de opvang van asielzoekers of politieke vluchtelingen.
De niet-werkende asielprocedure
is de aanleiding tot veel menselijk
leed.
Het naïeve advies van sommige
politieke tegenstanders aan asielzoekers, om elk negatief vonnis
naast zich neer te leggen, krijgt
een pervers en boosaardig klankje
wanneer men de dramatische gevolgen ervan ziet. Vermits geen
enkele gemeente in staat is de ganse wereld op te vangen, is de enig
menselijke oplossing voor dit probleem een correcte asielprocedure
op Belgisch (voor ons liefst nog op
Vlaams) niveau.
Een procedure waarbij de kandidaat-asielzoekers op enkele weken
tijd grondig worden doorgelicht
en tevens op de hoogte worden
gebracht van de integratie-inspan-

ningen mét resultaatsverbintenis
die hun toekomstige gastland aan
hen zal vragen. Tot de volledige
procedure afgerond is, pleiten wij
ervoor de kandidaat-asielzoekers
te laten verblijven aan de grenzen
van Europa. Dit om de gekende
schrijnende situaties in de toekomst te vermijden.
Een ander pijnpunt voor onze
vertegenwoordigers zijn de soms
schrijnende taferelen tussen ouders en kinderen na een breuk.
Temeer, daar het OCMW soms
met té weinig kennis van zaken,
meegaat in het verhaal van de adolescent, zonder oor voor de ouderlijke versie. Na een breuk met de
ouders kunnen jongeren terecht
bij het OCMW voor geldelijke
steun, waarna het OCMW dit geld
dan deels terughaalt bij de ouders,
waar kindlief zelf geen contact
meer mee wenst.

Het OCMW moet er zijn om ieder
die “tijdelijk” in nood verkeert,
te helpen om een moeilijke periode te overbruggen. En omdat het
OCMW zoveel mogelijk mensen
moet voorthelpen, is het belangrijk
dat het OCMW een tijdelijk vangnet kan zijn, maar niet permanent
mag blijven. Zo hol je de cruciale
functie van het OCMW uit.
Een maatschappij is geen vastgeroest gegeven, maar evolueert
voortdurend. Het OCMW heeft de
vinger aan de pols van de maatschappij en voelt hoe een gemeenschap zich ontwikkelt en zich aanpast.
Het is een voorrecht om in die ontwikkeling een bescheiden rol te
mogen vervullen en een voorrecht
om daar uw vertegenwoordiger te
mogen zijn.
Als uw vertegenwoordigers hebben
wij ons vanaf het aantreden van de huidige
bestuursmeerderheid
constructief opgesteld. Een OCMW is
té belangrijk om een
arena voor politieke
spelletjes te worden.
En op hulp staat kleur
Hoe kunnen we u van dienst zijn?
noch overtuiging...
Dirk Van Onckelen, Mia De Cleene, Herwig Vereyken en
Fractieleider Patrick Molle: p.molle@telenet.be.

TELEX UIT DE GEMEENTE- en PROVINCIERAAD
Sportoase Elshout
Binnenkort is het intergemeentelijk zwembad sportoase Elshout
anderhalf jaar open. Tijd voor
een eerste evaluatie. Niet vanuit
het management, maar vanuit de
klant. U dus !
Vlaams Belang Schoten is erg geïnteresseerd wat de Schotenaar nu
vindt van dit nieuwe zwembad.
Is het zwemmen nu écht duurder
geworden voor de Schotenaar?
Zijn verenigingen en scholen nog
altijd welkom? Hoe zit het met
de bereikbaarheid? Uw mening is
voor ons belangrijk.
Onze gemeenteraadsleden staan
open voor uw commentaar, vragen of suggesties. In een volgend
nummer van De Schotenaar brengen wij u dan een overzicht van 2
jaar Sportoase Elshout.

Processierupsen...
processie van Echternach?
In juni vermeldden we dat ook
Schoten bezoek kreeg van de
‘processierups’ en van de beslissing van de gemeente dat eenieder
iedereen verantwoordelijk was
voor de verdelging van het dier op
privégrond. We eindigden met de
open vraag of het college - naar
analogie met onze buurgemeenten - niet kon beslissen de kosten voor deze operatie op zich te
nemen... Enkele dagen later nam
de gemeente Schoten dan ook
een beslissing in deze trant. Eind
goed, al goed, kan u denken, maar
uiteraard eindigt het verhaal van
de processierups niet met de verdelgingen van de larven.
In de nazomer verpoppen de rupsen tot motten en vliegen deze
diertjes massaal uit. Vandaar dat
er overal in Vlaanderen momenteel ook proactief opgetreden
wordt tegen deze diertjes.
Omdat wij van oordeel zijn dat

voorkomen nog altijd beter is
dan genezen, vroegen we via een
schriftelijke vraag wat de gemeente Schoten preventief ondernam om een invasie van de rups
volgend jaar te voorkomen.
Via de milieuambtenaar vernamen we dat de gemeente het
momenteel niet opportuun vond
om proactief aan de slag te gaan.
Hopelijk gaan we ons dit volgend
jaar niet beklagen.
De processierups mag voor de getroffen Schotenaars immers geen
processie van Echternach worden.

Bibliotheek-soap
Iedere Schotenaar wil dat in de
gemeentelijke Schotense adviesraden en beheerraden de meest
ervaren, bekwame en professionele inwoners van deze gemeente
zetelen. Zij moeten immers het
schepencollege en de gemeenteraad deskundig adviseren en dat
is hard nodig in deze gecompliceerde, moderne samenleving.
Wie “politiek incorrect” is, wordt
echter “professioneel” afgeblokt.
Daarvan kregen we een straf staaltje te zien bij het samenstellen van
de beheerraad van de bibliotheek
en dan vooral bij de verkiezing
van de voorzitter en ondervoorzitter. Een van beiden moest behoren
tot de leden uit de politieke fracties en één tot de afgevaardigden
van de gebruikers. De twee kandidaat - voorzitters stellen zich voor:
Raymond Dieltjens, gebruiker,
op dit moment geen lid van een
politieke fractie, maar jarenlang
schepen van cultuur voor de Spa,
dus zeker niet apolitiek te noemen. Tegenkandidate: Ghislaine
Peleman, 35 jaar in het onderwijs,
kunstboekbindster, 3 boeken over
boeken, één DVD over boekbinden, talrijke exposities in binnenen buitenland enz..., gedreven

VBKrant 03/07

Naam:...............................................................................
Straat:........................................................... Nr.:............
Postcode:............. Gemeente:............................................
Tel.:....................................... Geb.datum:.........................
E-post:...............................................................................
Vlaams Belang Schoten:
Jan Van Puyenbroecklaan 17 • Rek.nr.: 416-3187841-27
www.vlaamsbelangschoten.org • vlaamsbelangschoten@pandora.be

bibliofiele en boekenverzamelaarster maar… VB’er.
Bij geheime stemming wordt R.
Dieltjens gekozen.
Ghislaine heeft al lang de bui zien
hangen, krijgt er lol in en stelt zich
kandidaat als ondervoorzitster. Tegenkandidate: K.Ravijts. Zij motiveert haar kandidatuur met “Ik
hou van boeken”. Even valt er een
stilte. Houdt zij van klassieke literatuur? Van detectiveverhalen?
Van romannetjes? Van 20-eeuwse
kunstboekbanden? van Konsalik?
Geen kat die het te weten komt
maar zij wordt verkozen. Zij is
tenslotte geen VB’er.
Beste Schotenaar, in feite is het
doodjammer dat zowel voorzitter als ondervoorzitter politiekers
zijn. Dat is een gemiste kans voor
de beheerraad van de bibliotheek.
En zo werd het ook begrepen door
vele Schotenaars, die Ghislaine
opbelden.
We houden u op de hoogte...

Bruinrot! Rats vergeten...
In de lente besliste het college van
burgemeester en Schepenen dat
het bestaan en de reglementering
betreffende bruinrot bekend moet
gemaakt worden bij de Schotenaren via info Actueel en de website.
Misschien een detail voor de nietbetrokken burgers maar uiteraard
wel belangrijk voor de tuinders,
groene vingers en landbouwers in
onze gemeente.
Op een schriftelijke vraag van
Piet Bouciqué van 13 augustus
jl, vernamen we dat de gemeente
“vergeten” was deze reglementering bekend te maken bij de burgers. Missen is natuurlijk menselijk en vergeven we dan ook. We
hopen alleen dat gedupeerden
van bruinrot ook van een beetje
“ruimdenkendheid” zullen kunnen genieten.

ik wil

uw infopakket + gratis proefabonnement
een jaarabonnement op Vlaams Belang
Magazine (9 euro)
lid worden van 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)

Krachtens de wet van 8.12.92 heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard.

