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Lees pag. 4
Rien ne va plus! De 195 dagen
regimecrisis en de interim-regering
Verhofstadt III, die een perfecte
camouflage is voor een voortdurende
crisis, hebben ten overvloede bewezen
dat in dit artificiële land inderdaad niets
meer kan, tenzij met de collaboratie
van een toegeeflijk Vlaanderen. Niets
kan meer en daarmee wordt bevestigd
wat het Vlaams Belang nu al dertig
jaar poneert: l’union is in dit land
verworden tot een farce en is al lang
geen force meer.
Het wordt hoog tijd dat Vlaanderen
hieruit de nodige conclusies trekt, dat
een Vlaamse meerderheid nu eindelijk
beseft dat onafhankelijkheid
meer dan ooit aan de orde
moet zijn, dat Vlaanderen
volkomen legitiem het lot in
eigen handen moet en kan
nemen. We hebben binnen
België al veel te veel

Gouverneur geeft Vlaams
Belang gelijk !
Lees blz. 2

Recht door zee !
tijd verloren. Ons bevrijden van het Belgische juk is een democratische noodzaak,
zodat we zelf onze sociale en economische
toekomst en dus welvaart en welzijn in
handen kunnen nemen. Want wat we zelf
doen, zullen we beter moeten doen. Er kan
dan geen Belgisch alibi meer ingeroepen
worden om het falen te verklaren.
Een volk, elk volk, heeft recht op
vrijheid, op onafhankelijkheid.
Ook Vlaanderen. Het is de enige
manier om zeker te stellen dat in
ons Vlaanderen onze Westerse,
Christelijke, humanistische waarden en normen, onze taal en cultuur dé leidraad zijn. Dat vreemdelingen, Franstaligen en
anderen zich aan ons
aanpassen en niet
omgekeerd.
Het Vlaams Belang is een Vlaamsnationalistische en
rechtse partij, een ge-

SPORTOASE ELSHOUT
Lees blz. 3

zinspartij, een waardenpartij, kortom een
brede Vlaamse volkspartij, die recht door
zee gaat, die consequent voor de vrijheid
van het Vlaamse volk kiest! De komende
jaren zullen voor Vlaanderen en onze partij scharnierjaren zijn. Het is onze plicht
om samen met alle mandatarissen, kaders,
militanten en kiezers Vlaanderen verder en
sterker op de kaart te zetten in binnen- en
buitenland. De geesten worden rijper en de
dag komt dat ook andere partijen, dankzij
onze stok achter de deur, de onafhankelijkheid als enige optie voor Vlaanderen
zullen inzien.
Het is mij een oprechte eer om, samen met
u, hieraan te mogen meewerken en deze
partij te mogen voorzitten.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang
voorzitter@vlaamsbelang.org

Uit de gemeenteraad
Lees blz. 6 & 7

Nieuws uit de gemeente
Gouverneur geeft Vlaams Belang gelijk !
Eind november diende Vlaams Belang
klacht in tegen de foutieve verslaggeving
van de gemeenteraad van 27 september.
Daarin werd vermeld dat onze fractie het
ontwerp van deontologische code voor
het gemeentepersoneel had goedgekeurd.
In de vorige De Schotenaar brachten we

hierover uitvoerig verslag. In een antwoord op onze klacht gaf de goeuverneur
ons gelijk: aangezien er niet gestemd
werd, kon het ontwerp van deontologische code ook niet goedgekeurd zijn. De
code moest opnieuw ter stemming komen
op de gemeenteraad van februari.

Bibliothecaresse stuurt ’t Pallieterke terug
Omdat het gemeentebestuur nu al 18
jaar mordicus weigert dit Vlaamsgezind opinieblad in de rekken van de
bibliotheek te leggen, schonk onze
fractie onlangs een geschenkabonnement voor 2008 aan de bibliotheek.
Mevrouw Roelens nam dit niet in
dank af en stuurde eind januari de
reeds ontvangen nummers terug naar
de schenker. Vroeger werd ons steeds
voorgehouden dat er geen vraag was
naar dit tijdschrift. In de begeleidende
brief schrijft mevrouw Roelens echter:

“Wij wensen echter dit tijdschrift niet
op te nemen in onze bibliotheekcollectie”. Met andere woorden, de ware
reden is niet dat er geen vraag naar
was, mevrouwtje Roelens moet het
gewoon niet hebben. Het is maar dat
u het weet... En dat in een gemeente
waar de Vlaamsgezinde kiezers ongeveer de helft of meer uitmaken van
het kiezerskorps. Hallo, mijnheer de
Schepen van Vlaamse zaken, bent
u daar?? (Wordt ongetwijfeld vervolgd.)

Regiosecretariaat Voorkempen
Paalstraat 134 - 2900 Schoten
Telefoon: 03/658 67 37 • Fax: 03/645 22 25
E-post: secretariaat.schoten@vlaamsbelang.org
Openingsuren: van 13.30 tot 18 uur; op zaterdag van 9 tot 13 uur

Vlaams Belang
Schoten
Als reactie op de advertentie van de
meerderheid + Groen! in de Bode van
Schoten, publiceert ook het Vlaams
Belang een advertentie voor de Schotense bevolking.
Geen pagina vol leugens en insinuaties, maar een duidelijke en eerlijke
boodschap.
Onder het moto “als één zin niet volstaat, zijn duizend woorden ook verspilling”, bevestigen we nog eens dat
wij als alerte oppositie zullen blijven
toezien op de behartiging van uw belangen.

Monstercoalitie
in Schoten nooit
weggeweest !
Met een gezamenlijke advertentie in
de Bode van Schoten bewees de ploeg
van Hendrickx dat de “monstercoalitie” waar hij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 officieel zo van
gruwde, een feit is.
Makkelijk als de maskers al vier jaar
voor de volgende kiezing vallen …

L’état PS (Frank Vanhecke en Filip Deman), Liever een wolf in het bos…
Portret van Karel Dillen (Pieter Jan Verstraete), Inkorrekt Gebekt (Hector Van
Oevelen), Verbrusseling (Bart Laeremans), Op pad met Verhofstadt (Fré) en
Zeggen wat u denkt (Filip Dewinter).
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Ja, ik wil
uw infopakket + gratis proefabonnement
een jaarabonnement op Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van Vlaams Belang (€ 12,50)
informatie over de Vlaams Belang Jongeren
een lidmaatschap als student/scholier (€ 6,50)
een leeuwenvlag (1,5x1,5m) (€ 12,30)

REGIOSECRETARIAAT
SCHOTEN
Paalstraat 134, 2900 Schoten
Tel. 03/658.67.37
Fax 03/645.22.25
secretariaat.schoten@vlaamsbelang.org

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

www.vlaamsbelangschoten.org

Boeken verkrijgbaar:

Bezoek ook
regelmatig onze
webstek:

100%
niet-politiek
correct!

Wist u Schotenaar, dat in de
exploitatieovereenkomst tussen
de gemeente Brasschaat - Schoten
en Sportavan Brasschaat NV
nu Sportoase Elshout NV )deze
laatste een jaarlijks toelage
(exploitatietekort) bekomt van meer
dan 500.000 euro??
In artikel 9.1.- van de uitvoeringsovereenkomst noemt men deze toelage: “Ter ondersteuning van de educatieve en sociale
aspecten verbonden aan de zwemsport”.
In artikel 9.2.- wordt dan gesteld dat vanaf de aanvang van het eerste jaar van de
looptijd van de exploitatie jaarlijks door
de gemeenten Brasschaat en Schoten,
volgens een vooraf tussen beide gemeente
bepaalde verdeelsleutel van 60% ten laste

van de gemeente Brasschaat en 40% ten
laste van de gemeente Schoten, aan de
concessiehouder een toelage zal betaald
worden.
Deze jaarlijkse toelage dient er om het
exploitatietekort (verlies) aan te zuiveren.

Nieuws uit de gemeente

SPORTOASE ELSHOUT
Wij merken op dat In artikel 9.4.- de exploitatieverliezen voor de eerste vijf jaar
reeds in een vaste tabel werden opgenomen, en vanaf het zesde exploitatiejaar
worden deze bedragen geïndexeerd aan
de gezondheidsindex. Dit betekent dat
onze gemeente Schoten de eerste vijf jaar
jaarlijks een bedrag van meer dan 500.000
euro (meer dan 20 miljoen oude Belgische Franken) aan toelage exploitatietekort moet bijpassen. Men heeft m.a.w. de
exploitatietekorten reeds vastgelegd, zelfs
wanneer die achteraf lager zouden uitvallen. Voorwaar een staaltje van moderne
wiskunde!
Maar wat indien Sportoase Elshout NV
dan toch winst zou maken? De eerste
vijfjaar zijn deze winsten integraal voor
Sportoase Elshout NV!
Vanaf het zesde exploitatiejaar zal aan de
gemeenten Brasschaat en Schoten, en dit
in proportie tot hun aandeel in de betoelaging, in voorkomend geval jaarlijks een
korting op de toelage toegekend worden
ten bedrage van 25% van het gedeelte van
de winst (wel na aftrek van de belastingen) van Sportavan Brasschaat NV dat
het bedrag van 25.000.- euro overstijgt.
Met andere woorden, stel dat er winst zou
zijn van om en bij de 300.000,- euro. Even
rekenen!, trek van de winst 25% korting

af dan hebt u als resultaat 75.000 euro,
van deze som nemen wij 40 % zijnde de
proportie tot het aandeel van de gemeente
Schoten, dan wordt het kortingsbedrag
30.000 euro.
Deze kortingen zullen zeker niet de toelage die is gekoppeld aan de gezondheidsindex compenseren, met andere woorden
de gemeente Schoten zal vanaf het zesde
exploitatiejaar nog altijd om en bij de
500.000,- euro moeten blijven betalen.
Beste Schotenaar, het komt er hier op neer
dat 30 jaar lang vanuit de Schotense gemeentekas een jaarlijks gemiddeld bedrag
van 15 euro per inwoner als exploitatietekort aan Sportoase Elshout NV wordt
betoelaagd, en dan hebben wij, u en ik
nog niet eens onze tenen nat gemaakt!
Wanneer wij onze tenen
in het zwembad willen
natmaken, dan moeten wij
nog eens heel diep in onze
geldbeugel tasten!
P.S.: Voor de exploitatieverliezen, heeft de gemeente Schoten zich borg
gesteld voor een bedrag
van meer dan 7 miljoen
euro tot 2035 !
Leo Moeskops

Vlaams Belang
wil de wetten
toepassen
Dewael regulariseerde
30.000 illegalen
Minister van Binnenlandse Zaken Dewael (Open VLD) verklaarde onlangs
dat hij op drie jaar tijd maar liefst
30.000 illegale vreemdelingen heeft geregulariseerd. Dat is ongeveer evenveel
als de totale bevolking van Dewaels eigen stad Tongeren. De SP.A en Groen

Verhofstadt, premier van de Walen

CD&V komt beloftes
niet na
Sinds Verhofstadt de zogenaamde interim-regering leidt, zijn de Franstalige
partijen weer volop in het offensief. Van
de Vlaamse verkiezingsbeloftes van
Leterme blijft ongeveer niets meer over.
Er wordt nu vooral gepraat over Franstalige eisen. Zo wordt Brussel-HalleVilvoorde niet gesplitst, maar wordt er
wel gepraat over een federale kieskring.
Dat is B-H-V in het kwadraat. De belangrijkste reden om B-H-V te splitsen
is juist om te verhinderen dat de Frans-

dat zich met van alles en nog wat gaat
bemoeien in Vlaams-Brabant. Officieel
wordt er niet aan de grenzen van Brussel geraakt, maar in de feiten zou dat
juist wel het geval zijn.

talige partijen van Halle tot Mechelen
stemmen kunnen ronselen, maar nu
willen Verhofstadt en de Franstaligen
die zone uitbreiden tot heel Vlaanderen. Enerzijds doet Verhofstadt zijn
bondgenoten van MR-FDF daarmee
plezier, anderzijds denkt hij zijn eigen
populariteit aan de andere kant van de
taalgrens te kunnen verzilveren. Verhofstadt is razend populair in Wallonië.
Dat is logisch, want gedurende acht jaar
heeft hij naar de pijpen van de Franstaligen gedanst.

splitsing uithollen door de Franstaligen
uit de zes faciliteitengemeenten in de
Rand uitschrijvingsrecht te geven.

Verhofstadt wil ook dat de federale en
Vlaamse verkiezingen samen vallen,
zodat de Vlaamse regering een soort
marionettenregering zou worden ten
dienste van de Belgische. En mocht BH-V toch gesplitst worden, wil hij die

De regering blijft de chantage van
kerkbezetters en hongerstakers belonen.

zijn voorstanders van collectieve regularisaties, zoals in 2000 toen meer dan
50.000 illegalen in één klap werden geregulariseerd. Dewael en de Open VLD
willen ‘geval per geval’ regulariseren.
Het resultaat is hetzelfde. Illegalen
worden massaal beloond met een regularisatie. Ze mogen vervolgens hun families laten overkomen, die vanaf dag
één naar het OCMW kunnen. Na een
paar jaar komen ze zelfs in aanmerking
voor stemrecht. In dit land mogen illegalen zelfs ongestraft kerken bezetten
en hongerstakingen, straatbetogingen
en petities organiseren. Wie zich daarin
een beetje onderscheidt, krijgt een voorkeursbehandeling.
Hoe meer illegalen geregulariseerd worden, hoe meer er bijkomen. Hele stadswijken zijn al onleefbaar geworden. Het
is dus hoog tijd geworden om komaf
te maken met dat open-grenzenbeleid.
Ook voor illegale vreemdelingen moet
de wet gelden.

Uitbreiding van Brussel
Een andere oude Franstalige droom is
de uitbreiding van Brussel, zeg maar
de annexatie en verfransing van zoveel
mogelijk Vlaamse randgemeenten. Ook
hier wil Verhofstadt toegeven, door de
creatie van een Brussels ‘stadsgewest’

Democratie?
Vlaanderen heeft in juni vorig jaar massaal gekozen voor Vlaamse onafhankelijkheid of meer Vlaamse autonomie.
Voor minder Waalse bemoeienis. We
krijgen nu exact het tegenovergestelde.
De linkse regering van Open VLD en
SP.A werd afgestraft, maar daar wordt
geen rekening mee gehouden. Leterme
en de CD&V doen mee met de verliezers. Het Vlaams Belang, de sterkste
pro-Vlaamse partij mag niet eens deelnemen aan het ‘octopus’-overleg. Het
dwergpartijtje Spirit, dat slechts één
federaal parlementslid telt, zit wel aan
tafel. Van democratie gesproken…

Bruno Valkeniers
nieuwe voorzitter Vlaams Belang

Bruno Valkeniers volgt Frank Vanhecke op als voorzitter van het Vlaams Belang. Hij werd verkozen met een ruime
meerderheid van de stemmen op het
partijcongres van 2 maart. Na twaalf
jaar voorzitterschap achtte Frank Vanhecke de tijd rijp om de fakkel door
te geven. Onder zijn leiding behaalde
het Vlaams Belang zes opeenvolgende
verkiezingsoverwinningen. In 2004
werd het Vlaams Blok zelfs de grootste
partij in Vlaanderen.
Het is nu aan Bruno Valkeniers om dat
succesverhaal verder te zetten. Bruno

werd verkozen als volksvertegenwoordiger in juni 2007 en als Antwerps
gemeenteraadslid in oktober 2006.
Hij stond aan de top van één van de
grootste Antwerpse havenbedrijven, en
is sinds zijn studententijd altijd actief
gebleven in de Vlaamse Beweging.
Bruno Valkeniers zal wellicht, met zijn
eigen stijl, nieuwe accenten leggen.
Maar met hem aan het roer zal de partij
wel dezelfde koers blijven varen. Het
Vlaams Belang gaat in elk geval de
toekomst met vertrouwen tegemoet.

“Vlaanderen betaalt jaarlijks
ruim tien miljard euro aan
de Franstalige gemeenschap,
zonder dat dit leidt tot extra invloed of zelfs maar een
dankwoord. Tien miljard is een
enorm bedrag. In Nederland
ontstond twee jaar geleden
een rel omdat we jaarlijks twee
tot drie miljard euro netto afdroegen aan de EU. Het kleine
Vlaanderen draagt vier keer zoveel af aan Wallonië.”
Nederlands schrijver Victor I.
Spoormaker in De Standaard,
9 november 2007
“De Vlamingen hebben een
historische kans gemist om
het zwaartepunt van de macht
naar de deelstaten te doen verschuiven. In hogere Belgische
kringen wordt er een zucht van
opluchting geslaakt nu CD&V,
als het echt spannend wordt, de
Belgische staatsraison laat doorwegen.”
Politoloog Bart Maddens in
De Morgen 21 december 2007

Van Frank Vanhecke naar Bruno Valkeniers:
de Vlaamse strijd gaat door.

Allochtone gangsters waren vroegtijdig vrijgelaten

Kitty had niet moeten sterven
In december werd de 23-jarige politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen
lafhartig vermoord in Beersel. Haar
collega werd zwaargewond. De verdachten van de moord op Kitty zijn
zware gangsters die vroegtijdig vrijgelaten werden. Het gaat om de Turk
Galip K. en de Belgen Nouredin C. en
Hassan L.
Het is het zoveelste voorbeeld van
het lakse beleid in dit land, en van
de linkse politieke onwil om nieuwe
gevangenisplaatsen te voorzien. Nu
worden gevaarlijke criminelen op
de samenleving losgelaten omdat er

te weinig plaats is in de gevangenissen. Het Vlaams Belang wil een einde
stellen aan dat wanbeleid. Er moeten
dus nieuwe gevangeniscellen komen.
Vreemde criminelen zouden hun straf
moeten uitzitten in hun land van herkomst. Hun Belgische nationaliteit
dient hen ontnomen te worden. Het
Vlaams Belang wil bovendien de wetLejeune afschaffen, zodat criminelen
niet meer vrijkomen na slechts een
derde van hun straf te hebben uitgezeten.
Hoeveel doden zoals Kitty moeten
er nog vallen vooraleer de regering
eindelijk blijk geeft van gezond verstand?

“Kan iemand nog eens duidelijk
uitleggen waar die ruzie met de
Walen over gaat? Pompt Vlaanderen effectief pakken geld in
Wallonië? En zo ja, wat doen
die daar dan mee? Wij hebben
toch het recht dat te weten? Wij
Vlamingen worden van aan alle
kanten beboet en geplunderd,
het zou toch beleefd zijn als
men ons zegt waar dat goed
voor is.”
Urbanus in De Standaard,
8 januari 2008
“Leterme heeft voorzichtig de
verwachtingen voor 23 maart
zwaar bijgesteld – er moet tegen dan niet langer een finaal
akkoord zijn, ruwe contouren
volstaan. (…) We staan voor een
bescheiden staatshervorming
die communicatief opgeblazen
moet worden om ze groter te
doen lijken.”
Carl Devos, politicoloog,
in De Morgen, 10 januari 2008

Uit de gemeenteraad

Extra Schotense gemeenteraden
In de maand februari zat het Vlaams Belang Schoten herhaaldelijk in het oog van
de storm.
Wat was er aan de hand?

lige meerderheid stapte op en voorzitter
Valkeniers zat er maar beteuterd bij.
Een petitie, ondertekend door meer dan
90% van de bewoners van de Marsstraat

Tijdens de gemeenteraad van 28
februari probeerde de meerderheid een bedrag van 507 740 euro
(!) te laten goedkeuren onder de
noemer “bijzondere toelagen”.
Deze meer dan 20 miljoen oude
Belgische franken waren bestemd
voor Sportoase Elshout NV.
Eigenaardig dat de meerderheid
niet bleek te weten dat men slechts
bedragen van maximum 25 000
euro kan laten passeren in een gemeenteraad zonder enig financieel
document te moeten voorleggen.
Het was dan ook terecht dat
Vlaams Belang - Vlott weigerde
dit bedrag toe te kennen tot de
noodzakelijk financiële documenten voor handen zouden zijn.
Bovendien vermeldt het contract
tussen de gemeente Schoten en
de sportoase duidelijk dat de jaarcijfers en balans ter beschikking
moeten zijn vooraleer de betaling
op 31 maart kan geschieden.
De meerderheid was uiteraard niet
gelukkig met deze gang van zaken
en de sfeer daalde dan ook onder het vriespunt. Toen op het einde van de gemeenteraad ’t Pallieterke ter sprake kwam,
barstte de bom helemaal. De quasi voltal-

“Bezorgdheid”
van burgemeester
volledig
misplaatst!
De commotie over de kosten van
de meerderheid voor deze extra gemeenteraden is volledig misplaatst.
Enerzijds omdat onze fractie alle
zitpenningen wegschenkt aan Schotense verenigingen en goede doelen
en anderzijds omdat de kosten voor
een extra gemeenteraad een peulschil zijn in vergelijking met de verspilzucht van deze meerderheid.
En het is net omdat deze meerderheid haar huiswerk niet goed
maakt, dat extra gemeenteraden
nodig zijn…

voorliggende agendapunten behandeld
zouden worden en riep tot drie maal toe
een gemeenteraad samen. Omdat onze
fractie meer dan één derde van de raad
uitmaakt kunnen we dit. Tot drie
maal toe stuurden de meerderheid
én oppositiepartij Groen! hun kat.
CD&V-N-VA, VLD, Groen!-Jos
en SP.a zijn duidelijk bereid om
alle deontologie over de brug te
gooien als het op “macht” aankomt.
Het is natuurlijk ook pijnlijk voor
de ploeg van Hendrickx dat het
Vlaams Belang-Vlott is, die het
“veelkleurige bestuur” moet leren
de centen van de Schotense belastingsbetaler correct te spenderen.
Bij het ter druk gaan van dit
nummer waren de cijfers van de
sportoase voor 2007 nog steeds
niet voorhanden.
Een interessant weetje is, dat - onder druk van de oppositie, zo lezen
we in een mailbericht van de gemeentesecretaris naar de sportoase
- er nu al wel cijfers voor... 2006
voorhanden zijn.

en aanpalende straten werd zelfs niet meer
in ontvangst genomen. Pijnlijk …
Vlaams Belang-Vlott stond erop dat de

Op 19 maart 2008 kreeg de gemeente Schoten de stavingsdocumenten binnen voor een betaling
die ze deden op 31 maart 2007.
Wie durft dit nog goed bestuur noemen?

Paul Valkeniers erkent falen meerderheid
in Gazet van Antwerpen (18 maart 2008)
In een openhartig interview in Gazet van Antwerpen, kan de voorzitter van de
Schotense gemeenteraad niet anders dan toegeven dat er heel wat mis loopt binnen
de meerderheid.
Maar in plaats van als voorzitter, zijn meerderheid tot zorgvuldig bestuur aan te
manen, komt hij niet verder dan schieten op de boodschapper. Jammer...
GVA: Wijzelf zien vooral agendapunten afgevoerd worden omdat de dossiers
niet in orde zijn. Soms driemaal in één raad. Dan geeft u mevrouw Morel wel
gratis benzine.
Valkeniers: Absoluut, en dan wordt er achteraf een hartig woordje gepraat in de
meerderheid. Ik zou dit als bedrijfsleider niet pikken. Maar ik durf toch zeggen dat,
vergissingen inbegrepen, we het beste schepencollege hebben in twintig jaar.
GVA: Een half miljoen storten aan zwembad Sportoase zonder dat de boekhouding beschikbaar is, lijdzaam toekijken als Iepenburg zonder toestemming
afgebroken wordt, leegloop bij de politie...
Valkeniers: Ik ben geen schepen, ik ken niet alle details. Ik blijf er bij dat allereerst
de dossiers moeten in orde zijn, dat neemt het Belang alle wind uit de zeilen. Dan
zal Morel zichzelf wel vastrijden. Ook binnen haar partij maakt ze vijanden.

U KAN OP ONS REKENEN
CD&V - N-VA, open VLD, SP.a,- Groen!-JOS liegen de Schotenaar voor.
In maart riep Vlaams Belang-Vlott extra gemeenteraden samen omdat de meerderheid en
Groen! 500.312€ belastingsgeld, onwettelijk wou uitbetalen aan Sportoase Elshout n.v.
De taak van een oppositie is toezien op een transparant, zuinig en vooruitziend financieel
bestuur van onze gemeente. En dat is exact wat wij voor u doen !

Wij blijven uw waakhond in de
Schotense gemeenteraad
Voor meer info
www.vlaamsbelangschoten.org
www.marie-rosemorel.be • Marie-Rose@online.be
of loop eens binnen in ons secretariaat Paalstraat 134 te Schoten
De extra zitpenningen van Vlaams Belang - Vlott Schoten worden doorgestort naar Schotense verenigingen.

Nieuws uit de Parlementen
Toen eind 2007 definitief bekend
raakte dat minister Flahaut verplicht
minister af was, was er een ware
feeststemming bij de militairen. Dat
is uiteraard het positieve, maar het
negatieve is dat deze man zich meer
dan 8 jaar heeft kunnen “uitleven”
binnen de Krijgsmacht. Zoiets is enkel
in een bananenrepubliek zoals België
mogelijk.
Op de meest schaamteloze wijze heeft Flahaut aan cliëntelisme gedaan, de belangrijkste functies aan zijn vertrouwelingen
bezorgd en voor de Waalse industrie ge-

CD&V heeft liever een vogel in de hand
dan tien in de lucht. Hopelijk is die
vogel geen dode mus.
Vlaanderen kreeg een paar kruimeltjes
toegeworpen om toch maar wat geld voor
de federale begroting opzij te zetten. Al de
rest van de broodnodige en voor de ver-

De zaak Flahaut
Toen dan nog één van zijn ergste vijanden
- waar ik mij zelf ook graag bij reken - zijn
opvolger werd, vond deze ex-minister het
normaal om zijn opvolger gewoon een
‘klootzak’ te noemen. In zijn ware mentaliteit haalde hij dan nog het ganse werkkabinet leeg als een volleerde dief. Wellicht
als een variante op de verschroeide aardetechniek. Leuke anekdote: midden op de
werktafel lag een rol WC-papier en stond
een bus deodorant. Van niveau gesproken!

schijnlijk als men beseft
dat Flahaut 12 jaar Belgisch minister was voor
de PS en dat dus naar “al
goede gewoonte” gans het
potje gedekt wordt door de
andere traditionele partijen. Maar de zaak Flahaut
is zelfs naar ‘Belgische’
normen zo schandalig dat
ik het initiatief neem om
namens het Vlaams Belang het parlement
te vragen om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten.

Op zichzelf klinkt dit misschien allemaal
belachelijk, maar het wordt wel onwaar-

Luc Sevenhans
Kamerlid, www.lucsevenhans.be

zorgd en dit alles tot meerder eer en glorie
van de Waalse socialisten.

Een nieuwe lente, een nieuw begin…
een nieuwe overgangsregering
kiezingen door het kartel CD&V/N-VA
hartstochtelijk verdedigde grote staatshervorming is voor een volgende fase, na 21
juli.
Eerst zien en dan geloven, dacht N-VA en
zij verkozen nog wat verder langs de kant

Nu hoort u het ook eens van een ander…
Over de werkzaamheden in het parlement: “Tegenwoordig presteren de vertegenwoordigers van het volk niet beter dan het navertellen van hun dagdagelijkse
lectuur…Alleen het Vlaams Belang doet nog de moeite om af en toe eens een
interpellatie - waarbij het vertrouwen in een minister op het spel staat - in elkaar
te boksen. Andere partijen wentelen zich in lethargie.” Over het uitlekken van de
nota Uyttendaele: “Alweer neemt alleen Vlaams Belang zijn verantwoordelijkheid door de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie te eisen. De
andere partijen kijken gegeneerd de andere kant uit.”
Dit is geen uittreksel uit een Vlaams Belangtoespraak of een
artikel op onze webstek. Neen, dit zijn de woorden van één
van de felste tegenstanders van het Vlaams Belang, journalist
Bart Brinckman van De Standaard. Ditmaal klopt wat hij
schrijft.
Het Vlaams Belang houdt zich niet onledig met het
stellen van nutteloze vragen. De Kamerfractie
dringt door tot de essentie: de snel-Belg-wet,
de
regeringsvorming,
de
communautaire
scheeftrekkingen bij de NMBS en De Post, het
islamterrorisme, enz… Wie twijfelt aan Brinckmans
woorden, surft naar www.dekamer.be of www.
vlaamsbelangkamerfractie.be.
Jan Mortelmans
kamerlid, www.janmortelmans.org

te zitten.
Hierbij stelde ik mij
de vraag of ze niet
beter, als deel van
een echt Vlaams
front mee zouden
“roepen”. Roepen
dat het vijf voor
twaalf is, dat we
dringend nood hebben aan een echte
regering met een
echt beleid, waarover blijkbaar alleen een akkoord
mogelijk is op vlak
van de deelstaten.
Zoals professor De
Wachter in ‘Doorbraak’ stelt, kan
de Vlaamse maatschappij niet langer wachten: “De vergrijzing begint financieel volop door te wegen
vanaf 2013, de globalisering wacht niet,
het Nederlands moet nu in België en in
Europa volop worden verdedigd”. Vlaanderen moet dringend zelf deze problemen
kunnen aanpakken.
Binnen de nieuwe overgangsregering zal
men hierover nog eens onderhandelen.
“Geen tweede pakket staatshervorming,
geen verdere regeringsdeelname na 21
juli” zegt CD&V. Wij houden hen alvast
nauwlettend in de gaten!
Rita De Bont
Kamerlid, www.ritadebont.org

