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Woordje van de
voorzitter
Beste Schotenaren,
Het jaar is bijna om, dit is dan ook het laatste lokaal blad 2010. Als wij als Vlaams
Belang terugblikken, mogen wij stellen dat
het een bewogen jaar werd voor onze partij
en onze lokale afdeling. De plotse verkiezingen van 13 juni 2010 verliepen in Schoten niet rimpelloos. Er waren toch weer
een aantal “Verdraagzamen” die tijdens
de campagne onze verkiezingsborden besmeurden en soms totaal vernielden. Desondanks deed onze partij het op kantonaal
niveau verre van slecht. Er is ook nog steeds
het gezegde, ‘een oorlog verliest men niet
door één tegenvallende veldslag’. Toch
beste Schotenaren, moeten wij, mandatarissen, kaderleden, militanten en kiezers
van Vlaams Belang nog sterker onze programmapunten accentueren, en via onze rol
als oppositiepartij wegen op het beleid met
ons programma. We zullen de komende jaren laten zien dat het Vlaams Belang nodig
en nuttig is, zowel nationaal als lokaal!

Immigratie op agenda
provincieraad

raadsfractie om diverse omstandigheden
(overlijden en ontslagen) dit jaar een aantal
wijzigingen. U kunt hierover meer lezen op
pagina 6. In de gemeenteraad van Schoten
hebben wij als oppositie in diverse dossiers
de belangen van de Schotenaar goed verdedigd, en meermaals de meerderheid op haar
slecht bestuur gewezen! Het Vlaams Belang Schoten is de waakhond van uw centen, het college weet, dat wij haar uitgaven
nauwgezet opvolgen, zodat geen nodeloze
belastingsgelden over de balk worden gesmeten!!!
Beste Schotenaren, mag ik u namens onze
trouwe mandatarissen en bestuursleden u
een gezond en welvarend 2011 toewensen,
en een vrome wens
koesteren, dat volgend
jaar, Vlaanderen een
vrije en onafhankelijke staat mag worden!

In Schoten onderging onze gemeente-

Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter

secretariaat.schoten@vlaamsbelang.org

Melk en honing
België is het beloofde land voor Roma-zigeuners en andere Oost-Europeanen. Dat
blijkt uit berekeningen van De Tijd. Samenwonende volwassenen met minderjarige
kinderen hebben recht op een leefloon van 987 euro. Inwonende meerderjarige kinderen krijgen 493 euro. “Niet zelden verzamelt een uitgebreide familie 3.500 euro
aan leeflonen.” De Tijd schrijft dat een alleenstaande die hier nog geen dag gewerkt
heeft, aanspraak kan maken op een leefloon van 740 euro per maand. Te gek voor
woorden. “Terwijl onze buurlanden alsmaar strenger worden om misbruik uit te
sluiten, werkt ons land als een magneet”, besluit de krant.
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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.

Tijdens de begrotingsbesprekingen in de
Antwerpse provincieraad stelde bestendig afgevaardigde Ludo Helsen (CD&V)
dat de provincie zich in de toekomst misschien maar eens moet gaan uitspreken
over dossiers die strikt bestuurlijk gezien niet tot haar bevoegdheid behoren,
maar die de inwoners van onze provincie
wel degelijk aanbelangen. De aanleiding
hiervoor was het aanslepende debat over
de Oosterweelverbinding. De uitspraak
van Helsen is in ieder geval opmerkelijk,
gezien het feit dat het Antwerpse provinciebestuur zulks in het verleden steevast
heeft geweigerd.
Zo werd eerder dit jaar een motie van het
Vlaams Belang, waarin de provincie werd
opgeroepen om protest aan te tekenen tegen het federale spreidingsplan voor asielzoekers, onontvankelijk verklaard. Dit ondanks het feit dat onze provincie volgens
dat plan zo’n kwart van de doorverwezen
asielzoekers kreeg toebedeeld en dus andermaal de klos was.
Het beruchte spreidingsplan is ondertussen weliswaar afgevoerd; de immigratiestroom is dat allerminst en blijft maar aanzwellen. In die mate zelfs dat de voorbije
weken verschillende OCMW-voorzitters
- nog maar eens - aan de alarmbel trokken.
Meer dan de economische crisis, blijkt
de immigratie (gezinshereniging, nieuwe
asielzoekers en de collectieve regularisatie van illegalen) verantwoordelijk voor de
pijlsnelle toename van het aantal leefloontrekkers. De cijfers laten weinig ruimte tot
interpretatie: de draagkracht van ons sociaal en maatschappelijk stelsel komt steeds
zwaarder onder druk te staan.
Het Vlaams Belang is dan ook zinnens de
meerderheid in de Antwerpse provincieraad de komende maanden aan de woorden van deputé Helsen te herinneren en
zal het immigratiethema opnieuw op de
agenda plaatsen. Het gaat hier immers
onmiskenbaar om een dossier dat – rechtstreeks en onrechtstreeks – de inwoners
van onze provincie aangaat. Als het Antwerpse provinciebestuur werkelijk van
plan is om door het innemen van duidelijke standpunten in concrete dossiers druk
uit te oefenen op andere overheden, zal het
daar weldra een uitstekende gelegenheid
toe krijgen.
Raf Liedts
Fractieleider Vlaams Belang
Jos Meeus
Provincieraadslid Vlaams Belang

Vlaams Belang wil geen UMTSzendmasten in de St-Cordulakerk

C

ollege lapt resolutie
Vlaams Parlement
aan zijn laars

Tijdens de gemeenteraad van oktober verzette onze fractie zich met klem tegen de
plaatsing van 4 zendantennes in de toren
van de St-Cordulakerk. Er zijn gegronde
redenen om dit niet te doen: 1. Er zijn
reeds 25 zendmasten in Schoten waarvan 6 in het centrumgebied Schoten, dit
is de nabije en onmiddellijke omgeving
van de St-Cordulakerk; de noodzaak voor
een bijkomende mast is nergens aangetoond. 2. De zendmast staat in de nabije
omgeving van de muziekacademie, het
kleuterschooltje in de Venstraat, de StCordulaschool, de zorgflats van Schuttershof en het woon- en zorgcentrum
Verbert-Verrijdt. In een resolutie van het
Vlaams Parlement voorgesteld door mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, de heren Joachim Coens, Eric Van Rompuy
en mevrouw Ingrid van Kessel (alle vier
CV&V-parlementsleden, geen Vlaams
Belangers) betreffende de inplanting van
GSM-masten en aangenomen door de
plenaire vergadering op datum van 23 mei
2001, wordt gevraagd:
“1° bij de plaatsing van zendmasten de
verplichting op te leggen, om de omwonenden afdoende te informeren vanuit
gezondheidsoogpunt in verband met de
reikwijdte van de uitgestraalde elektromagnetische velden, in het verlengde van
de algemene informatieplicht bij federaal
koninklijk besluit opgelegd aan het BIPT;
2° er op toe te zien dat systematisch wordt
nagegaan welke plaatsingsalternatieven
er bestaan om de zendmast in te planten;
3° GSM- en andere zendantennes die
worden ingeplant op minder dan 300
meter van scholen of ziekenhuizen te behandelen als milieuvergunningsplichtig
klasse 2 waardoor ook een voorafgaand
openbaar onderzoek verplicht wordt, de
andere zendantennes enkel als meldingsplichtig (klasse 3) in te delen.”
Welnu over geen enkele van deze 3 voorwaarden en vragen van het Vlaams Parlement hebben wij ook maar 1 letter teruggevonden in de stukken van het dossier:
geen uitleg aan de omwonenden, geen
onderzoek naar plaatsingsalternatieven,
geen milieuvergunningsaanvraag klasse 2.
Wij kunnen ons bijgevolg niet inbeelden
dat dit college zomaar zou voorbij gaan
aan de aanbevelingen van het Vlaams Parlement en deze resolutie zomaar aan haar

spreekwoordelijke
laars zou lappen.
In de beleidsnota
2007-2012 staat
letterlijk dat “extra
aandacht besteed
worden, zowel aan
goede en snelle interne communicatie, als aan heldere
en open externe
communicatie.”
Onze fractie stelt
vast dat er nog in het
geheel niet gecommuniceerd
werd
met de omwonenden zoals gevraagd
in de geciteerde resolutie! Onze fractie
vindt dat het college
in dit dossier getuigt
van grove nalatigheid.
3. We willen ook
wijzen op de oriëntatie van de zendmasten. Het toeval wil
dat de vier antennes
respectievelijk
pal
in de noord-, oost,
zuid en westrichting
zullen worden opgesteld; de zorgflats,
het verzorgingscens actief,
tum Verbert-Verrijdt
illegale zendmast, nog steedm
in de
en de GAMW liggen
eu
op het dak van het athen
recht in het verlengde
Blangenoisstraat.
van de oostrichting
m.a.w. letterlijk onder
van nieuwe zendmasten zou moeten
de stralingsbundel van
de oostelijke zender. Er zijn studies die voldoen aan de telecomcode, waarbij de
waarschuwen voor het effect van GSM- operatoren samenwerken en gezamenlijk
straling op de werking van pacemakers; sites uitbaten i.p.v. elk op eigen houtje
volgens ons is de kans redelijk dat er on- ons dichtbevolkt land vol te planten met
der de bewoners van de zorgflats en het zendstations, het zgn. site-sharing. Er is
RVT Verbert-Verrijdt een aantal zijn die in dit dossier geen enkele vorm van “site
met zo’n toestel rondlopen. Met andere sharing.”
woorden deze UMTS-masten, waarvan
de straling nog een hoger energieniveau 5. De Raad van State heeft in enkele re(50 keer sterker) heeft dan de gewone cente arresten vergunningen ingetrokken
GSM-straling, zou wel eens een storende omdat het motiveringsbeginsel geschoninvloed kunnen hebben op de gezondheid den werd met betrekking tot de gezondvan de bewoners. Wij denken niet dat het heidsrisico’s. Met andere woorden: ook
college mogelijks later met dergelijke dit dossier is er geen motivering, wij ververantwoordelijkheid zou willen opgeza- wachten dan ook dat deze en toekomstige
gemeenteraden de plaatsing van zenddeld worden.
masten in de St-Cordulakerk zullen ver4. Er is in het verleden in de gemeente- werpen.
raad al vaker gezegd dat de inplanting
Piet Bouciqué

Tijd voor de Vlaamse republiek

B

elgië is definitief
vastgelopen.
Vlamingen en
Franstaligen zijn het over
niets nog eens. Hoog tijd
voor een écht alternatief!
De ‘compromistekst’ van Bart De Wever
(N-VA) bevatte zeer verregaande toegevingen, maar werd door de Franstaligen
toch afgewezen. Niemand weet hoe het
nu verder moet. Door begin oktober de
stekker uit de federale onderhandelingen
te trekken, probeerde De Wever vooral
het eigen falen te maskeren. De voorbij
maanden gaf de N-VA immers zowat alle
hefbomen voor een grote staatshervorming uit handen. Vlak na de verkiezingen
verzekerde De Wever aan Elio Di Rupo
(PS) - die van de N-VA ook al premier
mocht worden - dat Brussel extra geld zou
krijgen. Bovendien zou er niet geraakt
worden aan de gulle financieringswet.
Hierdoor zouden de transfers naar het
zuiden nog toenemen en zaten de Franstaligen meteen op rozen: ze zouden geen

Vlaamse regering
moet Vlaamse
onafhankelijkheid
voorbereiden

financiële verantwoordelijkheid moeten
opnemen.

BHV: geen “propere”
splitsing
Ook het ‘voorlopige akkoord’ dat de onderhandelaars eerder inzake Brussel-Halle-Vilvoorde hadden bereikt, liet het ergste vermoeden. De situatie in Brussel zou
voor de Vlamingen nog verslechteren,
onder meer door het verder ondergraven
van de taalwetgeving. In Vlaams-Brabant
zouden de zes faciliteitengemeenten ten
prooi vallen aan een grootschalige verBrusselingsoperatie. Bovendien zou het
probleem BHV via een Europese federale kieskring uitgesmeerd worden over
heel Vlaanderen. Het Vlaams Belang
blijft erbij dat voor de toepassing van de
Grondwet, waar de splitsing van BHV op
neerkomt, geen enkele prijs mag worden
betaald.

Referendum
Intussen nadert het einde van België met
rasse schreden. Niet voor het eerst stelde
Elio Di Rupo onlangs dat de Franstaligen de boedelscheiding voorbereiden en

dat Vlaanderen maar een
referendum over onafhankelijkheid moet organiseren. Daarbij eiste hij
in één adem Brussel en de
zes faciliteitengemeenten
op. “Voor ons mag dat
referendum er zo snel mogelijk komen. Voor alle
duidelijkheid: wij wensen Wallonië een mooie
toekomst toe, maar dat
zal zonder Brussel en de
annexatie van de faciliteitengemeenten zijn,” aldus
partijvoorzitter Bruno Valkeniers
De Franstalige arrogantie loopt werkelijk
de spuigaten uit. Zij bijten in de hand die
hen voedt. Indien de Vlamingen het wetsvoorstel tot splitsing van Brussel-HalleVilvoorde op de agenda van de Kamer
zouden zetten, dreigt Di Rupo de boel op
te blazen. Volgens politicoloog Carl Devos zullen zelfs vervroegde verkiezingen
niet baten. En wat dan? Devos: “Als het
dan weer mislukt moeten we wellicht afscheid nemen van dit koninkrijk. Zelfs al
wil de meerderheid dat niet. Een land dat
echt niet meer te besturen is, verliest zijn
bestaansreden.”

Campagne Republiek
Vlaanderen

In het Vlaams Parlement heeft
Filip Dewinter aan de Vlaamse
Regering gevraagd om het scenario
van de splitsing van België actief
voor te bereiden. “Indien binnen
België niks nog mogelijk blijkt, is
Vlaamse onafhankelijkheid het
enige alternatief. De Vlaamse
Regering heeft de plicht om als
goede huisvader de toekomst voor
te bereiden!” aldus Filip Dewinter.

België is niet meer in staat om onze welvaart en
pensioenen veilig te stellen. Het verder in stand
houden van dit land kost de Vlamingen alleen
maar ontzettend veel tijd, energie en geld. In
plaats van slechte partners, moeten Vlamingen
en Walen goede buren worden. Als lidstaat van
de Europese Unie kan Vlaanderen in ieder geval
perfect op eigen benen staan. De grootschalige
campagne die het Vlaams Belang momenteel
voert, zet dan ook het alternatief voor de Belgische knoeiboel in de verf: de Vlaamse republiek!
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or gratis pocketboek
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(0,50 euro per sm

Wil u alles lezen over het geknoei van de onderhandelaars en
over ons alternatief? SMS republiek + naam en adres
naar 3111 of bel 02/219 60 09 en u ontvangt
GRATIS het pocketboek ‘Republiek Vlaanderen’!

Open grenzen =
lege kassen

O2  : zuurstof
voor
Vlaanderen

H

et immigratie- en
asielbeleid is een
complete ramp. Zo
zullen we in 2010 afklokken op meer dan 20.000
asielaanvragen, meteen
het hoogste aantal in tien
jaar.
De stijgende immigratiecijfers zijn
het gevolg van het gevoerde open
grenzen-beleid. Alleen al met de regularisatie van naar schatting 60.000
illegalen heeft de regering een duidelijke boodschap de wereld ingestuurd.
Wie lang genoeg volhoudt, mag uiteindelijk blijven, krijgt toegang tot de
sociale zekerheid en zicht op een Belgisch paspoort. Daarna kan men ook
nog eens verwanten laten overkomen
naar dit land van melk en honing.
Een betere publiciteit voor OCMWBelgië is nauwelijks denkbaar.

In het boek ‘De Ordelijke Opdeling - Zuurstof voor Vlaanderen’
beschrijven Gerolf Annemans en
Steven Utsi onder meer de mogelijke opdelingsscenario’s. Het boek
schetst duidelijk met
welke internationale rechtsregels
en politieke principes bij het einde
van België rekening moet worden
gehouden.

U kan het boek bestellen via
studiedienst@vlaamsbelang.org
of op 02/219.60.09
kostprijs 15 euro
(excl. verzendingskosten)

Die boodschap is ondertussen ook
aangekomen in Oost-Europa, waar
hele dorpen Roma vertrekkensklaar
staan richting België. Erg verbazend
is dat niet, want de lakse immigratieregels en het gulle sociale zekerheidssysteem maken dit land tot het
beloofde land voor gelukzoekers. In
tegenstelling tot andere Europese
landen die in hun sociale wetgeving
werkloze buitenlanders uitsluiten van
steun, kan een ‘nieuwkomer’ in dit
land aanspraak maken op een leefloon, ook al heeft hij/zij hier nog geen
dag gewerkt. Niet zelden ontvangt
een uitgebreide familie op die manier
maandelijks 3.500 euro aan financiële
steun.
Het staat als een paal boven water dat
ons unieke sociale zekerheidssysteem
door de aanhoudende immigratie
steeds zwaarder onder druk komt te
staan. De waarschuwingen van inspectiediensten en OCMW’s spreken
ondertussen duidelijke taal: de grenzen van de draagkracht zijn bereikt!

Het Vlaams Belang wil een eerlijke en
kordate immigratiepolitiek:
• Waterdichte immigratiestop
• Drastische verstrakking van de
regels inzake gezinshereniging
• Repatriëring van criminele en
illegale vreemdelingen

• Afschaffing van de
‘Snel Belg’-wet
• Inperking van het recht op
sociale uitkeringen voor
‘nieuwkomers’

Immigratie
problemen en oplossingen
Het Vlaams Belang levert niet alleen kritiek
op het lakse immigratiebeleid maar biedt ook
doordachte alternatieven. Meer daarover kunt
u lezen in de brochure ‘Immigratie: problemen en oplossingen’.

Deze brochure is gratis te verkrijgen via
tel. 02/219.60.09 of via info@vlaamsbelang.org

Lokaal Opvang
Initiatief: ons
standpunt

D

e OCMW-raad van oktober besliste,
meerderheid tegen Vlaams Belang – Vlott,
om in Schoten met een Lokaal Opvang
Initiatief (LOI) van start te gaan.
Het gaat om het huisvesten van asielzoekers, het ondersteunen van hun verblijf en het begeleiden van de procedures in afwachting van een beslissing
over al of niet verder in België te mogen verblijven.
Als nationalistische partij heeft het Vlaams Blok
in de jaren 80 en 90 van
vorige eeuw zich achter
een zeventig puntenprogramma geschaard dat
toen door alle andere partijen als discriminerend
werd omschreven. Evenwel stellen we vast dat
uit dat zo verdoemde 70
puntenprogramma zowat
alle partijen zich één of
ander idee toe-eigenen,
zonder om bronvermelding te geven. Maar het
ontbreken van een duidelijk beleid op federaal
niveau en de weigering
om de materie te federaliseren zodat Vlaanderen een eigen migratiebeleid had kunnen voeren, punten uit ons 70 puntenprogramma overigens, hebben geleid tot de chaos die vorige winter mensen letterlijk in de
kou liet staan. Iets dat toen in de OCMW-raad door het Vlaams Belang werd
aangeklaagd maar waar men zich vanaf maakte met de opmerking dat we
niet bevoegd zijn.
Het oprichten van een Lokaal Opvang Initiatief geeft, ons inziens, het verkeerde signaal, zowel naar de eigen lokale bevolking als naar de asielzoekers. Zoals dat men niet ten onrechte beweert dat het aanleggen van wegen
voor meer auto’s zorgt, zo durven wij beweren dat het inrichten van dergelijke initiatieven asielzoekers aantrekt. In plaats van door allerlei initiatieven, zoals een aan waanzin grenzende regularisatiecampagne, België nog
aantrekkelijker te maken voor mensen die veelal om zeer onduidelijke redenen hun land liever de rug toe keren – bewijze daarvan de fraudedossiers
die ook in ons OCMW opdoken – zou men beter alvast tijdelijk de deur op
een kier zetten. Bovendien: volgens Vacature, toch niet verdacht van enige
sympathie met het Vlaams Belang, importeren we armoede. En dit in het
jaar van de armoedebestrijding.
Besluit: het Vlaams Belang gaat niet meewerken aan een L O I dat in plaats
van armoede te bestrijden deze juist gaat verspreiden. Bovendien willen we
door deze weigering ook duidelijk maken dat we deze materie weg willen
uit de federale besluitloosheid en dat we een op Vlaamse maat gesneden
migratie- en asielbeleid wensen.
Dirk Van Onckelen,
Secretaris OCMW-fractie Vlaams Belang-Vlott

Onze gemeenteraadsleden

Piet Bouciqué
Venstraat 10/ 4
0486 760 765
piet.boucique@vlaamsbelang.org

Patrick Molle
Salvialei 138
0473 220 114
p.molle@telenet.be

Jacky Van den Broek
Berkenlei 4C
0496 145 381
jackycriar@hotmail.com

Ghislaine Peleman
Struikenlei 12
0478 639 218
ghislaine.peleman@skynet.be

Jos Meeus
Jan Van Puyenbroecklaan 17
03 290 87 43
jos.meeus@telenet.be

Tim Willekens
Paalstraat 10/7
0476 475 911
tim.willekens@vlaamsbelang.org

Lutgard Mertens-de Bois
Jozef Van Craenstraat 3/19
0494 816 971
renaat.mertens@gmail.com

Koen Dillen
Churchilllaan 72/10
0486 503 846
dillenkoen@skynet.be

Begroting OCMW 2011

T

ijdens de OCMW-raad
van oktober werd
ook de “begroting”
van het OCMW (hier noemt
men dat budgetvoorstellen)
besproken en, door de
meerderheid, goedgekeurd.
Het is de gelegenheid voor Vlaams Belang – Vlott om enkele pijnpunten in het
maatschappelijk debat – een debat dat de
gemeentegrenzen ver overschrijdt – aan te
halen en onze visie te verduidelijken.
Uit de toespraak van Patrick Molle, fractievoorzitter, onthouden we volgende citaten:
“De rol die wij als OCMW in de samenleving te vervullen hebben is vandaag,
meer dan ooit in het verleden, voor velen
in Schoten het verschil tussen al of niet
een menswaardig bestaan. We zijn ons
daar wel degelijk van bewust en hebben
dan ook geen probleem met deze budgetvoorstellen.
We gaan ons bij de stemming onthouden,
niet als afwijzing van het lokaal beleid
maar als protest tegen het gegeven dat we
als lokaal OCMW te vaak en te veel de
problemen die ontstaan uit een gebrek aan
visie op het federaal, en soms ook Vlaams
niveau, moeten opvangen.
Als we over OCMW Schoten praten dan
moeten we praten over Vlaanderen en
voorlopig ook nog over België. Zoals de
kleine teen deel is van het lichaam zo is
het OCMW van Schoten deel van een
groter geheel: snij het af en het is op zich
niet levensvatbaar maar ook het geheel
verliest aan evenwicht. Dat geheel is sowieso al aan het wankelen, zo blijkt uit de
regeringsonderhandelingen.

Maar intussen moet de winkel blijven
draaien, al weet niemand wat de omzet is
en of er nog bestellingen mogen geplaatst
worden en dan wel bij wie.
We kunnen als lokale OCMW ‘s, en hoe
meer hoe liever, een signaal geven aan de
overheden dat het water ons aan de lippen
staat. Dat we in het jaar van de armoedebestrijding de armoede juist meer verspreiden door ondoordacht asielzoekers
en anderen in onze steden en gemeenten
op te vangen. We vangen deze immers
op in die wijken waar door een laag sociaal draagvlak de woningprijzen voor een
OCMW nog betaalbaar zijn, waardoor
juist in die wijken die het al zwaar hebben de maatschappelijke belasting nog
verhoogd wordt. Dit is niet ernstig, dit is
haast misdadig.

had al lang een uitsluitend Vlaamse bevoegdheid moeten zijn, wat op zijn minst
de administratie zou vereenvoudigen. Dat
alleen al zou voor onze maatschappelijke
werkers een pluspunt zijn en ook de betrokkenen zelf hebben baat bij een helder en overzichtelijk traject, waarbij het
duidelijk is wat de plichten zijn wil men
rechten kunnen laten gelden.
O ja, er is een “vakbond” van OCMW’s
en gemeenten: de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG. En ja, in
het tijdschrift “Lokaal” verschijnen vaak
lezenswaardige bijdragen over concrete
problemen of over de nieuwste wetgeving of besluiten. En heel zelden blaft de
VVSG eens naar de overheid maar dan
volgt al snel een “koest” en horen we niks
meer.

En nog altijd zijn er mensen in dit land
die menen dat we nog niet genoeg doen,
nog niet genoeg armoede hebben binnengehaald.

Weet, geachte voorzitter en collega’s,
dat die VVSG “door niemand wordt aanhoord, zolang ze stamelend bidt en bedelt
aan de poort”.

Een tweede problematiek die we onder
uw aandacht willen brengen is deze van
de leefloners en steuntrekkers. Waar vroeger het leefloon enkel een overbrugging
was, bedoeld om erger te voorkomen,
stellen we vast dat het vandaag haast als
een verworven recht wordt beschouwd.

We zijn, collega’s en voorzitter, met u
trots op wat de voorbije twaalf maanden
in Schoten door het OCMW gerealiseerd
werd. We zijn er evenwel van overtuigd
dat een OCMW meer moet zijn dan een
uitvoerend orgaan. Wij pleiten hier om
vrij na te denken over het OCMW.

Hierbij willen we wel onze uitdrukkelijke steun uitspreken aan de Schotense
maatschappelijke werkers die zeer correct
deze dossiers opvolgen en waar nodig
sancties voorstellen.

En ook om in vrijheid een eigen mening
te hebben, niet gedicteerd door meerderheden of minderheden maar die het resultaat is van eigen denkoefening. Wie het
OCMW beperkt tot een politiek instrument, waar politieke meerderheden voorrang hebben op eigen inzichten, heeft een
zekere minachting voor het individueel
oordeel.

Evenwel verwachten we ook hier ernstige
een toename, niet alleen in duur maar ook
in het aantal dossiers. En eens te meer laat
de overheid het na om met een duidelijke
en klare visie naar buiten te komen.
Het volledig luik van arbeid en activatie
van langdurig werklozen en steuntrekkers

Wij, als Vlaams Belang – Vlott, gaan niet
minachtend om met personen of hun ideeën en zullen dat ook in 2011 niet doen.

Telex Gemeenteraad - Telex Gemeenteraad - Telex Gemeenteraad
Onze raadsleden zaten de afgelopen maanden niet stil.*** En als het goed is zeggen we het ook. *** Raadslid Meeus boog zich
over de politiebegroting en zag dat de voorgestelde budgetwijzigingen onze goedkeuring konden wegdragen *** Onze taak als
raadslid is ondermeer toezicht te houden op de goede werking van het gemeentebestuur. * Jaarlijks brengen leden van de meerderheid verslag uit over hun activiteiten als vertegenwoordiger van Schoten. * Zo gaf raadslid Annelies Verlinden (CD&V) in
oktober uitleg over de Intercommunales Igean, maar op de niet eens zo moeilijke vragen van raadslid Bouciqué kon zij niet antwoorden.*** Over de plaatsing van de antennes op de St-Cordulakerk hield fractieleider Piet Bouciqué een pittige tussenkomst.
*** De kosten voor de nieuwe vleugel van het gemeentehuis blijven de pan uitswingen. * Na het einde der verbouwingswerken
zal nog eens voor om en bij de 70.000 euro gespendeerd worden voor nodige aanpassingen in diverse projecten, waarvan sommige al uitgevoerd zijn. * Goed bestuur? *** Raadslid Meeus nam de heraanleg van de Horstebaan onder de loep en had een
zestal vragen klaar. Ze werden door de bevoegde schepenen met de nodige omzichtigheid beantwoord.***

Nederland doét het !
“Wie in Nederland een inbreker betrapt
en een flinke tik geeft zal daar niet meer
voor opgepakt worden. Voortaan zal het de
crimineel zijn die de cel ingaat.” Dat zei
de toekomstige premier Mark Rutte bij de
voorstelling van zijn regeerakkoord. Onze
noorderburen krijgen een minderheidskabinet met de gedoogsteun van de rechtse
Partij Voor de Vrijheid. “Rechts mag de
vingers aflikken”, voorspelde Rutte en hij
hield woord.

Harde aanpak
Dat Geert Wilders zijn stempel kon drukken op het akkoord mag blijken uit het
veiligheidsbeleid en de strenge immigratie- en integratiekoers. 3.000 extra agenten
moeten de criminaliteit bij de wortel aanpakken. Er komen ook minimumstraffen.
De regering wil het aantal immigranten en
asielzoekers drastisch verminderen (50%).
Illegaal verblijf wordt strafbaar en gezinshereniging een stuk moeilijker. Criminele

vreemdelingen verliezen hun staatsburgerschap en worden het land uitgezet. Nieuwkomers moeten een inburgeringscursus
volgen en die zelf bekostigen. Wie niet
slaagt voor een inburgeringsproef verliest
zijn verblijfsvergunning. Om de sluipende
islamisering een halt toe te roepen, komt er
een algemeen boerkaverbod
en een hoofddoekenverbod
bij Justitie en Politie.

Welkom
in
Nederland

Maar er is meer. De regering moet zwaar bezuinigen en gaat snoeien in de
subsidies voor de multiculturele sector, de bijdragen aan Europa en
ontwikkelingshulp. Daarnaast wordt ook
het parlement grondig afgeslankt. Wat hier
in de media zelden of niet aan bod komt, is
dat onder de regering met Wilders de welvaartstaat overeind blijft. Zo wordt er niet
geraakt aan de sociale zekerheid en wordt
er bijna 1 miljard euro extra vrijgemaakt
voor ouderenzorg.

Vlaams Belang

Het gaat dus de goede kant
op in Nederland. Heel wat
voorstellen over immigratie en integratie
lijken zo overgeschreven uit het programma van het Vlaams Belang. Onze voorstellen zijn kordaat, maar realistisch én zijn in
een aantal landen regeringsbeleid. Dat was
gisteren al het geval in Denemarken. Morgen in Nederland. Wanneer volgt Vlaanderen het goede voorbeeld?

België kampioen in belastingen...

N

ergens in Europa is
het verschil tussen
de werkloosheidsuitkering en het nettoloon,
waardoor veel mensen in
de werkloosheid blijven, zo
klein als in België.
Dat blijkt uit recente cijfers van Eurostat. Het weekblad Trends maakte
duidelijk waar het schoentje knelt:
“België blijft kampioen in het belasten
van loon. 50 procent van het brutoloon
gaat via bijdragen van de werknemer
en de werkgever naar de staat. België
blijft daarmee de koppositie innemen
in het peloton van de EU-27.”

Pak de poen
Terwijl de hardwerkende Vlamingen
zowat de hoogste belastingen ter wereld
betalen, laten de traditionele politici het
niet aan hun hart komen. Iemand als
Jean-Luc Dehaene (CD&V) zetelt in
het Europees Parlement - waar hij ove-

rigens vooral uitblinkt in nietsdoen - en
klust bij in talloze raden van bestuur.
Zo strijkt de voormalige premier bij
brouwerij AB-Inbev jaarlijks 70.000
tot 80.000 euro op. Daarnaast ontvangt hij er een potje aandelen ter
waarde van… 2,7 miljoen euro.
Belastingvrij. Onlangs raakte ook
bekend dat gewezen Europees
Commissaris Louis Michel (MR)
elke maand een premie krijgt
van 8.000 euro, en dat drie jaar
lang. Die uittredingsvergoeding
komt bovenop zijn huidige salaris als Europarlementslid,
dat
6.000 euro per
maand bedraagt.
Aan dergelijke graaicultuur
moet dringend een einde komen. Het Vlaams Belang
diende reeds voorstellen in
om de zelfbediening van politici aan banden te leggen.
Onze partij is trouwens van
mening dat politici, zeker
in deze tijden van crisis,
eerst bij zichzelf moeten besparen.

Sinds kort verspreiden de Vlaams Belang Jongeren tweewekelijks een eigen elektronische nieuwsbrief.
Inschrijven op de elektronische nieuwsbrief kan door de melding ‘Nieuwsbrief’ te sturen naar
info@vbj.org, voorzien van uw naam en uw voornaam.”

