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VBJ laat Schotenaren niet is de kou staan

In memoriam:

Jef Michiels

De glühweinstand van de Vlaams Belang Jongeren op de
zaterdagmarkt was dit jaar al aan zijn zesde editie toe.
Ondanks het gure weer waagden talrijke
Schotenaren zich op de markt om hun
wekelijkse inkopen te doen. Ze werden
door Vlaams Belangmedewerkers getrakteerd op een glaasje warme wijn of
chocolademelk om het nieuwe jaar in
te luiden. Ook de marktkramers die de
moed hadden toch op te dagen in de barre
weersomstandigheden werden met een glaasje vereerd. En het smaakte !

Valentijnsactie:

Houden van Vlaanderen

Op 13 februari, de dag voor St-Valentijn, boden onze militanten folders en snoepjes aan op de zaterdagmarkt. Daarmee
werd onze onafhankelijkheidseis nog eens kracht bijgezet. Een
erg gesmaakte actie bij de talrijke marktgangers !

Boek Marie-Rose Morel nu verkrijgbaar!
Op 22 januari vorig jaar maakte Marie-Rose Morel bekend
dat ze leed aan baarmoederkanker in een vergevorderd
stadium.
Het nieuws sloeg in als een bom. Ze was
amper zesendertig en de artsen gaven haar
tien procent overlevingskans. “Dat is weinig, maar genoeg” reageerde ze en ging de strijd aan met de ziekte van deze tijd. De
strijd van Marie-Rose maakte duidelijk dat kanker de politieke grenzen overstijgt. De
steunbetuigingen bleven toestromen, over alle ideologische grenzen heen.
Op 13 augustus werd ze genezen verklaard. Hopelijk kan ze binnen vijf jaar genezen
verklaard worden. Over de moeilijke maanden van chemo en bestraling hield MarieRose Morel een dagboek bij, dat nu ten voordele van Kom op Tegen Kanker uitgegeven wordt. “Leve het Leven !” is 272 blz. dik en bevat naast het moedige verhaal
van een moeder om te overleven ook een fotokatern. Het werd uitgegeven bij de
Standaard Uitgeverij.
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Ja, ik wil
uw gratis infopakket
uw gratis proefabonnement voor drie maanden
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)

SECRETARIAAT SCHOTEN
Paalstraat 134 2900 Schoten
Tel. 03-658 67 37
Fax 03-645.22.25
secretariaat.schoten@vlaamsbelang.org

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 72 56. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Beste
Schotenaren,
Na onze euforie
over de terugkeer van onze
fractieleidster
in de gemeenteraad moesten we
eind januari afscheid nemen van ons
raadslid Jef Michiels. Jef verliet ons
na een verloren strijd tegen kanker.
Jef werd begraven op 29 januari in de
het erepark van de Schotense begraafplaats. In de St-Cordulakerk deden
talrijke bekenden en kennissen hem
uitgeleide in een sfeervolle afscheidsmis, die door de voltallige gemeenteraad werd bijgewoond. Jef was alom
gerespecteerd voor zijn bereidwilligheid, zijn Vlaamse overtuiging en zijn
gedegen kennis van de verkeersproblematiek in de gemeente. Met talrijke
tussenkomsten op de raadscommissie
Mobiliteit en Toegankelijkheid bracht
hij knelpunten aan het
licht en zorgde op zijn
manier voor veiliger
verkeer in Schoten.
Jef, we zullen je hard
missen.
Koen Dillen
volgt Jef op in de
gemeenteraad.
Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter

Zogezegd
“Het probleem in Brussel blijft de
machtige PS die om electorale redenen de verziekte situatie in stand wil
houden.”
Journalist Alain Mouton in Trends,
11 februari 2010
“Over tien jaar zal de échte Vlaamse
autochtoon tot de absolute minderheid behoren in onze grote steden.”
Socioloog Jan Hertogen in Het
Nieuwsblad, 09 februari 2010

Een
arrogant
mannetje!

A

ls gemeenteraadslid Gunter De Bock
(VLD) het woord
neemt dan kan je er gif op
innemen dat hij op een arrogante manier oppositiepartij Vlaams Belang–VLOTT
een veeg uit de pan tracht te
geven.

En inderdaad, in de gemeenteraad van
januari was het weer raak. Bij de bespreking van het budget 2010 mocht hij als
fractieleider van Open VLD zijn arrogantie nog eens ten toon spreiden: VBVlott zou met zijn opmerkingen over het
budget een belastingverlaging danig bemoeilijken ! Want “alles koek en ei met
onze gemeentelijke financiën” volgens
deze blauwe fractieleider “en jullie mogen je borst nat maken als jullie straks
het roer kunnen overnemen, dan starten jullie onder een goed gesternte”. En
zoals bij elke budgetbespreking hoorden
we van Gunter dat het tijd wordt om
aan een belastingverlaging te denken...
Denken is niet genoeg, Gunter: doen is

de boodschap. Jammer genoeg staat
een belastingverlaging niet uitdrukkelijk in het bestuursakkoord geschreven,
doch was het steeds zijn natte droom
waarmee hij het bestuursakkoord blauw
hoopte in te kleuren.
Ach, Gunter De Bock weegt niet erg
zwaar op het beleid. Zijn collega’s uit
de meerderheid bekijken hem maar
als een klein mannetje die in zijn tussenkomsten wel wild om zich heen kan
schoppen maar verder met zijn vrome
wens helemaal geen gehoor vindt bij het
college… Een belastingverlaging ? Laat
ons niet lachen !
In die tussenkomst verwees hij naar het

sprookje van het kleine mannetje (met
zakken vol goud) wiens naam de molenaarsdochter moest raden. De voorzitter van onze gemeenteraad - ook van
blauwe signatuur- en onze burgervader
konden deze hersenkronkel niet goed
volgen.
Gunter kreeg dan ook prompt de vraag
voorgeschoteld om dat sprookje eens
met de nodige verduidelijking te bezorgen, want ze begrepen er niets meer van.
Wij wel! Gunter De Bock himself is dat
arrogante mannetje… REPELSTEELTJE is de naam.
De redactie
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Telex “Gemeenteraad” - Telex “Gemeenteraad” - Telex “Gemeenteraad” - Telex “Gemeenteraad”
Onze raadsleden zaten de afgelopen maanden niet stil.*** Op
17 december hield fractieleidster Morel een vurig pleidooi
voor de mogelijke renovatie en modernisering van skipiste Casablanca * De VLD in Schoten stemde braafjes mee met de
‘Niet in mijn achtertuin’-CD&V’ers en verwierp de moderniseringsplannen * Enkele weken later keurde een wisselmeerderheid VLD-Vlaams Belang het plan wel goed in Schilde.
* Rechtlijnigheid is blijkbaar geen VLD-kenmerk. *** Op de
gemeenteraad van februari stonden “Interne kredietaanpassingen” geagendeerd. * Via een slinkse ingreep probeert de coalitie hiermee de macht van de gemeenteraad in te perken. *
De meerderheid vroeg de gemeenteraad om hen een blanco
cheque te geven voor uitgaven van de buitengewone dienst. *
Vlaams Belang heeft dit degelijk geargumenteerd verworpen
en kreeg nog gelijk van de schepen van financiën ook. * Helaas
waren de andere raadsleden minder moedig en werd het voor-

stel toch goedgekeurd. * Een reden te meer voor het Vlaams
Belang om de financiën in onze gemeente met argusogen te
blijven volgen. * Onze fractie stemde tegen deze koehandel. ***
Raadslid Meeus stelde in oktober de fout gelopen afspraak met
Wijnegem over de herstelling van het wegdek op de Hoogmolenbrug aan de kaak. * Onlangs beviel N-VA-voorzitster Hendricks van hetzelfde idee en deed zij onze aanklacht nog eens
over, nu wel met de nodige persaandacht.***
Raadslid Bouciqué stelde een aantal schriftelijke vragen over
de graffitiplaag die Schoten teistert. * De lokale politie meent
in haar antwoord dat de graffitiplaag “geen problematische
vormen” aanneemt. * Nochtans werd het aanpakken van deze
wansmakelijke visuele vervuiling op vraag van het raadslid mee
opgenomen in het Milieubeleidsplan 2010-2014.***

Uit de regio

“Het gaat slecht.
Voor de rest gaat alles goed.”

M

et enige zin voor
humor zou men deze
beroemde zin van
Gerard Reve uit “De avonden” boven elk artikel over
de problemen van vandaag
kunnen plaatsen.

Er is de crisis en haar gevolgen die voelbaar zijn
in het dagelijkse leven.
Mensen die in de distributie hun baan verliezen; industrie die in Polen, China of Korea vestigingen opent ten koste
van
werkgelegenheid
hier in eigen streek; besparing op personeel in
zowat alle sectoren. Die
toestand kwam evenwel
niet onverwacht. Sinds
de val van de Muur in
1989 trekken internationale bedrijven
Oostwaarts, waar voor minder geld – en
dus met meer winst – dezelfde producten
als in het Westen worden gemaakt. Tegelijk ontsloot zich de Chinese industrie, met
een nog massalere productie tot gevolg.
“Het gaat slecht.” Dat is wel het minste
dat hierover kan gezegd worden. Europa,
en zeker West-Europa, komt economisch
tot stilstand en zoekt vertwijfeld een uitweg maar een beetje zoals op het schilderij van Brueghel “De blinde leidt de blinden”. Dat we met zijn allen morgen met
minder dan gisteren tevreden moeten zijn,
dienen we te beseffen. Wie het mooier
voorstelt doet aan volksverlakkerij.
Toch blijft Vlaanderen in de ogen van
sommigen “het land van melk en honing”.
Dat de melk zuur is, de honing versuikerd,
maakt niet uit. Met of zonder papieren in
de hand, trekt men door het ganse land…
tot men bij het OCMW belandt.
Hier in Schoten valt het best mee, maar

in onze grootsteden Brussel en Antwerpen staat het water van de instroom van
vreemdelingen al lang boven de lippen. Af
en toe hapt men daar als een drenkeling
naar adem.

brengen, omdat men federaal achter de
feiten aanholt in plaats van ze te beheersen is het voortbestaan van dit land een
handicap voor de toekomst. Meer bepaald
uw toekomst.

In verschillende tussenkomsten in de
Schotense OCMW-raad heeft het Vlaams
Belang-Vlott het gebrek aan een streng
asiel- en migratiebeleid aangeklaagd. Zo waarschuwden
we in juni 2009 al dat de bestaande procedures uiteindelijk tot volledige chaos zouden
leiden. Dit naar aanleiding van
de massale instroom, zonder
enige verklaring, van asielzoekers in Brussel.
Bij de bespreking van de
OCMW-begroting 2010, in
oktober 2009, stelden we opnieuw vast dat men federaal
de problemen voor zich bleef
uitschuiven en nieuwe problemen creëerde door een “regularisatiecampagne” van nooit geziene
omvang.
Als midden december mensen in Brussel
de vriesnacht buiten moeten trotseren, is
het het Vlaams Belang - Vlott dat vragen
stelt en een debat uitlokt. Een debat dat
echter in de kiem gesmoord wordt met een
“En dan?”.

In Vlaanderen kijkt men anders tegen de
crisis aan dan in Wallonië en wil men
het investeringsklimaat verbeteren zodat
hier nieuwe bedrijven kunnen opstarten
en bestaande firma’s hun tewerkstelling
willen uitbreiden. In Vlaanderen wil men
inspanningen vragen van iedereen om een
degelijk pensioen voor iedereen te garanderen. In Vlaanderen wil men die mensen opvangen die daadwerkelijk nergens
anders terecht kunnen, maar niet langer
elke gelukzoeker die het woord “hotel”
of “uitkering” juist kan spellen met “open
grenzen” ontvangen. In Vlaanderen wil
men een ernstige aanpak van de criminaliteit, ook in onze grootsteden, en dat elk
misdrijf - van winkel- en fietsdiefstal tot
computerfraude –gepast gestraft wordt.
In Vlaanderen wil men zich thuis voelen
in eigen stad, in eigen wijk, in eigen straat.
Of het nu gaat om de Sint-Cordulastraat,
Deuzeldlaan of Dennenlei dan wel om
de Turnhoutsebaan, de Veldstraat of het
Muntplein, is zich thuis voelen en zich
veilig weten een grondrecht van eenieder
die er woont of werkt.

Hoe men ook dat “En dan?” wil begrijpen,
het bevestigt zowel de onbevoegdheid van
het lokale OCMW als de onwil om als lokaal OCMW aan te dringen op een daadwerkelijk beleid gericht op vermindering
van instroom, op snellere afhandeling van
lopende dossiers en op een echte “verwijdering van het grondgebied” van allen die
niet aan de voorwaarden voor een gewettigd verblijf voldoen.
De OCMW-raadsleden van Vlaams Belang-Vlott zijn in Schoten niet bang om
federale materie op de lokale tafel te
werpen. Want juist doordat men federaal
altijd in een doodlopende straat over en
weer blijft lopen, omdat men federaal de
“eenheid van het land” niet in gevaar wil

“Voor de rest gaat alles goed.” Toen Reve
deze zin schreef, likte Europa nog de wonden van de oorlog, was het ook een tijd van
onzekerheid en dreiging. De onzekerheden
van vandaag mogen ons niet verlammen
of doen wanhopen. Maar men gaat keuzes
moeten maken, met naar de mond praten
alleen gaat men het niet redden.
Voor ons, in de OCMW-werking van Schoten, is het vanzelfsprekend dat die keuzes
eigen aan ons programma zijn. Een programma dat zich nog altijd laat samenvatten in drie woorden: Eigen Volk Eerst!.
Dirk Van Onckelen,
Secretaris OCMW-fractie
Vlaams Belang-Vlott

Vlaams Belang op internet
www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangkamerfractie.be

www.vlaamsbelangsenaat.be
www.vlaamsbelangeuropa.eu

Uit de gemeenteraad

De GSM-mast op het Atheneum:
zoek de 5 verschillen!

E

ind vorig jaar informeerde gemeenteraadslid Tim
Willekens naar de wettelijkheid van de GSM-mast
die geplaatst werd bovenop het Koninklijk Atheneum aan de Emiel Blangenoisstraat.

Dit dossier kent immers een nogal vreemde geschiedenis. Eerst gaf het Schotense
college een negatief advies voor het plaatsen van deze mast omwille van volgende
redenen:
✔ De aanvraag past niet binnen de configuratie en de aanwezige bebouwing
van de omliggende percelen
✔ Het ontwerp kan qua vorm, materiaalgebruik en inplanting stedenbouwkundig niet aanvaard worden
en wordt niet inpasbaar geacht in de
omgeving
✔ Gelet op de schaal, de bestemming,
inplanting en algemeen karakter en
uitzicht van het ontwerp is de aanvraag niet verenigbaar met de goede
plaatselijke ruimtelijke ordening
✔ De aanvraag is niet bestaanbaar in de
omgeving
✔ Om hogervermelde redenen wordt
ongunstig advies verleend.
Minder dan een jaar later werd ditzelfde advies plots door dezelfde
meerderheid omgebogen in een posi-

✔
✔

✔

✔
✔

tief advies,met volgende argumentering:
De aanvraag past wel binnen de configuratie en de aanwezige bebouwing
van de omliggende percelen
Het ontwerp kan qua vorm, materiaalgebruik en inplanting stedenbouwkundig wel aanvaard worden en
wordt inpasbaar geacht in de omgeving
Gelet op de schaal, de bestemming,
inplanting en algemeen karakter en
uitzicht van het ontwerp is de aanvraag wel verenigbaar met de goede
plaatselijke ruimtelijke ordening
De aanvraag is wel bestaanbaar in de
omgeving
Om hogervermelde redenen wordt
gunstig advies verleend.

Hebt u de 5 verschillen ook opgemerkt?
U vraagt zich waarschijnlijk net als ons
af wat deze ommekeer nu precies heeft
veroorzaakt… De enige reden die het college aanhaalde om deze wel zeer eigen-

aardige aanpassing te verantwoorden was
immers : “de operatoren zijn met ons aan
tafel gaan zitten en hebben een beter totaalbeeld geschetst over de verschillende
GSM-masten…”
Groot was dan ook Tim Willekens’ verbazing toen hij de brief in handen kreeg die
burgemeester Harrie Hendrickx enkele
weken geleden plots verstuurde naar Mobistar waarin we volgende passage kunnen lezen:
“In het college van februari 2010 werd
gevraagd om een aantal zaken te verduidelijken, zoals de mate waarin Mobistar
heeft voldaan aan de verplichtingen van
samenbundeling, zogenaamde “sharing”,
aangezien er hierover geen informatie
aan ons werd bezorgd. Gelieve ons dit zo
spoedig mogelijk te bezorgen”.
Met andere woorden: dit schrijven van de
burgemeester toont overduidelijk aan dat
de enige reden die werd opgegeven voor
de plotse bocht van 180° - die de meerderheid in dit dossier maakte - in werkelijkheid onbestaande is !
Onze fractie is dan ook erg benieuwd
naar de echte reden. Wordt ongetwijfeld
vervolgd !

Sociale woningen Marsstraat
door strot van buurt gejaagd

V

oor alle duidelijkheid: het Vlaams Belang is zeker niet
gekant tegen sociale woningbouw op zich, maar is
van mening dat bij de inplanting van grootschalige
projecten rekening moet worden gehouden met de sociale
en verkeerstechnische impact ervan op de betrokken wijk.

Voor wat betreft de wijk Deuzeld, is het
overduidelijk dat nu reeds het overgrote
deel van alle Schotense sociale woningen
op haar grondgebied gevestigd is en een
project met een omvang van 42 wooneenheden wel degelijk een heleboel gevolgen
heeft voor de omgeving van de Marsstraat.
Eind vorig jaar overhandigde het Vlaams
Belang dan ook een petitie aan het Schotense college van burgemeester en schepenen, die ondertekend was door nagenoeg
elke inwoner in de directe omgeving van

dit geplande project. Hierin werden alle
bezwaren van de buurt aangekaart, gaande van parkeerproblemen tot de sociale
gevolgen die nu reeds voor verbetering
vatbaar zijn in deze wijk. En hoewel de
Schotense bestuursploeg in een synthesenota aangeeft geen voorstander te zijn van
projecten van deze omvang, is het in dit
dossier steeds ziende blind gebleven en
heeft het niet de minste moeite gedaan om
de bekommernissen van de wijkbewoners
ook maar enigszins ter harte te nemen…
Inmiddels houdt ook de overlast in de

speeltuin van het park nog steeds aan:
naast het eerdere probleem van de afpersing van jonge kinderen was er enkele
weken geleden nog een razzia in de speeltuin nodig wegens het verhandelen van
drugs. Het Vlaams Belang zal dan ook
aandringen op een nultolerantie ter plaatse, omdat onze kinderen het recht hebben
op veilig spelen in de eigen gemeente !
Wat er ook van zij, het Vlaams Belang zal
steeds blijven ijveren voor de leefbaarheid in de wijk Deuzeld en zich steevast
verzetten tegen elke verdere verstedelijking van deze buurt ! Het Vlaams Belang
laat Schoten Deuzeld
niet los !
Tim Willekens
gemeenteraadslid

