Vlaams Belang Krant

schoten

December 2011 • Ver. uitg. Marijke Dillen, Paalstraat 134, 2900 Schoten

ee

V em
& ina D
CDWiv
Lu

st

Francis
Vermeiren

SP.A

Open
VLD

ny
To

n
Va

er

Pa
Janstrick
sens

s
ry
Pa

uc
n-L e
Jeeahaen
D

V

&
D
C

cM
ar
ten
s

CD

&V

V
&
D
C

Dexia-banksters
pluimen u !
Lees pag. 8

“Di Rupo
pluimt de
Vlaamse
gemeentefinanciën, met
medewerking
van CD&V,
SP.a en Open
VLD.”

Wie wordt
burgemeester van Schoten in 2016?
Lees pag. 3

Telex gemeenteraad:
de gemeente
is haar investering kwijt
Lees pag. 6

Moslimomroep ?
Neen, bedankt!
Lees pag. 4

Lees pag. 4

Lees pag. 2

Di Rupo I:
Vlaanderen betaalt !

Woordje van de
voorzitter

Beste Schotenaren,

Vaak leest men wel eens dat gemeentepolitiek over de gemeente gaat en weinig met
provinciale, Vlaamse, federale, Europese of
wereldmateries te maken heeft. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar
zult u dit tot vervelens toe moeten aanhoren.
Niets is echter minder waar. De gemeenten
staan onder de bevoegdheid van de Vlaamse
gemeenschap. De gemeentewet en het gemeentedecreet leggen vast hoe een Vlaamse gemeente moet bestuurd worden. De
Vlaamse overheid verleent subsidies voor
tal van gemeentelijke projecten. Tal van gemeentelijke beleids- en meerjarenplannen
worden nagekeken en bijgestuurd door de
hogere overheden. Over enkele jaren moeten de Vlaamse gemeenten hun werking
volledig omgooien naar een systeem van
Beheers- en Beleidscyclus. Ook in Schoten
is er daarvoor nog veel werk aan de winkel.
Wat ons na meer dan vijfhonderd dagen
poging tot regeringsvorming nog het meest

Onze gemeenteraadsleden
Piet Bouciqué

ergert is de recente regelrechte aanval op
de gemeentelijke financiën: om de federale
kassen te spijzen verwachten Di Rupo en
zijn handlangers dat de gemeenten zomaar
eventjes een “inspanning” (eufemisme voor
“afdokken !”) doen van 1.4 miljard. Dat is
per Vlaming, Waal en Brusselaar 140 euro
uit de gemeentelijke financiën. En wie zal
het hoofdaandeel ophoesten, denkt u ? Juist.
Het oude motto “Vlaams geld in Vlaamse
handen” is dus meer dan ooit brandend actueel. Denk daaraan op 14 oktober volgend
jaar.
Verder wensen het bestuur, de gemeente- en
OCMW- raadsleden
u nog een prettig eindejaar en een deugddoende wintervakantie
toe.
Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter
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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.

Dirk Van Onckelen
Deuzeldlaan 149
Tel. 03-290.69.67
deveoo@hotmail.com

Tim Willekens
Paalstraat 10/7
Tel. 0476-475.911
tim.willekens@vlaamsbelang.org

Wie wordt burgemeester in 2016 ??

Onze burgervader is een vooruitdenkend
en ondernemend man. Dat schreven we
reeds in een vorige editie. In een klein artikel in de Gazet van Antwerpen van 12
februari 2010 konden we onder meer het
volgende lezen: “Ik heb inderdaad bij de
verkiezingen van 2006 gezegd dat het de
laatste keer was”, zegt Hendrickx, inmiddels 63. “Maar dat was in de hoop dat er

binnen CD&V tegen 2012 eensgezindheid
zou zijn over de lijsstrekker en dus de
kandidaat-burgemeester. Die eensgezindheid is er niet, zodat ik opnieuw de lijst
zal trekken en dan zien we wel wat de kiezer oordeelt.” Zo ziet u, beste Schotenaar,
onze burgervader is reeds geruime tijd
bezig met zijn opvolging. Wat garandeert
echter dat de partij van onze burgervader

over enkele jaren wél een opvolger vindt
? Naar onze mening zal de keuze voor
de hand liggen. De slogan van Vlaams
Belang is nog steeds ‘eigen volk eerst’.
Andere partijen begrijpen dat totaal verkeerd. Daar heet het vooral ‘eigen geldbeugel eerst’…

Zaterdag 21 januari:
Nieuwjaarsreceptie
in zaal De Poort,
Markt 17 te Schoten om 20 u.
iedereen van harte welkom!

Moslimomroep?
Neen, bedankt!

O

p de VRT worden vanaf september
uitzendingen getoond van de ‘Moslim
Televisie en Radio Omroep’ (MTRO). De
MTRO ontvangt voor televisie-uitzendingen jaarlijks
112.704 euro Vlaams belastingsgeld en voor radiouitzendingen 5.260,50 euro.
Voor het Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat belastingsgeld wordt misbruikt om propaganda uit te zenden voor
een godsdienst die de mensenrechten ondergeschikt maakt aan de islamitische wet,
de scheiding tussen kerk en staat niet aanvaardt en vrouwen discrimineert.
Bovendien werd in de uitzending maar
weinig integratiebereidheid aan de dag

gelegd. Veel uiteenzettingen gebeurden in
het Arabisch, het Turks of het Frans.

N-VA: medesponsor
Het is onbegrijpelijk dat ook de N-VA
instemde met deze gesubsidieerde islampropaganda.
Het is daarenboven een pure provocatie

dat de door de Moslimexecutieve opgerichte MTRO haar tv-uitzendingen laat
samenstellen door gekende moslimfundamentalisten, die door de staatsveiligheid
als gevaarlijk worden bestempeld.
Het Vlaams Belang eist dan ook de onmiddellijke intrekking van de zendvergunning
van de MTRO.

Regering-Di Rupo?
Vlamingen betalen het gelag !

H

et communautair akkoord dat Di Rupo in oktober
voorstelde, is een regelrechte verschrikking voor
Vlaanderen. In plaats van een inperking van de
gigantische Vlaamse geldstroom naar het zuiden, neemt
die nog veel grotere proporties aan.
Vlaanderen zal de komende jaren miljarden euro’s verliezen aan de spilzieke
PS-regeringen in Wallonië en Brussel,
bovenop de jaarlijkse transfer van 12 miljard euro die we nu reeds ophoesten.
Daar staat geen ordentelijke Vlaamse
staatshervorming tegenover: Vlaanderen
krijgt wat extra bevoegdheden, maar de
echte hefbomen van de politieke macht
blijven verankerd op Belgisch niveau.
Van een duidelijke afbakening van
de taken is geen

sprake: België blijft een onoverzichtelijk
en geldverslindend kluwen, dat nauwelijks kan bestuurd worden.

BHV: schijnsplitsing
Daarnaast worden in Brussel en VlaamsBrabant extreem zware toegevingen gedaan in ruil voor een schijnsplitsing van
het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement BHV. De voorrechten van de Franstaligen in de Rand
blijven bestaan. De Brusselse Vlamingen worden politiek geliquideerd: er zal
geen enkele Vlaming uit Brussel meer
verkozen worden in de

Kamer. Een Vlaamse stem wordt een verloren stem in Brussel. Wallo-Brux wordt
hiermee realiteit.

Groot-Brussel is
realiteit
De faciliteitengemeenten worden bij de
groot-Brusselse kieskring gevoegd, zodat
Brussel voortaan administratief aan Wallonië grenst. En als klap op de vuurpijl
wordt de oude Franstalige droom, een
groot-Brussel, realiteit: alle VlaamsBrabantse gemeenten maken voortaan
deel uit van de “hoofdstedelijke gemeenschap”, waardoor Brussel een pak zeggenschap verwerft over de brede Vlaamse
Rand. Justitie wordt in Vlaams-Brabant
in belangrijke mate verfranst, terwijl de
tweetaligheid er in Brussel op achteruit
gaat. Dit is geen zuivere splitsing van
BHV, dit is een onzuivere uitbreiding van
Brussel.

N-VA: schaamlapje van Di Rupo
Ondanks de nuchtere vaststelling dat dit akkoord regelrecht
indruist tegen het Vlaams regeerakkoord, verklaart de N-VA
het tegenovergestelde. Op federaal niveau wil ze het akkoord bestrijden, maar op Vlaams niveau voert ze het uit. Begrijpe wie kan.
De volledige kritiek op de nota-Di Rupo vindt u op: www.vlaamsbelang.org

Toprechters staalhard voor vreemdelingenbeleid

Land van melk en honing

Top vijf
Gevangenis: vader
is illegaal en belandt
in de cel. Zijn gezin
moet hem kunnen
bezoeken en krijgt
dus het recht om in
het land te blijven
met een uitkering
er boven op.

“

Dat België het land van melk en
honing is, is geen mythe maar een
gevaarlijke realiteit”. Met die woorden
waarschuwden de twee topmagistraten Yves
Liégeois en Piet Van den Bon voor de
ineenstorting van onze welvaartstaat,
onze sociale zekerheid en onze
democratie.

De top van de rechterlijke macht bevestigt
op een ijzersterke manier wat het Vlaams
Belang al vele jaren aanklaagt: dat het met
de immigratie in dit land volledig uit de
hand loopt én dat de recente - met veel
mediagedruis aangekondigde - ‘verstrenging’ van het migratiebeleid slechts een
pleister op een houten been is. “Ze kunnen
als signaal een angstverdrijvende uitwerking hebben op de ongeruste burger maar
de uitwerking op het terrein zal minimaal
zijn, laat staan dat ze enig herstellend effect zullen hebben op de schade die nu al
is toegebracht”, aldus advocaat-generaal
Van den Bon.

Politieke klasse is
schuldig
Hoe men het ook draait of keert: de toespraak van de toprechters mag worden beschouwd als een mijlpaal in het immigratiedebat. Niet langer het Vlaams Belang
staat hier terecht, maar de politieke klasse
die van dit land een grote puinhoop aan het
maken is en het systeem naar de rand van
de afgrond voert.

72%
2007

2008

Immigratie plundert
sociale kassen
In hun betoog hekelden de rechters tevens
de massale misbruiken die de sociale kassa in snel tempo ledigt: “In grote groepen
migrantenpopulaties is het genot van uitkeringen tot een cultuurverschijnsel verheven” (Advocaat-Generaal Piet Van den
Bon, 1 september 2011).

Eén dag werken:
migranten die hier
na één dag werken of met een
nep arbeidsbewijs
een werkloosheidsvergoeding krijgen.
Geen probleem in
België.

Pijlsnelle toename van
steuntrekkers
Meer dan de economische crisis, is de immigratie verantwoordelijk voor de pijlsnelle toename van het aantal steuntrekkers.
In een stad als Antwerpen is momenteel
zowat driekwart van de OCMW-steuntrekkers geregulariseerde, asielzoeker of gezinshereniger. En dan hebben we het nog
niet over het verregaande gesjoemel in de
sociale zekerheid dat samenhangt met immigratie.

‘Vervroegd pensioen’: op vakantie
naar Marokko of
Turkije en plots vijf
jaar ouder? Met een
vals geboorteattest
genieten ze van een
‘welverdiende’ rust.
Terreur: een steuntrekker dient zich
aan bij het OCMW
en sluist zijn uitkering door naar een
terroristische organisatie. Onvoorstelbaar maar waar.

Hiernaast leest u een top vijf van de meest
frappante gevallen.

Uit een peiling van het onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat niet
minder dan 72 procent van de bevolking van oordeel is dat er
de voorbije vijf jaar te veel immigranten het land binnenkwamen.
Liefst 68 procent is de mening toegedaan dat de immigratie een
te zware belasting vormt voor onze sociale voorzieningen.

Asielaanvragen
per jaar

2006

O nve r m oge n d :
een huis of villa in
Marokko of Turkije, maar in België
‘onvermogend’ en
recht op OCMWsteun? Het kan.

2009

Nieuw asielrecord wenkt

2010

2011

In totaal werden tijdens de eerste negen
maanden van dit jaar al 18.122 asielaanvragen ingediend. Daarmee benaderden
we reeds het record van 2010, toen in een
héél jaar 19.941 asielaanvragen werden
geregistreerd. Gerekend aan een gemiddelde van meer dan 2.000 asielaanvragen
per maand, zal 2011 goed zijn voor meer

dan 24.000 asielaanvragen. Aangezien
achter één asieldossier meerdere personen
kunnen schuilgaan, wordt het aantal ingediende aanvragen door de asielinstanties
traditioneel met een derde vermeerderd.
Dat betekent dat dit jaar alleen al via de
asielpoort meer dan 32.000 vreemdelingen dit land zullen binnenwandelen.

Telex Gemeenteraad - Telex Gemeenteraad - Telex Gemeenteraad
Op de twee gemeenteraden van september
stonden punten van het OCMW geagendeerd. De bevoegde schepen was telkens
verontschuldigd, waardoor we geen antwoord kregen op onze vragen. *** Op de
gemeenteraad van 1 september brachten
de leden van de meerderheid verslag uit
over hun activiteiten op de intercommunales. Fractieleider Piet Bouciqué stelde
hen enkele pittige vragen, waarbij hij al
dan niet pittige antwoorden terugkreeg.
*** Slimme Camera’s *** Ons raadslid
Jos Meeus herinnerde op de gemeenteraad
van oktober de zonechef aan de belofte
die hij vorig jaar december 2010 deed
over slimme camera’s. Slimme camera’s
signaleren gestolen of geseinde auto’s of
nummerplaten, zodat daders veel gemakkelijker kunnen worden gevat. Ondertussen hebben al meer dan 35 gemeenten een
of andere vorm van slimme camera’s. In
2010 beloofde de zonechef dat hij dit dossier samen met naburige zones ging bespreken en uit zijn antwoord blijkt dat hij
hier wel degelijk werk heeft van gemaakt.
Wegens de complexheid van het dossier
en de hoge kostprijs kan het dossier niet
in het budget van 2012 opgenomen worden, maar ten vroegste in het budget van
2013. Jos zal dit dossier blijven opvolgen

en opnieuw op tafel leggen eind 2012. ***
Salduzwet *** Op 1 januari 2012 treedt
de zogenaamde ‘Salduzwet’ in werking.
Deze wet bepaalt dat verdachten vanaf
het eerste verhoor bij de politie moeten
worden bijgestaan door een advocaat.
Deze wet wordt opgelegd door het Europees hof voor de rechten van de mens. De
wet zal het werk van onze politiediensten
erg bemoeilijken, aldus Jos. Om over de
rechten van de slachtoffers maar te zwijgen. Ons raadslid Jos had hier wel enkele
vragen voor de zonechef, zoals het kostenplaatje van de invoering van deze wet.
De zonechef antwoordde dat deze wet
onze politiediensten veel geld zal kosten
qua opleiding, extra uren, infrastructuur
enz. *** Kerkfabrieken*** Wat betreft de
meerjarenplanning kerkfabrieken stelde
ons raadslid Jos Meeus voor om het budget van deze kerkfabrieken te saneren en
het aantal gesubsidieerde kerken terug te
brengen naar bv. drie kerken. De andere
drie kerken zouden dan eventueel een andere bestemming krijgen. Het gaat hier
ten slotte toch over een meeruitgave van
57.000 euro. Dit wil niet zeggen dat het
Vlaams Belang tegen het katholieke geloof is. Maar het Vlaams Belang is van
mening dat de euro’s van de belastingbe-

taler goed moet worden besteed in tijden
van economische crisis. En dat iedereen
hierin zijn steentje moet bijdragen. ***
Dexia en Gemeentelijke Holding *** Piet
Bouciqué stelde de volgende vragen aan
het College op de gemeenteraad van oktober: “Op de gemeenteraden van september en oktober 2009 stond deze problematiek al op de agenda. Onze fractie stemde
toen tegen het voorstel van de coalitie om
in te tekenen op de kapitaalsverhoging
met een inbreng van de gemeente Schoten
van 392.888,32 euro in de Gemeentelijke
Holding. Daarom de volgende vragen: 1.
Wat is de impact van de waardevermindering van de Dexia-aandelen op de gemeentelijke financiën ? 2. Wat is het netto
verlies per Schotenaar als gevolg van een
mogelijke faling van de Gemeentelijke
Holding ? 3. Heeft de gemeente beleggingen bij de Dexiabank en wat is de situatie
van deze beleggingen ? 4. Wat is de impact van een mogelijke faling van de Gemeentelijke Holding op het budget 2012
?” *** Schepen Smets antwoordde dat de
gemeente Schoten haar investering in de
gemeentelijke holding kwijt is: het gaat
om een bedrag van 1.382.000 euro ***

Heraanleg Hortsebaan
Verkeerssituatie R.W.V. Havrelaan, Winkelstap, Bredabaan
Regelmatig zijn er files
vanaf het kruispunt Horstebaan tot aan Merksemheidelaan richting Winkelstap, met als gevolg dat
automobilisten over tramen busstrook rijden om zo
via de parking Winkelstap
de files te omzeilen. Een
uiterst gevaarlijke situatie, besloot ons
gemeenteraadslid Jos Meeus tijdens de
laatste zitting van de gemeenteraad van
30 juni laatstleden. Jos stelde dan ook
voor om een tweede afslagstrook richting Merksemheidelaan (Winkelstap) te
voorzien. Dit voorstel van Jos werd door
het schepencollege over gemaakt aan het
Agentschap wegen en verkeer.
Wat de heraanleg van de Horstebaan betreft, deelde Jos de zorg van het wijkcomité “De List”. Wat bij aanleg van het
fietspad ter hoogte van de Listdreef ? Bij
de aanleg van het fietspad in beton ter
hoogte van Peerdsbosbaan werd deze afgesloten. Inwoners van deze baan hadden
een uitweg via de brug over de autostrade
en het fietspad langs HSL naar de Hertendreef. Maar de inwoners van “De List”

kunnen niet meer weg bij
de aanleg van het fietspad.
Hoe gaat men dit oplossen ?
Bij afwezigheid van de
bevoegde schepen werd
deze vraag over gemaakt
aan de technische dienst.
De bevoegde ambtenaar
antwoordde als volgt:
“Bij het gieten van het beton van het
fietspad aan de Listdreef zal in 2 fases
gewerkt dienen te worden. Het fietspad
zal tot de helft van de Listdreef getrokken worden, het verkeer zal dan over de
andere helft moeten rijden. Van zodra het
nieuwe fietspad voldoende uitgehard is,
zal het verkeer over het nieuwe fietspad
moeten rijden en zal het ontbrekende stuk
fietspad
getrokken
worden.”
Op de vraag: “Wanneer worden de grachten gereinigd ?” kreeg
Jos het volgende antwoord.
“De grachten worden
gereinigd tijdens de

werken. De grote ringgrachten zijn echter privé en dienen door de eigenaars zelf
onderhouden te worden. Er is maar 1 eigenaar die het ruimen van zijn stuk ringgracht door de aannemer van de wegeniswerken laat uitvoeren.”
Verder had ons gemeenteraadslid Jos nog
een voorstel betreffende het gedeelte van
de Kopstraat langs parking Vordenstein.
Hij stelde voor om hier het zwaar vrachtvervoer definitief om te leiden langs de
RWV Havrelaan. Deze vraag wordt meegenomen naar de eerstvolgende verkeerscommissie.
Ons gemeenteraadslid Jos Meeus blijft de
meerderheid van onze gemeente dus op
een constructieve manier met vragen en
voorstellen ‘bestoken’.
Zijn voorstel om de
traditionele verlichtingspalen te vervangen door kreukelpalen
werd door de meerderheid aanvaard, wat dan
ook ten goede komt
aan de veiligheid van
de Horstebaan.

OCMW: Begroting 2012
In november stond de begroting 2012 op de
agenda van de OCMW-Raad. Het Vlaams
Belang onthield zich bij de stemming omdat sommige beleidskeuzes niet verenigbaar zijn met een nationalistische visie op
zorgverstrekking. Enkele fragmenten uit
onze verantwoording:
Het is herfst en mooi op tijd stelt de
OCMW-administratie haar budgetvoorstellen voor het komende jaar voor. In het
zesde jaar van deze legislatuur zijn er geen
grote verrassingen te verwachten en het is
dan ook niet nodig dat we in dit artikel over
elke post of elk cijfer voor of na de komma
commentaar leveren. Er zijn niet gek veel
manieren om goed te besturen ! We zouden vaak vanuit een andere invalshoek tot
dezelfde oplossingen komen. Het Vlaams
Belang mocht nooit als beleidspartij die
keuzes bepalen, maar onze tussenkomsten
in raad en comités worden (gelukkig voor
de inwoners van Schoten !) door u ernstig
genomen. Zo waakt het Vlaams Belang
erover dat de komende generaties niet met
een schuldenberg worden opgezadeld, toch
niet meer dan de hogere overheden al als
erfenis klaarleggen.
Bij de vorige budgetbespreking, in 2010,
wezen we op de moeilijke regeringsvorming. Vandaag, meer dan een jaar later, is
er nog steeds geen federale regering. Zij die

nog aan tafel mogen zitten, zouden de hoop
koesteren dat we nog dit jaar een regering
hebben. Ondanks het feit dat er voor die regering geen meerderheid in Vlaanderen is.
Los van het staatshuishouden – een staat die
nog maar eens een bypass operatie zal ondergaan om haar comateus bestaan te rekken – wacht het budgettaire ingrijpen. Hier
mogen we ons aan ingrijpende maatregelen
verwachten. Men heeft al te lang de problemen voor zich uit geschoven, terwijl onze
buurlanden de nodige acties ondernamen,
zodat thans niet alleen de kassen maar ook
de schappen leeg zijn. Maar ook in een onafhankelijk Vlaanderen – en ’t is u bekend
dat Vlaams Belang met minder geen genoegen neemt - zouden we de buikriem moeten aanhalen. We gaan daar niet flauw over
doen, we zijn geen eiland dat zichzelf met
dukaten kan beveiligen. Vlaanderen, in het
hart van Europa, krijgt rekeningen gepresenteerd, te beginnen met die van Dexia en
de Gemeentelijke Holding. In een fatsoenlijk land zouden de verantwoordelijken zich
voor een rechtbank moeten verantwoorden.
We kennen het argument van de zichzelf
democratisch noemende partijen dat deze
kritiek niet in de raadszaal van het OCMW
Schoten hoort. Dat we slechts uitvoerders
(of zo je wil: slachtoffers) zijn van gewestelijke en federale beleidskeuzes. Wel, meer-

derheid, die visie bindt u de handen, snoert
u de mond.
Het recentste voorbeeld is de oprichting
van een LOI (Lokaal Opvanginiatief), aangemoedigd met extra betoelaging. Dat dit
apenland het best scoort inzake “open grenzen” kan door sommigen als menslievend
worden beschouwd, maar behalve mensensmokkelaars, huisjesmelkers, enkele
obscure vzw’s en een meute advocaten (die
een bron van inkomsten hebben te verdedigen), is er niemand die van ons asielbeleid
op lange termijn beter wordt. Zeker niet de
asielzoeker, wiens toekomst afhangt van
hierboven opgesomde “welzijnswerkers”,
gezien de economische situatie in WestEuropa hier geen toekomst heeft.
Tenslotte, als Vlaams Belangers zijn we
verontwaardigden! Verontwaardigden omdat we vaststellen dat heel wat van onze
kritiek uit het verleden, vandaag als origineel voorgesteld wordt door mensen die het
Vlaams Blok 8 jaar geleden voor de rechtbank brachten.
Nu goed, een goede kopij heeft haar waarde
maar het is misschien wel tekenend voor de
tijdsgeest dat men tot kopiëren moet overgaan, juist bij gebrek aan originaliteit.

Waar naartoe met de provinciale overheid?
Vlaams minister van interne staatshervormingen, Geert Bourgois (N-VA) is reeds
meer dan een jaar bezig met een poging
om de provincieraden af te schaffen.
Het is reeds lang een standpunt van het
Vlaams Belang en wij waren dan ook bijzonder nieuwsgierig wat er uiteindelijk
zou van terechtkomen…
Een half jaar geleden bracht zijn kabinet
een Groenboek uit met allerlei voorstellen over hoe het bestuurlijk landschap in
Vlaanderen zou moeten veranderen. Bij
de bespreking in de verschillende provincieraden kreeg dit ontwerp forse kritiek
van het Vlaams Belang. Wij hadden immers snel gezien dat Bourgeois zal werken naar een typisch Belgisch compromis, waardoor er eigenlijk niet veel zal
veranderen voor de provincieraden.
Men counterde onze kritieken met te stellen dat we geduldig moesten wachten op
het komende Witboek, met de definitieve
voorstellen tot hervormingen dus. Inderdaad het bewuste Witboek is nu uitgekomen, maar tot onze spijt moeten we vast-

stellen dat onze kritieken terecht waren.
Wat zal er concreet veranderen voor de
provincieraden? Het aantal verkozenen
vermindert. In Antwerpen gaan we van
84 verkozenen naar 72. Maar daartegenover wil men werk maken van de uitbouw
van overkoepelende samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Als je dat
nader bekijkt kan je zien dat er dus meer
mandatarissen zullen nodig zijn. Meer
bestuurlijke verrommeling in Vlaanderen
i.p.v. minder …
Verder zal men bepaalde bevoegdheden
afstoten in overleg met hogere instanties.
Dit echter zonder concrete planning, zodat we er geen tekening bij moeten maken dat alles weer op de lange baan zal
worden geschoven.
Het zal onze partij er niet van weerhouden om goed werk te blijven leveren in
die provincieraden. Zo proberen we allerlei zaken aan te klagen die fout lopen en
doen we de nodige voorstellen over hoe
het dan wel zou moeten. In het Vlaams

parlement hebben we het dossier van de
interne staatshervorming kunnen bijsturen en leverde het Vlaams Belang een
meerderheid opdat er toch een afslanking is van de provincieraden. Zonder de
stemmen van het Vlaams Belang was er
nog geen sprake van een interne staatshervorming.
Spijtig genoeg zullen de provincieraden
dus nog een tijdje blijven bestaan. Zolang
deze blijven zal het Vlaams Belang er alles aan doen opdat de meerderheidspartijen de tering naar de nering zetten om
iets te doen aan de werkelijke problemen
van onze burgers!
Uw stem voor ons was dus een stem voor
de sterkste partij in de
provincieraad met als
resultaat veel aandacht
en politiek werk voor
u!
Jos Meeus
provincieraadslid
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DEXIA-banksters
pluimen u !

D

eze ‘banksters’ schuiven schaamteloos de gigantische
kosten van hun grootheidswaanzin en wanbeheer
door naar de belastingbetaler. Zitten de bankrovers
tegenwoordig in de raden van bestuur van de banken?

In 2008 had Dexia reeds een reddings- 26 mandaten van deze raad van bestuur
operatie nodig omdat de bank een porte- wordt ingevuld door politici, ex-politici
of toplui van de chrisfeuille had opgebouwd
Het Vlaams Belang eist telijke arbeidersbewevan te riskante Amede terugbetaling van ging. Een zitje in de
rikaanse beleggingen.
Om uit de problemen
de bonussen van de raad van bestuur van
te geraken, nam het
afgelopen jaren. Dexia Bank België levert 20.000 euro bruto
bestuur nieuwe risico’s. Door staatsobligaties te kopen op per jaar.
van landen als Griekenland hebben zij
Dexia blootgesteld aan alle risico’s van Uit het jongste jaarverslag blijkt dat in
deze failliete landen. Dit is gevaarlijk 2010 voor 5,8 miljoen euro is uitgekeerd
speculeren en gokken met het geld van aan bestuurders en het management en
de gewone burgers. Na de bankencrisis 6,1 miljoen euro aan bonussen! Terwijl
van 2008 hebben ze blijkbaar hun les de ‘banksters’ deze onverdiende bonussen incasseerden, voerden ze
niet geleerd.
een desastreus beleid
voor Dexia.
De raad van bestuur is verantwoordelijk
N u
voor het fiasco bij Dexia. De helft van de

“

Wat kost het u?
5.300 euro per belastingbetaler!
De ontmanteling en opsplitsing van de
Dexia-groep heeft zware gevolgen voor
de belastingbetaler. Om de ‘bad bank’
levensvatbaar te houden, is een waarborg
van zo maar eventjes 90 miljard euro nodig. Ondanks het feit dat het gros van de
problemen in Frankrijk is ontstaan, laat
België zich alweer rollen.
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Zo neemt dit land een garantie van 60,5%
op zich, terwijl Frankrijk er met 36,5%
en Luxemburg er met 3% vanaf komt.
Indien het verkeerd afloopt met de ‘bad
bank’, moet de overheid 54 miljard euro
ophoesten. Voor Vlaanderen komt dit
neer op 32,5 miljard euro of 5.300 euro
per Vlaming!
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Wat strijken de banksters op
per jaar?
Jean-Luc Dehaene....................€ 88.000
Patrick Janssens............................€ 20.000
Tony Van Parys..............................€ 20.000
Francis Vermeiren......................€ 38.334
Wivina De Meester..............€ 20.000
Luc Martens.......................................€ 20.000
de Belgische staat voor 100% eigenaar
is van Dexia Bank België moeten alle
bestuurders hun mandaat ter beschikking stellen. Bovendien eist het Vlaams
Belang dat zij hun bonussen van de afgelopen jaren terugbetalen.

Doofpotpolitiek
Het Vlaams Belang vroeg al in oktober in het Vlaams Parlement de oprichting van een onderzoekscommissie die deze wantoestanden kan uitklaren. Op
dat moment wilde
geen enkele
van de
traditionele partijen, noch
van de oppositie de Vlaams
Belang-fractie volgen. Blijkbaar wilden de traditionele
partijen dat de
potjes zo lang mogelijk gedekt bleven.

