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Woordje van de
voorzitter
Beste Schotenaren,
Het bijzondere feestjaar 2009 nadert zijn
einde; de herfstkleuren flakkeren nog even
op vooraleer een nieuwe lente alles weer
groen zal maken. Onze afdeling viert nog
steeds zijn dertigjarig bestaan, we hebben daarvoor een meer dan behoorlijk
programma afgewerkt. Op pagina 7 vindt
u sfeerbeelden van deze activiteiten. Op
politiek vlak werden we begin dit jaar getroffen door het wegvallen van onze fractieleidster. Na een verbeten strijd met haar
ziekte kroop Marie-Rose tot onze vreugde
uit het dal waarin ze was verzeild geraakt.
Op pagina 6 leest u een vraaggesprek met

Telex
“Gemeenteraad”

haar. Op plaatselijk vlak blijven we onze
oppositierol in de gemeenteraad op constructieve manier invullen. Zo stelden we
kritische vragen over het inbreidingsproject Kruispadstraat/Havenplein waar het
onteigeningsspook
was opgedoken. Ook
de gemeentelijke financiën baren ons
zorgen. We blijven
dit dossier op de voet
volgen.
Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter

Het afdelingsbestuur van Vlaams Belang Schoten
wenst alle inwoners van Schoten een
“Zalige Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar 2010!”

Wij heten U van harte welkom op onze

Nieuwjaarsreceptie

op zaterdag 23 januari 2010 vanaf 19.30 uur
in Zaal De Poort, Markt 17 te Schoten.
Onze gastspreker is Marie-Rose Morel.
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Ja, ik wil
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Onze raadsleden zaten de afgelopen maanden niet stil.***Op
de gemeenteraad van eind september vroeg Piet Bouciqué
hoe het nu eigenlijk zat met de
geruchten over onteigeningen
in het project Kruispadstraat/
Havenplein.***De bevoegde
schepen antwoordde dat er
geen onteigeningsplan bestaat
en dat zij zelf gekant is tegen
onteigeningen.***T ijdens
dezelfde raad vroeg raadslid Peleman of het niet mogelijk was de groene containers
wekelijks op te halen in de
zomermaanden.***De
bevoegde schepen antwoordde
dat er geen klachten en dus
geen problemen zijn.***Op
de gemeenteraad van oktober
nam Marie-Rose Morel haar
mandaat terug op.***Meteen
werd het huishoudelijk reglement aangepast.***Tot op
heden mochten we tijdens de
openbare zitting geen actualiteitsvragen
stellen.***Nu
heeft een hogere overheid
Vlaams Belang gelijk gegeven
en mogen de vragen wél gesteld worden tijdens de openbare vergadering.***

Zinloos geweld:
Secretariaat
Schoten
slachtoffer van
vandalen
Tijdens de
jongste braderij werd
de gevelruit
van het VBscretariaat
in de Paalstraat vakkundig vernield. Er was
geen enkele aanleiding voor, geen
aanwijsbare reden. De braderij verliep vredig en rustig. Vlaams Belang
diende klacht in tegen onbekenden
bij de politie.

Wie had dit ooit kunnen geloven ?

O

nze verzekeraar, pseudobankier, projectontwikkelaar en burgemeester Harrie Hendrickx is
als partner van diverse vennootschappen mee de trotse
eigenaar geworden van Het
Volkshuis, de socialistische uitvalsbasis in hartje Schoten. Wie
had ooit gedacht dat een tsjeef
daar zijn zinnen zou opzetten?
De Oude garde van Socialistische Kameraden, die met slagzinnen en strijdliederen ten strijde trok tegen de katholieke
machthebbers van toen, zouden zich in
hun graf omdraaien en dezen die hiervoor
verantwoordelijk zijn - een eeuwige ver-

doemenis toewensen !

Hoe is dit zover
kunnen komen?
Al vele jaren merken wij dat de Socialisten in Vlaanderen een nieuwe doctrine
uitvoeren namelijk deze van een goede
opvang en begeleiding voor alle asielzoekers, en de politieke krachtlijnen uittekenen voor een toekomstige multiculturele
samenleving!
Voor hun eigen traditionele historische
culturele organisaties is er helaas geen
plaats meer. Alle Vlaamse socialistische
culturele verenigingen die in Het Volkhuis hun thuisbasis hadden, werden op
straat gezet. Multicultureel, dat is de slagzin van heden.

Illegalen onbestraft

Brussel wordt de jongste tijd geconfronteerd met een nieuw
misdaadfenomeen. Winkels worden bestormd door criminele bendes, die in groep zoveel meegraaien als ze kunnen
en op de loop gaan nog voor iemand hen kan tegenhouden.
De politie ontdekte dat de gestolen waar verkocht wordt op
de zwarte markt, en zette onlangs een grootschalige actie

De Schotense lokale socialistische bestuurders hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen tussen licht en donker hun
“Volkshuis” verkocht aan Kolum, de
gewezen verzekeringsmaatschappij van
Harrie Hendrickx. Maar, voor wat hoort
wat... Zij kregen de toezegging dat zij
mee Schoten mogen besturen. Met slechts
12,8 procent van de stemmen mocht Kurt
Vermeiren toch schepen worden en voor
de andere kameraden kwamen er goed
betaalde mandaten in diverse Intercommunale maatschappijen.
Hierdoor staan nu alle socialistische culturele verenigingen die in Het Volkshuis
gevestigd waren op straat! Zij die tot nu
toe nog aan het socialistisch gedachte
trouw waren en nog volmondig “Ontwaakt, verworpenen der aarde” zongen,
zijn nu zelf “de verworpenen van de lokale partijbonzen geworden”!

op het getouw waarbij 72 personen werden aangehouden.
Bij de arrestanten waren er 48 illegalen. Vlaams BelangKamerlid Bart Laeremans voelde minister van Justitie De
Clerck aan de tand, die toegaf dat slechts 12 personen gerechtelijk werden aangehouden, en 60 louter administratief. In een dergelijk klimaat van straffeloosheid kunnen
(illegale) criminelen rustig hun gang blijven gaan, en dat
weten ze maar al te goed.

Rechters
versus
Vlaams
Belang

E

ind september
kwam het Grondwettelijk Hof samen
over de partijfinanciering
van het Vlaams Belang.
Dat Hof moet een aantal
fundamentele vragen
beantwoorden die hoofdzakelijk verband houden
met het recht op vrije meningsuiting.
Voor wie het was vergeten: de Raad
van State moet uitspraak doen over de
vraag van de Franstalige partijen en
de SP.A om de partijfinanciering van
het Vlaams Belang af te nemen. Maar
op onze vraag werden eerst een aantal
zogenaamde ‘prejudiciële vragen’ gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Een
eerste zitting ging over de wrakingsverzoeken van het Vlaams Belang ten
aanzien van 5 van de 12 rechters van
het Grondwettelijk Hof. Die rechters
staan duidelijk vijandig tegenover het
Vlaams Belang of hebben nauwe banden met de tegenpartij. Zo is er onder
meer rechter Eric Derycke, lid van de
Belgische Grootloge en… voormalig
minister voor de SP.A. Het Hof wees
de wrakingsverzoeken van het Vlaams
Belang echter af. Onbegrijpelijk, aangezien de Raad van State eerder twee
raadsheren op dezelfde gronden wél
wraakte. De eigenlijke pleidooien bij
het Grondwettelijk Hof volgen later.
Het Vlaams Belang geeft zich niet
gewonnen. Wordt dus ongetwijfeld
vervolgd.

VRT in de fout

D

e openbare omroep
werd door de Raad
van State zwaar op
de vingers getikt. Wegens
discriminatie...

het voortaan over een andere boeg zal
gooien, vergist zich wellicht. “We gaan
onze houding ten gronde niet aanpassen.
Wel moeten we nog wat voorzichtiger
zijn”, zegt Hoflack in De Standaard.

In de aanloop naar de verkiezingen van
10 juni 2007 organiseerde de VRT twee
grote televisiedebatten met Guy Verhofstadt, Yves Leterme en Johan Vande
Lanotte. De zogenaamde ‘kanseliersdebatten’ met de zelfgekozen ‘kandidaatpremiers’ waren een handigheidje om
het Vlaams Belang te weren. Toenmalig
voorzitter Frank Vanhecke pikte dat niet
en trok naar de Vlaamse Regulator voor

Het Vlaams Belang is de tweede grootste
partij in Vlaanderen en dus een belangrijke politieke factor, maar de VRT doet
krampachtig of we niet eens bestaan.
Nieuws in pure Sovjetstijl. Als ze “de oppositie” aan het woord laten, is dat steevast SP.A, Groen, of LDD. In spel- en
praatprogramma’s duiken elke keer opnieuw dezelfde (rode) vrienden op. Het
lijkt wel of ze hun tentje daar hebben

de Media. De VRM gaf Vanhecke gelijk
en stelde dat de VRT zijn “verplichtingen
van niet-discriminatie en van politieke
en ideologische onpartijdigheid niet
nakwam”. De VRT ging daarop uithuilen bij de Raad van State. Maar
ook daar kregen ze dus het deksel
op de neus. De rechters waren niet
mals voor de openbare omroep. In
het arrest staat letterlijk dat de VRT
de kiezers bewust heeft “misleid”.

Schuldbekentenis
VRT-hoofdredacteur Kris Hoflack erkent
in een uitgebreid interview met Knack
(23.09.09) dat “we het Vlaams Belang
duidelijk niet behandeld hebben als een
andere partij”. “Zelfs de problemen die
door de partij worden aangekaart, werden
aanvankelijk doodgezwegen, uit politieke
correctheid”, geeft de journalist nu toe.
Zo hoort u het eens uit VRT-hoek zelf. Het
arrest van de Raad van State is natuurlijk
goed nieuws, maar wie denkt dat de VRT

Stop boycot

opgeslagen. Voor alle duidelijkheid: wij
willen geen conflict met de VRT. Maar
kijkers en luisteraars hebben recht op correcte en onpartijdige informatie. Daar betalen ze ook (veel) belastingen voor. Het
Vlaams Belang gaat deze kwestie dan ook
opnieuw aankaarten in het Vlaams Parlement en de Raad van Bestuur. De houding
van de VRT tegenover onze partij is een
pure schande voor de democratie en de
journalistiek. Wij hopen dat de openbare
omroep de mediaboycot en de vuile oorlog tegen het Vlaams Belang eindelijk
stopzet.

Belgisch failliet: geen Vlaams krediet

D

e federale regering
kijkt aan tegen een
begrotingstekort van
niet minder dan 25 miljard
euro. Vooral Vlaanderen zal
straks de rekening betalen.
De Vlaamse regering engageerde zich
om in 2011 een begrotingsevenwicht te
bereiken, maar België en de Franstaligen
mikken ten vroegste op 2015. Uitgerekend N-VA-begrotingsminister Muyters
gaf toe dat Vlaanderen 90 procent van de
besparingen draagt.
Aan de besparingsinspanning koppelde de
regering-Peeters geen enkele voorwaarde.

Het Vlaams Belang betreurt dat de Vlaamse regering zich tevreden stelt met vage
beloften van Wallonië en Brussel om ‘een
inspanning’ te doen. De Vlamingen betalen andermaal het gelag voor de Belgische
spilzucht. Ondanks de stoere aankondigingen van de N-VA draait vooral Vlaanderen op voor het gezamenlijk tekort. Van
een assertieve Vlaamse politiek, zoals
door Bart De Wever steeds werd vooropgesteld, blijft niets meer over. Vlaanderen
wordt op deze manier de beste steunpilaar
van de regering Van Rompuy-ReyndersOnkelinx. Met dank aan de N-VA.
Het Vlaams Belang wil dat eindelijk “buiten de Belgische lijntjes wordt gekleurd”.
Vlaanderen moet zijn lot zélf in handen
nemen.

Recht op veiligheid

B

russel heeft alweer
een bijzonder hete
zomer achter de rug.

Berichten en beelden van rellen en regelrechte straatterreur volgden elkaar op. Er
bestaan reeds jaren zogenaamde ‘no gozones’: wijken waar allochtone jongerenbendes de plak zwaaien en politiediensten
zich niet meer (mogen) vertonen. De jongerenbendes beschouwen deze wijken als
hun territorium. Zelfs de brandweer en de
ambulance zijn er niet meer welkom.

Politiek
verantwoordelijk
De verantwoordelijkheid van de politieke
overheden is verpletterend. Om hun allochtone kiezers niet voor het hoofd te
stoten, voeren de Brusselse PS-burgemeesters al jaren een laks beleid waarbij
de politie ronduit tegengewerkt wordt.
Het gevolg van deze capitulatiepolitiek
is dat in verschillende wijken een klimaat van straffeloosheid heerst. Dat klimaat wordt nog versterkt door het feit

dat gekliste delinquenten amper gestraft
worden. Door toedoen van de SP.A en
de VLD is er in dit land nog altijd geen
ernstig snelrecht en modern jeugdsanctierecht. Ook nu Justitie in handen is gekomen van de CD&V, verandert er weinig
of niets.
Voor het Vlaams Belang is het genoeg geweest. Het recht op veiligheid is immers
een elementair mensenrecht. Daarom
moet de knuffelpolitiek eindelijk vervangen worden door een kordate aanpak.

“

Een kordate aanpak van
de criminaliteit blijft
uit. Tot ergernis van de
rechters, tot frustratie van
de politie, tot
onvrede van de
samenleving en
tot groot jolijt van
de criminelen.

350.000!
Het Vlaams Belang heeft er steeds
voor gewaarschuwd dat de nieuwe
regularisatieronde opnieuw een
massale immigratiestroom op gang
zal brengen. Volgens een topambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken zullen er als gevolg
van de regularisaties in 5 jaar tijd
liefst 350.000 (!) nieuwe vreemdelingen bijkomen. Daar komt nog
bij dat deze regularisatiecampagne
de boodschap uitzendt dat illegaal
verblijf in dit land beloond wordt,
waardoor als vanzelf nieuwe illegalen worden aangezogen. Volgens
dezelfde bron staan nu reeds mensenhandelaars in Spanje, Italië en
Nederland klaar om ‘hun’ illegalen
hierheen te sturen, gewapend met
valse papieren die moeten bewijzen
dat ze al vijf jaar in België verblijven.

Bruno Valkeniers
Vlaams Belang-voorzitter

Voorstellen van het Vlaams Belang:
•
•
•
•
•

Meer middelen voor de politie
Meer blauw op straat
Invoering van nultolerantie
Invoering van snelrecht
Invoering van een modern
jeugdsanctierecht

• Snelle uitbreiding van de
gevangeniscapaciteit
• Intussen inschakeling
gevangenisboten
• Repatriëring van criminele
vreemdelingen

Het Vlaams Belang is vastbesloten het
verzet tegen de waanzinnige regularisatiepolitiek nog verder op te voeren.

Vraaggesprek met Marie-Rose Morel
V: Mevrouw Morel, we vernamen met
blijdschap dat u uw ziekte bovenop
bent gekomen, hoe voelt u zich nu?
Marie-Rose: Uiteraard heel gelukkig dat
het zo is afgelopen. Ik weet wel dat we de
oorlog nog niet gewonnen hebben, maar
al wel een heel belangrijk veldslag. Mentaal voel ik me prima, lichamelijk zal het
nog wel enkele jaren duren vooraleer ik
terug écht “de oude” ben.
V: Uw laatste activiteit in Schoten was
een pannenkoekenslag op 31 januari,
de dag erna was uw eerste chemobehandeling. Hebt u al die tijd het reilen
en zeilen in Schoten kunnen volgen?
Marie-Rose: Zeker en vast. Dankzij mijn
super afdeling en onze lokale voorzitter
Piet Bouciqué bleef ik van alles op de
hoogte. En dat is bijzonder aangenaam,
want wanneer je ziek bent heb je snel de
indruk dat je “afgeschreven” bent.
V: Heel wat Schotenaren hebben uw
dagboek ge-

volgd via het internet, kreeg u veel reacties uit Schoten?
Marie-Rose: Heel veel reacties. Mails,
kaartjes, bloemen, kleine geschenkjes. Ik
wil bij deze al die Schotenaren dan ook
hartelijk bedanken voor het hart onder de
riem. Zoiets doet deugd en laat je voelen
dat je er niet alleen voorstaat.

alle verkiezingen gewonnen, met dezelfde
succesformule. Misschien moeten we nu
eens nadenken om deze succesformule
aan te passen aan de huidige realiteit en
waar nodig te moderniseren om ook jonge en nieuwe kiezers aan te trekken. Het
programma van het Vlaams Belang is een
zeer actueel programma. Veiligheid, im-

V: Hoe kijkt u in het algemeen terug op de voorbije
9 maanden?
Marie-Rose: Ik hoop dat
ik zoiets nooit meer moet
doormaken. Anderzijds heb
ik gemerkt dat een mens
meer aankan dan hij zelf
denkt. En dat hoor ik ook
van veel lotgenoten. Hoe
dan ook hebben de afgelopen 9 maanden me geleerd
dat je in het leven moet genieten van elke
dag. Bovendien heb ik een ongelofelijk
respect gekregen voor de mensen die in
ziekenhuizen en met thuiszorg altijd paraat staan om te helpen en het leed te verzachten. Hoedje af voor de zachte sector.
V: U haalde een monsterscore voor de
Europese verkiezingen maar u bent niet
verkozen, hoe evalueert u het stemmenverlies voor Vlaams Belang?
Marie-Rose: Voor het eerst in de geschiedenis van de partij scoorde de Europese
lijst opmerkelijk beter dan de Vlaamse
en dat terwijl we toch concurrentie hadden van Verhofstadt, Dehaene, Dedecker
en Dewever. Dat doet natuurlijk plezier,
maar anderzijds moeten we ons toch afvragen waarom een derde van onze kiezers ons deze Vlaamse en Europese verkiezing verlaten heeft. Sterke inhoudelijke concurrentie op onze Vlaamse vleugel
en populistische concurrentie op onze
rechtse vleugel zijn een deel van de verklaring, maar volgens mij is er meer. Het
Vlaams Belang heeft de afgelopen 30 jaar

De nodige soberheid
In zijn 21 juli-boodschap stelde Albert dat we in deze tijden van crisis de nodige soberheid aan de dag moeten leggen. Over zichzelf had de vorst der Belgen het toen duidelijk niet. Naast de jaarlijkse dotaties voor het koningshuis
- bijna 14 miljoen euro - zijn er voor de belastingbetalers
nog tal van verdoken kosten. Zo kostte de beveiliging van
Albert op zijn luxejacht vorig jaar nog 34.307 euro. Maar
er is meer. Inzake de verplaatsingen die Albert en Paola
per vliegtuig maken, ontving Vlaams Belang-Kamerlid

migratie, Vlaamse bevoegdheden, geldverspilling... het zijn dé thema’s van de
huidige politieke malaise en toch kunnen
we ons programma niet naar waarde laten renderen. Misschien moeten we onze
“verkoopstechnieken” eens rustig herbekijken.
V: Wat brengt de toekomst? We zitten
halverwege de legislatuur in de gemeenteraad?
Marie-Rose: Koen Dillen heeft de afgelopen 10 maanden mijn zitje in de gemeenteraad warm gehouden, waarvoor
hartelijk dank. Maar sinds oktober ben
ik opnieuw fractieleider in de gemeenteraad en eigenlijk geniet ik daarvan. We
hebben een toffe ploeg en de interactie
met de meerderheid is bij momenten heel
constructief. Zoals we drie jaar geleden al
stelden. Geen oppositie om de oppositie
maar oppositie in het belang van onze gemeente. Dat willen we de komende drie
jaar verder uitbouwen en in 2012 zullen
we dan ook met een mooi palmares naar
de Schotense kiezer kunnen stappen!

Bruno Stevenheydens recent een kostenplaatje van het
departement Landsverdediging. Tijdens de eerste helft
van 2009 werd in totaal 13 keer op een vliegtuig beroep
gedaan om zich te verplaatsen naar hun vakantievilla in Frankrijk (7 keer), en naar
Zwitserland, Duitsland
en Egypte. Het kostenplaatje bedraagt maar
liefst 106.158 euro.

1979-2009: 30 jaar Vlaams Blok/Belang Schoten

Leerkrachten:
geen looninlevering
In een besparingsplan stelde Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A)
een loonsverlaging met één procent voor
alle leerkrachten voor. Na hevig protest lijkt dat plan opnieuw opgeborgen.
Terecht. Het kan niet dat de Vlaamse regering wil beknibbelen op de lonen van haar
leerkrachten, terwijl de Vlaamse miljardentransfers naar Wallonië blijven bestaan

Beroep onder druk
De huidige lonen van leerkrachten zijn al
verre van buitensporig, zeker indien men
de vergelijking maakt met de verloningen
die in de privésector gelden voor gelijkwaardige diploma’s. Bovendien staat het
beroep van leerkracht - mede door het op
de helling zetten van de vaste benoeming,

Vlaams Belang
Mobiel
Onlangs werd ‘Vlaams Belang Mobiel’, de mobiele webstek van het
Vlaams Belang, gelanceerd. Wie
over een gewone gsm met internetverbinding, Blackberry of iPhone beschikt, kan onze nationale
webstek (www.vlaamsbelang.org)
voortaan ook via zijn mobiele telefoon bekijken. Breng ons een bezoekje via m.vlaamsbelang.org
en voeg de webpagina toe aan uw
favorieten!

Abonneer op
E-Magazine

Onze parlementsleden in de commissie Onderwijs An Michiels, Gerda Van Steenberge en
Katleen Martens verzetten zich tegen de looninlevering voor leerkrachten.

en de andere overheden in dit land boven
hun stand leven.
Indien de SP.A absoluut wil besparen, zou
men beter snoeien in de vele nepstatuten
en totaal nutteloze projecten, die zelfs na
meerdere negatieve evaluaties toch nog
geld toegestopt krijgen.

de hoge werkdruk en het gebrek aan respect - al danig onder druk.

Via E-Magazine - de elektronische
nieuwsbrief van het Vlaams Belang –
blijft u op de hoogte van de politieke
actualiteit en de standpunten van het
Vlaams Belang. U kan zich gratis abonneren door een
bericht te sturen naar
pers@vlaamsbelang.org.

Een verlaging van de lonen zou het beroep opnieuw minder aantrekkelijk maken. Daarvan kan dan ook absoluut geen
sprake zijn.

Horeca:Vlaams Belang
wil 6 procent BTW
Dit jaar voerden de horeca-uitbaters
meermaals actie voor een verlaging
van het BTW-tarief. Enkele maanden
geleden verlaagde Frankrijk zijn BTWtarief al tot 5,5 procent. Nederland en
Luxemburg hanteren ook verlaagde tarieven (respectievelijk 3 en 6 procent).
Recent besliste de regering om het
BTW-tarief voor eten te verlagen naar
12 procent, voor drank blijft echter het
tarief van 21 procent van kracht. Dat
is nog steeds niet genoeg. Deze BTWverlaging biedt dan ook geen oplossing
voor de talrijke cafés in Vlaanderen.

De VLD beloofde herhaaldelijk een
BTW-verlaging tot 6 procent, maar die
komt er dus niet. Nochtans zit die partij al tien jaar in de federale regering.
Sinds jaar en dag is een BTW-verlaging
in de horeca een programmapunt van
het Vlaams Belang. Onze partij voerde hiervoor reeds meermaals actie en
diende in het parlement concrete wetsvoorstellen in die een BTW-verlaging
van 21 naar 6 procent voor drank én
eten voorzien. Zeker in tijden van economische crisis is er nood aan financiële ademruimte.

