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Veilig, Vlaams en
Leefbaar !

Lees pag. 4

De federale verkiezingen liggen bijna
een jaar achter ons. We kenden toen
een opbod van verkiezingsbeloftes en
Vlaamsgezindheid. Vlaanderen moest
een eigen beleid kunnen voeren, zo
klonk het. Om de vergrijzing betaalbaar
te houden en de koopkracht te
garanderen, moest Vlaanderen minstens
de bevoegdheid krijgen over fiscaliteit,
arbeidsmarkt, gezondheidszorg en
kinderbijslagen.
De belofte van ‘goed bestuur’ heeft vandaag plaats gemaakt voor ontnuchtering.
Er is een Belgische regering, maar daarmee is dan ook alles gezegd. Er is géén
staatshervorming, géén splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, géén efficiënt veiligheidsbeleid en géén begroting die naam
waardig. We kregen communautaire ‘borrelnootjes’, een begroting die op drijfzand
en eenmalige maatregelen is gebouwd, en
een overwicht aan Franstaligen in de re-

Nieuw Bestuur
Lees blz. 2

Een écht alternatief

voorzitter@vlaamsbelang.org

gering. De beloofde trendbreuk met Paars
kwam er niet; de regering-Leterme slaagt
er zelfs niet in om een deuk in een pakje
boter te slaan.

Vlaanderen eerst
Vlaanderen heeft nood aan een écht alternatief. Aan een partij die ook ná verkiezingen consequent vasthoudt aan haar programma en de daad bij het woord voegt.
De Vlaamse partijen moeten in de onderhandelingen met de Franstaligen uitgaan
van de eigen sterkte, hun koudwatervrees
overwinnen en de Vlaamse onafhankelijkheid minstens gebruiken als stok achter de
deur.
De vastgoedkuiperijen van prins Laurent,
de BTW-verhoging op bouwgronden, het
beleidsplan voor Justitie en de sjoemelende PS-staatssecretaris Laloux: het zijn
even zovele voorbeelden van parlementaire dossiers waarin het Vlaams Belang de

Interview Fractieleidster
Marie-Rose MOREL
Lees blz. 3

voorbije maanden de spurt aantrok. Dat is
precies wat het Vlaams Belang zal blijven
doen: duidelijk maar stijlvol het verschil
maken met de Belgische beleidspartijen.
Het Vlaams Belang zal zich blijven profileren als rechtlijnige volkspartij die de
Vlamingen eindelijk wil geven waar ze
recht op hebben: een onafhankelijke en
welvarende Vlaamse staat.
Want wat we zelf doen,
zullen we uiteindelijk
beter moeten doen!

Bruno Valkeniers
Voorzitter
Vlaams Belang

Uit de gemeenteraad
Lees blz. 6 & 7

Nieuws uit de gemeente
Nieuw Bestuur
Tijdens een algemene ledenvergadering
stemden de leden in met het voorstel van
een vernieuwd afdelingsbestuur dat werd
voorgelegd aan de talrijk opgekomen
militanten. De vernieuwde en verjongde
bestuursploeg wordt aangevuld met Jos
Meeus, Jef Michiels, Gianni Peeters en
Martine Cauwenberghs ter vervanging
van Mia De Cleene en Hugo Van Perre.
Voorzitter Piet Bouciqué gaf na de toelichting bij het bestuur het woord aan MarieRose Morel die uitleg gaf bij de bewogen
maand maart. Voor een vraaggesprek met
onze fractieleidster verwijzen we naar de
volgende bladzijde.

OPENDEURDAG SECRETARIAAT SCHOTEN
Op 5 juli is iedereen welkom in de Paalstraat
134. U kan er een GRATIS leeuwenvlag afhalen
om op 11 juli uit te hangen ! We laten zien dat
dit onze feestdag is !

Schotense SOAP: ’t
Pallieterke

Tijdens de gemeenteraad van 20 maart
stemde de Gemeenteraad de volgende
tekst: “de raad Besluit: eenparig de bibliothecaris te vragen om het tijdschrift
ter lezing aan te bieden en nauwgezet de
terbeschikkingstelling te controleren.”
Dit besluit werd aan de bibliothecaresse
schriftelijk overgemaakt. En wat antwoordt mevrouwtje Roelens? “In antwoord op uw vraag laat ik u weten dat
de principes van de collectievorming
van een openbare bibliotheek voor advies zullen worden voorgelegd aan de
eerstvolgende zitting van de beheerraad
van de bibliotheek”. Met andere woorden: de gemeenteraad kan de pot op,
ik doe mijn goesting… Van arrogantie
gesproken, dit kan tellen. Kan dit wel,
mijnheer de schepen van personeelszaken?

Belgische Vakbonden
= Cosa Nostra ?
Een spreekavond die onthult wat
iedereen vermoedde maar niemand
durfde te geloven.
Gastspreker:

Marie-Rose Morel

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

17 juni om 20 u, Regiosecretariaat,
Paalstraat 134, 2900 Schoten
Beperkt aantal plaatsen, inschrijven is
verplicht op tel. nr. 0486-760.765

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).

VBKrant 02/08

Naam:.........................................................................................................
Straat:........................................................... Nr.:......................................
Postcode:............. Gemeente:......................................................................
Tel.:....................................... Geb.datum:...................................................
E-post:.........................................................................................................

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)

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!

Interview Fractieleidster

Marie-Rose MOREL
Mevrouw Morel, hoe evalueert u de coalitie ongeveer anderhalf jaar na de vorige
gemeenteraadsverkiezingen ?
Onze fractie voert in de Schotense gemeenteraad constructief oppositie. Wat
nuttig is voor Schoten en correct onderbouwd, keuren we goed. Maar dossiers
die met haken en ogen aan mekaar
hangen belanden onverbiddelijk opnieuw op het bureau van het college.
Jammer genoeg gaat het over heel
wat dossiers. Nog niet zo lang geleden moest zelfs de voorzitter van
de gemeenteraad dit in een kranteninterview erkennen. Constructieve
oppositie wil zeggen dat we kritisch
en waakzaam de belangen van de
Schotense bevolking behartigen.
Onze slogan is immers niet voor niets
“Vlaams Belang, uw waakhond in de
Schotense gemeenteraad”.
Wist u trouwens dat sinds enkele weken
de monstercoalitie in Schoten trouwens
terug een feit is. (lacht) Groen! wil zo
graag bij de meerderheid horen, dat het
recentelijk zelfs een advertentie tegen
het Vlaams Belang mee ondertekende
met de meerderheid. Het is dus duidelijk,
wij zijn de enige oppositie. Mijns inziens
zal de taak van onze fractie de komende
jaren enkel nog maar groter worden. Er
gebeuren heel wat “eigenaardigheden” en
“toevalligheden” in onze gemeente op het
vlak van bijvoorbeeld financiën en ruimtelijke ordening. Het is onze taak deze zaken tot op de bodem uit te spitten.
Wat zijn de pijnpunten van de huidige coalitie ?
Eerst en vooral is er het feit dat
deze coalitie een allegaartje is. Iedereen mocht mee “in bad” van
Burgemeester Hendrickx om het
Vlaams Belang tot elke prijs
uit het bestuur te houden. Dit
in tegenstelling tot zijn stoere
verklaringen in de pers voor
de verkiezingen van 2006.
Enige ideologische onderbouw is onbestaande. Daarnaast zitten we
met een voorzitter van de
gemeenteraad, die in plaats
van deze nieuwe functie enige
autoriteit te verlenen, zichzelf
reduceerde tot de slippendrager
van de CD&V. Het enige verschil tussen Paul Valkeniers als
gemeenteraadslid of als voorzit-

ter van de gemeenteraad is volgens mij
zijn dubbele zitpenning. Jammer, een gemiste kans voor de VLD.
Op het vlak van Schotense dossiers zijn
de chronische pijnpunten voor deze meerderheid zonder twijfel de grote prestigeprojecten van deze en de vorige coalitie,
die nota bene uit dezelfde partijen bestaat.

dat botweg geweigerd. We dienden klacht
in bij de gouverneur en kregen gelijk.

We waarschuwden hier al voor in aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen. Toen
bestempelde Hendrickx ons als doemdenkers. Welnu, de feiten geven ons gelijk: met het intergemeentelijk zwembad
gebeuren ontoelaatbare en duistere praktijken, zoals we in het vorige nummer
reeds aan het licht brachten. De Schotense belastingbetaler geeft een blanco
check van ongeveer 500.000 euro aan de
privé-uitbaters van het zwembad, de nodige stavingstukken heeft de gemeenteraad nog steeds niet gezien. De bouw van
het nieuwe gemeentehuis ligt al maanden
stil en dreigt heel wat meer te gaan kosten
dan oorspronkelijk begroot. Onze fractie
heeft veel respect voor het
gemeentepersoneel, dat
al maanden geduldig op
de verhuis moet wachten, en dit in penibele
werkomstandigheden
in containerkantoren
of muffe oude gebouwen. Datzelfde personeel kreeg ook een
deontologische code
door de maag gesplitst,
waarbij van enig constructief voorafgaand overleg
met de betrokkenen
nauwelijks sprake
was. Toen wij die
deontologische
code voor het personeel nog wilden amenderen
op de gemeenteraad, werd ons

U bent ook de motor van de vakbondscel
binnen Vlaams belang. Wat zijn uw bevindingen na 2 jaar intensief met deze materie bezig te zijn geweest ?

Ondervindt u enige vorm van respect voor
uw rol als oppositie ?
Respect ? Ik vrees dat dit woord voor de
CD&V in Schoten enkel goed was als
verkiezingsslogan. De regels van de
gemeenteraad worden met moeite
nageleefd en al herhaaldelijk moesten we aankloppen bij een hogere
instantie om het gemeentebestuur te
laten terugfluiten. Pijnlijk. Nochtans
verdient onze fractie alle respect van
de meerderheid. Niet enkel legden we
een aantal dossiers op tafel waarvan
de “fouten” de meerderheid “ontgaan” waren, ook keurden we uiteraard de punten goed die de meerderheid agendeert en die in het belang
van de Schotenaren zijn.

Daar kan ik ondertussen een boek over
schrijven. De top van de drie kleurenvakbonden in België ligt al lang niet meer
wakker van de arbeider of bediende. Het
zijn gewoon machtsconsortiums, die proberen zoveel mogelijk winst te maken. En
dit natuurlijk op de rug van de werknemer
en de burgers. Ja, van alle burgers, want
de geldstromen van de overheid naar de
kleurenvakbonden zijn hallucinant. Terwijl ze de goedmenende vakbondsafgevaardigden voor meer arbeidsrechten laten opkomen op de werkvloer, verkoopt
de top van de partijpolitieke vakbonden
de sociale verkiezingen van de werknemers aan de werkgeversorganisaties.
Elk gevoel van schaamte is de vakbondstop
ondertussen vreemd. Ik zal met mijn vakbondscel blijven strijden tot rechtvaardigheid geschiedt en het woord “vakbond”
gezuiverd is van het maffiose aura dat de
top van ACV en ABVV het bezorgde. Het
is in elk geval bemoedigend wanneer je
ziet welke resultaten we boeken. Ik mag
zeggen dat onze partij en haar vakbondscel er in 2008 voor zal zorgen dat er 10,05
miljoen euro méér zal uitbetaald worden
aan werknemers. Geld dat in het verleden
onrechtmatig in de zakken van de vakbond bleef zitten. Noem mij maar eens
een beleidspartij die hetzelfde realiseerde
voor de burgers…
Dank u voor dit vraaggesprek.

Sms gadget + naam
en adres naar

VL-campagne:

Kleur Vlaanderen geel en zwart !
het Vlaams Belang het onafhankelijke
Vlaanderen als alternatief naar voor
schuiven voor het communautaire geklungel van de traditionele partijen in
het algemeen, en de woordbreuk en van
CD&V/N-VA in het bijzonder.
VL symboliseert niet enkel een
vrij Vlaanderen, maar VL staat
ook voor veiligheid, leefbaarheid en identiteit.”

(0.50 euro per sms)

www.vlaamsbelang.org

‘VL’ wordt het symbool waarmee
het Vlaams Belang in aanloop naar
de Vlaamse en Europese verkiezingen een jaar lang campagne zal voeren. “VL staat in de eerste plaats voor
Vlaanderen en voor de onafhankelijkheidsgedachte die het Vlaams Belang
uitdraagt,” zo maakten partijvoorzitter
Bruno Valkeniers en fractieleider Filip
Dewinter duidelijk. “Meer dan ooit wil

3031

Ieder gezin een gratis Leeuwenvlag

Als eerste grootschalige actie organiseert het Vlaams
Belang de gratis verspreiding van maar liefst 300.000
Vlaamse Leeuwenvlaggen. Alle gezinnen in Vlaanderen
ontvingen een VL-folder, waarin ook andere gadgets - onder
meer VL-balpennen, VL-sleutelhangers, VL-zelfklevers en
VL-ritssluitingen - gratis kunnen besteld worden. In de aanloop naar 11 juli zullen we liefst 2,4 miljoen VL-zelfklevers
uitdelen. Vanaf januari 2009 zal in heel Vlaanderen driewekelijks een VL-campagnekrant worden verdeeld. Het Vlaams
Belang wil Vlaanderen geel en zwart doen kleuren!
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SMS - toets:
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balpen
sleutel
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Deze actie is geldig tot 31 juli 2008 of zolang de voorraad strekt.

www.vlaamsbelang.org • vl@vlaamsbelang.org

Open grenzen
Volgens de Koning Boudewijnstichting
komen er jaarlijks 70.000 legale vreemdelingen in ons land wonen, plus ongeveer
evenveel illegalen. Ondanks de officiële
immigratiestop. Maar veel is nog niet genoeg, vindt de regering Leterme I. VLD-

minister Annemie Turtelboom schreef een
nota waarin nieuwe, massale economische immigratie wordt voorgesteld. Zelfs
illegalen die hier minstens een jaar zijn en
die vooruitzicht op een job (zouden) hebben, krijgen een verblijfsvergunning.

Nog meer problemen
Dit land telt meer dan 600.000 werklozen. Men zou hen beter aan werk helpen - onder meer via (bij)scholing - in plaats
van nog meer vreemdelingen naar hier te halen. Nu worden de
bestaande werklozen blijkbaar opgegeven. Bovendien zal elke
nieuwe immigrant zijn familie naar hier mogen halen, wat de
problemen in de steden op termijn nog zal verergeren. Ook onze
sociale zekerheid komt steeds meer onder druk te staan. Daarom wil het Vlaams Belang een echte immigratiestop.

Politieke
afrekening tegen
Frank Vanhecke
De Belgische justitie
kampt met een hopeloze
achterstand, begaat de
ene flater na de andere
en laat zware criminelen ontsnappen. Maar
toch vinden politiek en
gerecht blijkbaar tijd en
middelen genoeg om strijd te voeren tegen
het Vlaams Belang. Zo vroeg CD&V-justitieminister Vandeurzen de opheffing van
de parlementaire onschendbaarheid van
Europarlementslid en voormalig Vlaams
Belang-voorzitter Frank Vanhecke. Aanleiding is een klacht tegen een uitgave
van een plaatselijk krantje waarvan Frank
Vanhecke destijds verantwoordelijk uitgever was. Het gaat om een artikel waarin
informatie stond die niet correct bleek te
zijn. Die fout werd in een volgend nummer rechtgezet. Toch wil men Vanhecke
vervolgen, terwijl hij niet de auteur van
het artikel is. Indien de parlementaire
onschendbaarheid van Vanhecke straks
wordt opgeheven, riskeert hij een veroordeling wegens ‘racisme’, het verlies van
zijn mandaat als Europees parlementslid
én de ontzetting uit zijn politieke rechten.

Geweld ‘jongeren’
wordt steeds erger

Het geweld van bendes ‘jongeren’
neemt altijd maar ergere vormen aan.
Dat is zo in het openbaar vervoer, maar
ook in de gettowijken van onze steden.
In Anderlecht werd onlangs een politiecombi door allochtonen onder vuur
genomen. Daarop werden de agenten
omsingeld en aangevallen. Een derde
relschopper werd opgepakt, maar niet
voor lang. ‘s Anderendaags besliste het
parket om het criminele trio al op vrije
voeten te laten. Voor velen is de maat
vol. Anonieme agenten getuigden in
Het Laatste Nieuws van 21 april:
“Dagelijks worden wij omsingeld en
belaagd, uitgescholden, uitgelachen,
geprovoceerd. Om erger te voorkomen,
voeren wij een geplande controle al eens
niet uit. Het is soms dàt of zelf slaag
krijgen en je leven riskeren”.

Erevoorzitter

“Vroeg of laat kost dit soort signalen
van straffeloosheid ons hier het leven”.

De Partijraad van het Vlaams Belang heeft
Frank Vanhecke aangesteld tot erevoorzitter van het Vlaams Belang. Hiermee
wordt hulde gebracht aan de verdiensten
van Frank Vanhecke tijdens zijn jarenlange voorzitterschap. Het toekennen van
het erevoorzitterschap is tevens een blijk
van steun en solidariteit, nu Vanhecke het
slachtoffer dreigt te worden van een poging tot politieke liquidatie.

“Wij maken elke dag één tot twee keer
mee dat het parket geen gevolg geeft aan

geweldplegers en aan feiten van agressie tegen ons. Want de gasten die wij
oppakken, komen we kort nadien terug
tegen op straat.”
“Volle blikjes cola of eieren naar onze
combi’s smijten of agenten in de metro
bekogelen met stenen: het gebeurt constant. Een tijdje geleden is zelfs met molotovs (brandbommen) naar een collega
gegooid.”
“Die kerels deinzen er niet voor terug
om ons met echte kogels te beschieten.”

Vlaams Belang wil
kordate aanpak
De lakse aanpak van de criminaliteit
heeft lang genoeg geduurd. Het Vlaams
Belang wil dat er strengere straffen komen, ook voor minderjarige criminelen.
Ouders van minderjarige veelplegers
moeten hun kindergeld verliezen. Gevangenisstraffen moeten in het land van
herkomst uitgezeten worden.

Vlaams Belang laat misbruiken afschaffen

Premies zonder vakbondskaart
Nogal wat mensen voelen zich verplicht lid te zijn van één van de drie
partijvakbonden ABVV, ACV en ACLVB.
In o.m. de metaalsector, de schoonmaaksector en de bouwsector krijgen
werknemers premies van zogenaamde
‘Fondsen voor bestaanszekerheid’.
De drie vakbonden hebben het gedurende jaren zo geregeld dat van de premies
in die sectoren extra ‘kosten’ werden
afgehouden bij wie niet gesyndiceerd

was; een flagrant onwettige discriminatie
die door de bonden werd in stand gehouden om kunstmatig veel leden te kunnen
hebben...
Onder impuls van Marie-Rose Morel
klaagt de vakbondscel van het Vlaams
Belang dit soort wantoestanden aan.
Dankzij de vele parlementaire vragen
van het Vlaams Belang en enkele dagvaardingen, wordt nu bij wet beslist dat
dit gesjoemel door de vakbonden onwettig en zelfs strafbaar is. Vele tienduizenden werknemers kunnen deze premies

nu ook volledig ontvangen zonder tussenkomst van een vakbond en zonder
daardoor benadeeld te worden. In het
bijzonder alle bouwvakkers kunnen nu
rechtstreeks en kosteloos alle getrouwheids- en weerverletpremies ontvangen,
zonder nog langer lid te moeten zijn van
een vakbond, door hun kaarten rechtstreeks naar het Fonds op te sturen.
Voor alle informatie kunt u terecht
bij de Vakbondscel van het
Vlaams Belang: 02/284.72.81
rina.lievens@vlaamsbelang.org

Uit de gemeenteraad

Gemeenteraad april

Groen, Groener, Groenst
Op de gemeenteraad van maart hebben
wij en wij niet alleen de expliciete vraag
gesteld om varianten op te nemen in de
het lastenboek voor samenaankoop van elektriciteit. Uit de
stukken blijkt nu dat Eandis dit
expliciet afwijst omdat groene
stroom de facto duurder is dan
grijze stroom en dus nooit aan
de bak zou komen. De beslissing om voor 50 procent groene
stroom te kiezen zal bijgevolg
de Schotense belastingbetaler
weer op extra kosten jagen.
Dit is een eerste reden waarom wij niet
achter dit voorstel kunnen staan. We wensen hier wel te onderstrepen dat Vlaams
Belang niet gekant is tegen groene stroom
an sich. Een tweede reden is dat Eandis

zelf beweert dat groene stroom niet op
het net geraakt omdat de distributienetten
oververzadigd zijn. (Het Laatste Nieuws,
12.04.08) Er is met andere
woorden geen enkele garantie
dat wat we als gemeente kopen
nl. 50% groene stroom, ook
zullen krijgen. Het lastenboek
is ons inziens ook onduidelijk
over de controlemogelijkheid
om dit na te gaan. Tenslotte
hebben wij bezwaar tegen het
opbod dat tussen de verschillende steden en gemeenten lopende is, om ter meest en om ter groenst.
We menen dat Schoten niet aan dit opbod
moet meedoen. Onze fractie heeft zich bij
de stemming onthouden.
PB

Wijk Donk: verstedelijking slaat toe

Omwonenden moeten op bedeltoer omdat het college de wijkbewoners laat vallen
Raadslid Piet Bouciqué interpelleerde
het college over de dreigende verstedelijking in wijk Donk: “De gemeente
Schoten heeft beslist niet in te gaan
op het verzoek van wijkvereniging
Donk om gerechtelijke stappen te zetten tegen de beslissing van Minister
Van Mechelen inzake het bouwproject
Heikantstraat-Schotenhofdreef. Vlaams
Belang-Vlott betreurt deze beslissing
en eist dat het gemeentebestuur op deze
beslissing
terugkomt. Onze fractie
stelt vast dat de gemeente in dit dossier haar burgers in
de steek laat en zich
beroept op een advies van één enkele
advocaat. Van de andere kant stellen we
vast dat het college wel bereid is advocaten te betalen in andere dossiers waar
wellicht andere belangen mee gemoeid
zijn. We citeren uit de beleidsnota van
deze coalitie:
Het samenleven in wijken wordt verder
positief gestimuleerd door het garanderen van een basisdienstverlening voor
alle wijken (ondersteuning wijkcomités, ruimte voor ontmoetingen en activiteiten enz.)
Wat de coalitie in dit dossier doet is
net het omgekeerde van wat ze aan het

begin van de legislatuur beloofd heeft.
Wat deze coalitie doet is het laten vallen
van het wijkcomité als een baksteen.
Ook de communicatie tussen SC en
wijkcomité loopt stroef. Het volstaat de
brief van de secretaris van het comité
gericht aan de burgemeester erop na
te lezen, te vinden op de webstek van
het wijkcomité. Er is gewoonweg géén
communicatie! Sta me toe nogmaals te
citeren uit de beleidsnota, namelijk de
allereerste alinea:
Een goed beleid
begint met goede
communicatie en
duidelijkheid. Het
is hierbij belangrijk
dat de beleidsverantwoordelijken luisteren naar de vragen
en verzuchtingen van de bevolking. De
veelbesproken kloof tussen burger en
politiek kan enkel met doorgedreven
dialoog worden
gedicht.
We hoeven hier verder niets aan toe te
voegen, dit alles kan men onmogelijk
goed bestuur noemen.” Schepen Empereur beaamde dat de wijkvereniging
bij de Raad van State meer kans maakt
dan het college, maar dan nog weigerde
de meerderheid financiële steun te verlenen aan de wijkvereniging om de kosten van de rechtsgang te delgen.

FIETSPADEN:
toestand in schoten is
belabberd
Een groots opgezette bevraging van
de krant Het Nieuwsblad over de
toestand van onze Vlaamse fietspaden leverde voor Schoten geen al te
fraai beeld op. De bewoners konden
hun bevindingen doorgeven aan een
centraal meldpunt. Voor iedere positieve reactie kwamen er 5 negatieve
reacties over onveilige, ontbrekende,
gevaarlijke, te smalle, hobbelige,
“kamikaze”, slecht verlichte, “doodsgevaarlijke”… fietspaden, dit is maar
een greep uit de omschrijvingen. In
ieder geval: er is werk aan de winkel.
De beleidsnota 2007-2012 van de coalitie beloofde meer fietspaden…

Uit de gemeenteraad

OEPS, waardevolle villa weg !
OESJE, er staat een nieuwe villa !
Tijdens de gemeenteraad van 28 februari
kwam dit punt reeds ter sprake. Vlaams
Belang uitte toen zijn verontwaardiging
over de sloop van deze villa met een belangrijke erfgoedkundige waarde. Dat
daar ernstige fouten gebeurd zijn is meer
dan waarschijnlijk. Er was namelijk geen
sloopvergunning verleend. Enkel een vergunning om die villa te verbouwen, mits
bepaalde voorwaarden. Schepen Empereur antwoordde toen dat zij er diezelfde
dag was langs geweest en de werken had
laten stilleggen. Wat een geweldig toeval,
want de villa lag al maanden tegen de
grond !
Raadslid Lutgard Mertens-de Bois vroeg
zich dan af, indien zij een bepaalde tekst
van de Erfgoedraad niet in handen had
gekregen en niet op de gemeenteraad had

gebracht, of die werken dan ook stilgelegd zouden zijn geworden ? Ze had daar
zo haar twijfels over en stelde op de raad
van april de volgende vragen aan schepen
Empereur: is er ondertussen een procesverbaal opgesteld ? Wie is verantwoordelijk voor deze niet-vergunde sloop ? Wat
zijn de gevolgen voor de bouwpromotor ?
Schepen Empereur draaide rond de pot en
werd nog bijgestaan door haar man Gunter De Bock, die vlakaf beweerde dat ons
raadslid het over een verkeerde villa had.
Ondertussen is men in versneld tempo bezig op de oude grondvesten een nieuwe
villa te bouwen. Alles is in dit dossier nog
zeker niet opgeklaard, dit dossier wordt
ongetwijfeld vervolgd... NB De aandachtige lezer zal misschien de bedenking
maken: haar man ? Man en vrouw mogen

Nieuws uit de Paalstraat
De winkeliers
in de Paalstraat
zijn,
klantvriendelijke en
verdraagzame
mensen, die niet
zo gauw klagen.
Een “incident” begin maart waarbij een
jonge Schotenaar grote pakken karton,
die klaarstonden voor de ophaaldienst, in
brand stak en twee zitbanken zwaar beschadigde, maakte echter een einde aan
hun geduld. Deze brandstichting was de
klap op de spreekwoordelijke vuurpijl
en liet een zéér wrang gevoel na bij vele
winkeliers. Zij klagen al lang over vandalisme, het achterlaten van vuilnis en rondhanggedrag ‘s avonds laat en ‘s nachts.
De problemen zijn het grootst aan de
doorgang Paalstraat-Edisonplein en aan
de zitbanken ter hoogte van de parking
in de Paalstraat. Raadslid Ghislaine Peleman drong daarom aan op meer nachte-

lijke controles en vroeg om de zitbanken
veiligheidshalve te verwijderen. Zonechef
Dirk Lemmens erkende dat er zeker een
probleem is in de Paalstraat {2050 oproepen in de afgelopen 5 jaar en 730 PV’s
hiervoor (verkeer niet meegerekend)}
maar vond meer controles overbodig omdat er al intensief gepatrouilleerd wordt.
Wel riep hij de winkeliers op om elk incident te melden. Ghislaine Peleman drong
aan op verhoogde waakzaamheid in de
Paalstraat en beloofde om dit dossier te
blijven volgen. In latere gesprekken met
enkele winkeliers stelde ze vast dat deze
zwaar ontgoocheld zijn door het antwoord
van de zonechef en het gevoel hebben dat
ze niet ernstig genomen worden. Ook op
het voorstel van de gemeente om in het
vervolg de papier- en kartonberg pas op
vrijdagochtend op straat te zetten reageerden ze schamper. De “goeien” worden
weer maar eens gestraft voor de “slechten”. Gelijk hebben ze!

Bezoek onze stand
op de braderij van 20-21-22 juni!
doorlopend animatie, info- en boekenstand
Uiteraard kan u ook genieten van een goed
glas Vlaamsche Leeuw in het gezelschap
van onze Schotense mandatarissen en
bestuursleden.

toch niet samen in de gemeenteraad zetelen ? Zij mogen dit wel want, ze wonen
wel samen en hebben een gezin, maar…
ze zijn niet gehuwd ! Je reinste discriminatie van gehuwden ! Kan dit wel volgens de
een of andere deontologische code?

ACTIE S.O.S. DEUZELD
werpt eerste vruchten af

Op verzoek van het buurtinitiatief
SOS Deuzeld overhandigde gemeenteraadslid Tim Willekens namens
de wijk een petitie, waarin de bewoners in en rond de Marsstraat hun
bezorgdheid uiten m.b.t. het sociale
woningproject dat bij hen op stapel
staat. In de petitie klagen ze het gebrek aan inspraak aan en spreken zij
hun bedenkingen uit bij het feit dat
met de komst van dit grootschalige
project meer dan 40 % van het totaal
aantal sociale woningen in Schoten
in hun wijk zal gevestigd zijn, wat in
tegenspraak is met de eigen synthesenota van de coalitie hieromtrent. Tot
3 maal toe agendeerde onze fractie dit
punt op de gemeenteraad, maar het
schepencollege wenste hierover duidelijk het debat niet te voeren en besloot dan maar van 3 keer haar kat te
sturen naar de raadszitting. Er restte
dan ook niets anders dan de petitie te
overhandigen aan de raadsvoorzitter
en hem te vragen de petitie aan het
college van burgemeester en schepenen over te maken. Het resultaat
hiervan is dat de meerderheid onlangs bekend maakte een inspraakvergadering op touw te zullen zetten
van zodra de bouwaanvraag binnengekomen is. Wij zullen dit dossier in
elk geval op de voet blijven volgen…
Wordt ongetwijfeld vervolgd !

Nieuws uit de Parlementen
Sedert het begin van de jaren ‘90 zorgt
Vlaanderen zelf voor de ondersteuning
van zijn exporterende bedrijven, voor
de promotie van Vlaamse producten en
diensten in het buitenland,
en ten slotte voor het
aantrekken van investeerders. Vandaag vertegenwoordigt Vlaanderen
80% van de Belgische
export. Toch werd er een
Belgisch Agentschap voor
de Buitenlandse Handel
opgericht. Een veertigtal
personeelsleden (!) bereiden er de reizen van prins Philip naar het
buitenland voor. Alsof het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
(VLAIO) dat niet zelf kan doen.
Het ziet er naar uit dat daar nog een tweede instelling bijkomt. De eerste fase van de
staatshervorming voorziet in de oprichting

Belgische recuperatie is al bezig
van “Invest in Belgium”, dat buitenlandse
investeerders de weg moet wijzen naar alle
federale en regionale steunmaatregelen.
Ook hier is er weer sprake
van dubbel gebruik met
het VLAIO.
De regering Leterme
plaatst Vlaanderen daarmee voor voldongen feiten. Bovendien zal de
Vlaamse regering ook nog
eens voor een jaarlijkse
dotatie moeten opdraaien.
Twee maal betalen voor
hetzelfde is dat.
Er zijn blijkbaar krachten
die met lede ogen aanzien hoe Vlaanderen
zich in het buitenland profileert. Ze sturen
er op aan om die bevoegdheden sluipenderwijs te recupereren. In plaats van overlappingen te vermijden en de inflatie aan
diensten af te bouwen, gaat men er om
ideologische redenen nieuwe bijmaken.
Vlaanderen zit hier niet op te wachten. Je
zou dus hopen dat de Vlaamse regering op
haar strepen zou staan, maar niets is min-

Uw geld goed geïnvesteerd?
De bijna-gratis politiek van de minister
voor mobiliteit, Kathleen Van Brempt,
en haar miljoeneninvestering in ‘De
Lijn’ brengen geen oplossing voor
de dagelijkse files. We stellen vast
dat er jaarlijks 4 miljard euro wordt
geïnvesteerd in openbaar vervoer, terwijl
er amper 1,3 miljard naar investeringen
in wegeninfrastructuur gaat.
De burger in steden durft geen openbaar
vervoer meer te nemen. De onveiligheid op
het openbaar vervoer maakt dit vervoersmiddel niet populair.
De discriminerende
maatregelen zoals het
extra aanwerven van
allochtonen zijn daarentegen een doorn
in het oog van vele
werkzoekenden en
personeelsleden van
‘De Lijn’.
Ondertussen slibt het
Antwerpse wegennet,
met zijn randgemeen-

der waar. Patricia Ceysens wil haar bazen
in de federale regering niet tegen de haren strijken en Kris Peeters kijkt de andere
kant uit. Tegen de wensen van Laken ga
je best niet in, weet hij van een van zijn
voorgangers.
Luk Van Nieuwenhuysen
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Kinderen zijn
de toekomst
Nooit eerder was een samenleving zo
kindonvriendelijk als de onze. Zonder
twee beroepsinkomens kan een gezin
amper overleven. Dat leidt tot de dramatische situatie dat vrouwen minder kinderen hebben dan ze eigenlijk wensen,
dat moeders die liever thuis blijven bij
hun kinderen gedwongen worden om te
gaan werken, dat de groep der kinderlozen groeit omdat sommigen zelfs met
twee bescheiden inkomens zich geen
kinderen kunnen veroorloven of omdat
zij het krijgen van kinderen uitstellen
tot het er niet meer van komt.

ten - maar ook de Kempen -verder dicht,
omdat deze regering, en vooral de vorige
socialistische ministers voor openbare
werken, onvoldoende geïnvesteerd hebben
in bijkomende weginfrastructuur.

In het hart van onze samenleving werd
een demografisch vacuüm geschapen
dat thans opgevuld wordt door migranten. Kijk om je heen en zie hoe weinig
kinderen er nog zijn en hoeveel van de
kinderen er allochtonen zijn.

Niet alleen structureel onderhoud, maar
ook bijkomende weginfrastructuur is onontbeerlijk om ons land niet volledig te laten dichtslibben. Vlaanderen heeft dus nog
heel wat achterstand in te halen.
Wil dit alles zeggen dat het Vlaams Belang
voor minder openbaar vervoer pleit? Absoluut niet, maar we stellen enkel vast dat
Van Brempt haar troetelkindje ‘De Lijn’
voortdurend miljoenen euro’s blijft voorschotelen. Het Vlaams Belang wil dat de
middelen voor het openbaar vervoer efficiënt worden ingezet. Daarenboven moet het
stiefmoederlijk behandelde infrastructuurbeleid dringend opgeschroefd worden. Het
is aan u om er voor te zorgen dat volgend
jaar bij de Vlaamse verkiezingen het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen niet langer in
handen is van twee ministers, laat staan in
handen van een socialistische minister.

Indien onze samenleving niet kindvriendelijker wordt, gaan wij zware
problemen tegemoet. Dat zou de hoofdbekommernis van verantwoorde politici
moeten zijn. Het is de staat die de problemen veroorzaakt heeft door mensen
zodanig te belasten (de helft van uw
inkomen gaat naar de staat) dat het hebben van kinderen een
luxe is geworden.
Belastingen zijn een
vorm van gelegaliseerde diefstal. Het
is uw geld, u heeft
ervoor gewerkt. De
vruchten van uw
arbeid komen op
de eerste plaats uw
kinderen toe, niet de
overheid.

Marleen Van den Eynde
Vlaams Volksvertegenwoordiger
www.marleenvandeneynde.be

Alexandra Colen
Volksvertegenwoordiger

