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Beste Schotenaren,

Zeventien jaar geleden prijkten grote affiches in het straatbeeld “De SP blijft nodig”. Het Agusta-schandaal richtte de partij
helemaal niet ten gronde, ze verrees als een
feniks uit haar as. De vergelijking loopt wat
mank maar vandaag is het Vlaams Belang
ook meer dan nodig, ook in Schoten. Het
Vlaams Belang blijft ijveren voor een veilige, Vlaamse, financieel gezonde en groene
gemeente waar het goed is om te wonen.
Als ik lees dat de politie eind januari weer
een cannabisplantage opdoekte in een woning in de Verbertstraat dan moet ik toch

Onze gemeenteraadsleden
Piet Bouciqué

weer de conclusie trekken dat we er niet op
vooruitgaan. Deze vangst is dan ook wellicht maar het topje van de ijsberg, net zoals
onze wereldhaven een zeef is voor de import
van cocaïne. Om onze
jeugd te behoeden voor
de drugsoverlast blijft
een harde aanpak nodig.
Een zweeppartij als het
Vlaams Belang zal daarvoor onmisbaar zijn.
Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter
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Ghislaine Peleman

1 op 3
We weten het allemaal, doch het blijft
een taboe. De gevangenisbevolking
vervreemdt verder. Meer dan
de helft is van
vreemde origine
en
bovendien
is één op drie
gevangenen illegaal. Een overheidsonderzoek
naar
afkomst
en crimineel gedrag dringt zich
dan ook hoe langer hoe meer op. Zo
is in Nederland de etnische registratie reeds geruime tijd ingeburgerd. Op
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piet.boucique@vlaamsbelang.org

Struikenlei 12
Tel. 0478-639.218
ghislaine.peleman@skynet.be

een vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Peter Logghe antwoordde minister
Turtelboom dat
zoiets bij ons
niet aan de orde
is, gezien “het
om een gevoelig
thema gaat dat
bepaalde vooroordelen
wel
eens zou kunnen
bevestigen”.
Kortom, we weten het wel maar we zwijgen erover. U
kan erop rekenen dat het Vlaams Belang dat alvast niét zal doen.
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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
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Fax 03-645.22.25
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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.
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Het wereldkampioenschap vallen
blijft nog drie jaar in Schoten
Op de begroting 2012 troffen we een
bedrag aan van 50.000 euro; op de gemeenteraden van december en januari
stelden we daar enkele vragen over aan
het gemeentebestuur. Het bleek om aanpassingswerken te gaan aan de rotonde
op de Churchilllaan. Op onze vraag of
dit geen kosten op het sterfhuis waren,
antwoordde de voorzitter van de gemeenteraad dat de Scheldeprijs nog zeker drie
jaar in Schoten blijft. Oef! Laat ons hopen

dat de aanpassingen renderen. Voor ons
mag de Scheldeprijs er in Schoten nog
eens honderd jaar bijdoen! Enkele weken
geleden liet Flanders Classicsbaas Wouter Vandenhaute in een krant evenwel
uitschijnen dat een

verlengde aankomst in Schoten nog lang
niet zeker is… Wie net als wij de Scheldeprijs in Schoten wil houden kan op de
sociale netwerksite facebook een petitie
ondertekenen. PB

Telex Gemeenteraad - Telex Gemeenteraad - Telex Gemeenteraad

Verslag Gemeenteraad 1 maart 2012

De gemeenteraad van 1 maart beloofde
geen vuurwerk.
We begroetten Sofie Goffin als nieuw
raadslid maar verder bestond de agenda
voornamelijk uit het opvolgen van “lopende zaken” zoals onder meer de zorg
dat de kerkgebouwen toegankelijk zijn,
dat mindervaliden een voorbehouden parkeerplaats bekomen, dat de brandweer
examens kan uitschrijven, enz. Gewoon
dagelijks bestuur en formalisering van
eerdere beleidsintenties.
Apart te vermelden is dat de gemeenteraad unaniem instemde met de vervanging van de stemcomputers. De nieuwe
toestellen zullen we kunnen uittesten op
14 oktober (gemeenteraadsverkiezingen)
en zouden naar verluidt een bevestiging
van uw keuze afdrukken. Bedoeling is dat
deze apparatuur een 15-tal jaar in gebruik
blijft .
Dat de opening van een elektrosupermarkt
aan de Bredabaan te Schoten voor extra
verkeer zou zorgen, dat was ook zonder
glazen bol te voorspellen. Goed nieuws is
dat er zeer binnenkort een tweede uitgang
van de parking gerealiseerd gaat worden
zodat men niet meer verplicht richting
Brasschaat een hele omweg moet maken.
Als Vlaams Belang hebben we alle voorstellen - in totaal zo’n 24 - vanuit de oppositie gesteund. Is dat dan nog wel oppositie? Ja, want een verantwoordelijke partij
kijkt naar het belang voor de inwoners en
niet naar het eigen belang. Niet voor niets
is de naam Vlaams Belang.
Wel hadden we - en hier toont zich de rol
die we spelen - vragen en opmerkingen.
Zo vroeg TIM WILLEKENS zich af of de
vertegenwoordigers uit de meerderheidspartijen die een betaald mandaat opnemen
in intercommunales en opdrachthoudende

verenigingen, daar nog op hun plaats zitten. De economische situatie is immers
van die aard dat men best snoeit waar er
nog kan gesnoeid worden. Uit de verslagen die deze mensen op de gemeenteraad
brachten, blijkt dat de inbreng vaak beperkt blijft tot goedkeuring van wat de
raden van bestuur van deze verenigingen
voorleggen. Zo is er een raadslid dat heel
open en eerlijk toegaf “waar ik in de zaal
zat kon ik niets horen” en “cijfers op papier waren niet beschikbaar”. Waarvan
akte.
Uit het antwoord onthouden we dat de gemeentelijke afgevaardigden een controlefunctie uitoefenen en zodoende de bevolking in die raden vertegenwoordigen. Dat
het dus aan de bevolking toekomt over
dat nut te oordelen . TIM WILLEKENS
dankte de verslaggevers en benadrukte
uitdrukkelijk dat het niet om de speler
gaat maar om het spel.

Schotense 11 juli-komitee dat naar aanleiding van het 10de Schotense Spoor (een
verwijzing naar de Slag der Guldensporen, niet naar de tweede spoorontsluiting
van de Antwerpse haven) graag een “gedenkplaat” wilde bevestigen in een openbaar gebouw. Het 11 juli-komitee overhandigt dit Schotens Spoor vooral aan
handelszaken die het Vlaams karakter van
onze gemeente bevorderen . JOS MEEUS
wees er ook op dat het juli-komitee maar
liefst acht verenigingen overkoepelt en
dus aardig wat Schotenaren vertegenwoordigt.
De bevoegde schepen noemde als argument om niet in te gaan op het verzoek
dat er geen voorgaande was. Het zou al
snel tot een wildgroei leiden moest men
hierop ingaan. Wel is er de mogelijkheid
dat het juli-komitee een “oorkonde” ontvangt, zoals zovele andere Schotense verenigingen.

In het gemeentepark gaat het wandelpad
tussen de atletiekkantine en de draadafsluiting heraangelegd worden. Het voorstel is om dit te doen met gestabiliseerde
dolomiet.
LUTGARD MERTENS merkte daarbij
op dat de ervaring met dolomiet slecht
was. Het voorplein van het kasteel en,
recenter, de paden aan het Schuttershof
hebben geleerd dat bij droogte het gele
stof overal meegaat en bij regen er al snel
een modderbaan zal zijn.
De bevoegde schepen was zich van die
slechte ervaringen bewust en daarom
koos men voor een mengeling van dolomiet en cement, zoals ook gebruikt op
sportpark De Zeurt. Het is verplicht dat de
weg waterdoorlatend moet zijn en over de
kwaliteit van de wegen van De Zeurt zijn
er geen klachten.

Een tweede toegevoegd punt handelde
over de Paul Gilsonlaan, en dit omdat alle
raadsleden een anonieme “open brief”
hadden ontvangen. Gaat het hier om een
privéweg? JOS MEEUS vroeg zich af hoe
het nu juist zit.
Eigenlijk gaat het om een “fantoomstraat”, zoiets als “fantoombevoegdheden”. In 1962 had de toenmalige burgemeester plannen voor een verkaveling en
werden er namen op de nog aan te leggen
straten geplakt. Er waren dus al namen
maar geen straten en de verkaveling is
nooit doorgegaan. In de feiten is dus de
“Gilsonlaan” een privéweg die ook onderhouden wordt door de eigenaar van
het pand.
De monumentale ijzeren poort die de weg
“afsluit” is deel van het cultureel erfgoed
van Schoten. Ze staat waar ze staat maar
staat los van het karakter van de weg. En
daarmee weten we dat ook weer.

JOS MEEUS had twee punten aan de
agenda laten toevoegen.
Het eerste ging over het verzoek van het

DVO

Een beter
Vlaanderen
voor een
lagere prijs

M

eer mensen
langer aan
het werk om
de duurzaamheid van
onze sociaal model te
garanderen. Dat is de
uitdaging die ons de
komende jaren te wachten
staat.
Daarom stelde het Vlaams Belang
een vernieuwd sociaal-economisch
programma voor. De sociaal-economische kloof tussen Vlaanderen en
Wallonië is zo groot geworden dat
een federaal beleid gedoemd is om te
falen. Ondanks de op til staande ‘historische staatshervorming’ ontbreekt
het de gewesten aan elke vorm van
bevoegdheid om een eigen beleid te
voeren, gericht op de eigen noden en
troeven. Het mag dus niet verwonderen dat België en dus ook Vlaanderen
in nagenoeg alle socio-economische
internationale rangschikkingen achteruit boert. De veel te hoge loonkost
jaagt onze bedrijven richting OostEuropese lageloonlanden met een
stijgende werkloosheid tot gevolg.
Door zijn hoge productiviteit en
werkzaamheidsgraad heeft Vlaanderen nochtans de troeven in handen om opnieuw tot de economische
wereldtop te behoren en de beste garantie om de welvaart en het welzijn
voor alle Vlamingen te garanderen.
Enkel een drastische ommezwaai en
dus de overdracht van alle relevante
bevoegdheden kan hiervoor zorgen.
Maar zoals u weet stuit dit telkens op
een Franstalig njet. Vlaamse onafhankelijkheid is dan ook niet langer
een te nemen politieke optie, het is
een economische noodzaak.

SMS “sociaal” +
naam en adres
naar 3111 en u
ontvangt het
programma
GRATIS.
(0,50 euro per sms)

(0,50 eu

ro per sm

s)

SP.a-ers op belastingbrief?!
SP.a-voorzitter Bruno Tobback wil op de
achterzijde van het aanslagbiljet voor de
belastingen foto’s plaatsen van de bestuurders van de Belgische banken. “Dan weten
de mensen waarom ze zoveel belastingen
moeten betalen.” Dat klinkt leuk, maar
klopt niet helemaal. De hoge
belastingdruk is niet alleen
de schuld van de bankiers,
maar vooral van de traditionele partijen.

3 miljard euro belastinggeld. En kan er
op de elektriciteitsfactuur een foto van
Freya Van den Bossche? Liefst in een rood
kleedje. Dan weten de mensen wie ervoor
zorgde dat elektriciteit hier een luxeproduct is geworden…

500.000 euro
per jaar
Maar het wilde idee van
Tobback opent wel heel wat
mogelijkheden. Misschien
moet er ook een foto bij
van de socialistische spoorbazen? Die verdienen elk
zo’n 500.000 euro per jaar
en de spoorwegen draaien
nog altijd vierkant. Ook al
krijgt de NMBS jaarlijks

Belastingverhogingen:

Vlamingen betalen de rekening

T

erwijl 1 op 6 landgenoten het met minder dan 870 euro
moet stellen, slaat de regering-Di Rupo de mensen
om de oren met nieuwe belastingen. Opvallend is dat
vooral de Vlamingen daar de dupe van zijn.

U had er misschien nog niet bij
stilgestaan, maar de kans is groot
dat u momenteel voor de staat aan
het werken bent. Als gevolg van de
torenhoge lasten op arbeid werken we met z’n allen de eerste
zeven maanden van het jaar voor
de Belgische staat. De regeringDi Rupo laat het alvast niet
aan haar hart komen en
snijdt nóg dieper in
het Vlaamse vel. Zo
komen er een
vermindering van de
aftrek van
pensioen- en
wo o n s p a r e n ,
een BTW-verhoging
op betaaltelevi-

sie, extra accijnzen op tabak en alcohol
en een daling van de aftrek op
kinderopvang.
Uit cijfers van de Federale Overheid blijkt
dat vooral de Vlamingen het gelag zullen
moeten betalen. Meer dan
twee derde van de bespar i n g s m a a t r eg e l e n
zijn voor Vlaanderen, terwijl Brussel
en Wallonië steeds
meer geld krijgen.
Wie zei er ook weer dat
er geen nieuwe belastingen zouden komen?

Salduz-wet: Vrijheid of
Criminelen Islam?
in de watten Durven kiezen
gelegd

D

e nieuwe Salduz-wet, die bepaalt dat de politie al
een advocaat moet oproepen bij het eerste verhoor
van een verdachte, werkt de straffeloosheid nóg
meer in de hand. Het Vlaams Belang gaat in het verweer.

Zeggen dat dit land een uiterst laks
veiligheids- en Justitiebeleid kent, is
een open deur intrappen. Ook in het
regeerakkoord van Di Rupo I blijft
de straffeloosheid behouden. Effectieve straffen zijn eerder uitzondering dan regel en gevangenisstraffen
tot drie jaar worden in de praktijk
niet uitgezeten. Ook is er nog steeds
geen daadwerkelijk jeugdsanctierecht en blijft ook het vrijlatingsbeleid, waarbij de
wet-Lejeune bepaalt
dat veroordeelden
na één derde van
hun straf kunnen
worden vrijgelaten, ultralaks.
Afscheidnemend
magistraat Freddy
Troch trad ons alvast
bij door te verklaren dat
hij zich grote zorgen maakte over de
positie van de slachtoffers en de burgerlijke partijen. “Door deze wet dreigen zij nog meer te verzwakken tegenover de verdediging”(De Standaard,
03.05.2011). Het Vlaams Belang was
trouwens de énige partij die de bui al
zag hangen en tegen de wet stemde in
het parlement.

In Brussel mag alles
De invoering van de Salduz-wet werd
al snel gevolgd door een omzendbrief
van het Brussels parket, waarin een
lijst wordt opgesteld van misdrijven
waarvoor verdachten niet
langer verhoord moeten
worden. Diefstallen
met inbraak, autodiefstallen, bedreigingen, geweld tegen politie, drugsb e z i t …
Het hoort
allemaal
thuis in het
lijstje van
zogenaamde
‘kleine’ misdrijven die niet
meer leiden tot een
onmiddellijk verhoor. Verdachten
mogen na identificatie doodleuk naar
huis. Of zoals gerechtsjournalist José
Masschelin het verwoordt: “Je moet
in Brussel al haast een moord of een
aanslag plegen om nog van je vrijheid beroofd te worden” (Het Laatste
Nieuws, 04.01.12). Zo hoort u het ook
eens van een ander.

Onze voorstellen voor een veilig Vlaanderen
Het is hoog tijd voor een harde aanpak van de criminaliteit. Niet de brave burger
of de agenten, maar de criminelen moeten opnieuw schrik hebben. Het terugdringen van de criminaliteit moet één van de topprioriteiten van de regering zijn. Het
Vlaams Belang eist:
•
•
•
•

Nultolerantie, ook voor “kleine” criminaliteit.
Extra ondersteuning en mankracht voor politie en magistratuur.
Afschaffing Wet-Lejeune: effectieve uitvoering van opgelegde straffen.
Invoering van snelrecht en een kordaat jeugdsanctierecht, naar het
voorbeeld van onze buurlanden.
• Een kordate uitwijzingspolitiek voor criminele vreemdelingen.

Hoofddoeken en kledijvoorschriften, juridische discriminatie en
maatschappelijke marginalisering...
De islam vernedert en onderdrukt
vrouwen.

Het boek ‘Hoer noch slavin - vrouwen en islam’
is een aanklacht tegen
de
vrouwonvriendelijke islam. Vrouwen
zijn overigens het
eerste en belangrijkste slachtoffer
van de toenemende islamisering.

Vrijheid of islam?

‘Vrouwen tegen
islamisering’
wil een dam
opwerpen
tegen de radicale
islam. Als VlaamDurven kiezen ! se vrouwen moeten
we durven kiezen:
"Vrijheid of islam!".

Bestel
SMS
het boek via
SMS “Anke” + naam
en adres naar 3111
en u ontvangt
het boek “Hoer
noch slavin”.

(0,50 eu

ro per sm

s)

Prijs: 15 euro
(+ verzendingkosten
3,05 euro)
(0,50 euro per sms)

www.vrouwentegenislamisering.be

VB Schoten in de kijker
Glühwijnstand op 14 januari

Nieuwjaarsreceptie op 21 januari
Senator Anke Van dermeersch was onze genodigde, wij citeren uit haar toespraak:

“

2011 was ook een triestig
jaar omdat de islamisering van Vlaanderen altijd
maar meer terrein wint.
En die islam, vrienden, hoef ik jullie
dat nog te vertellen, is en zal altijd een
vrouwonvriendelijke godsdienst blijven.
En dat is één van de belangrijkste redenen waarom het Vlaams
Belang van de strijd tegen de islamisering zo’n
belangrijk strijdpunt heeft
gemaakt. Ik eis als vrouw
en moeder, u eist dat ons
Antwerpen een Vlaamse
stad blijft, zonder islamitische wijken waar vrouwen
zonder hoofddoek niet
meer kunnen komen.

De sociaal-progressieve vrouwenbeweging blijft altijd muisstil als het over
vrouwenrechten en islam gaat.
Het Vlaams Belang is de enige partij die
echt respect opeist voor vrouwenrechten
en in alle omstandigheden alle vrouwen
gelijkwaardig behandelt. Gelijkwaardig,
niet gelijk, vrouwen zijn immers het echte sterke geslacht! Wij, Vlaams Belangvrouwen zwijgen niet. Wij laten
ons niet muilkorven of letterlijk
in de doeken doen door de adepten van een achterlijke woestijngodsdienst.
Wij laten onze steden niet over
aan de ‘sharia4godweetwat’,
die - net als in Londen - de
sharia willen invoeren in grotendeels islamitische wijken.
Vlaanderen is van ons en moet
en zal van ons blijven.”

Bestel
via SMS
boek
het
SMS “Anke” + naam en adres
naar 3111 en u ontvangt het
boek “Hoer noch slavin”.
Prijs: 15 euro
(+ verzendingkosten 3,05 euro)
(0,50 euro per sms)

(0,50 eu

ro per sm

s)

“Vlaams Belangvoorstellen dan
toch uitgevoerd”
Jaren geleden riep onze fractieleider op om de doorgang van
de Paalstraat naar het Edisonplein fietsvriendelijker te maken
en het verplicht afstappen te vermijden. Er kwam geen reactie… Tot enkele maanden geleden de storende beugels toch
werden verwijderd. Of: hoe voorstellen van het Vlaams Belang jaren in de koelkast blijven liggen en dan door de meerderheid worden opgevoerd als eigen verwezenlijkingen...

Uit de Provincieraad

Gemeenteraad 29 maart

Vlaams Belang
roept op tot Grote
Schoonmaak
Fractieleider Piet Bouciqué hield de volgende tussenkomst op de
gemeenteraad van 29 maart:
Tijdens de raadscommissie Milieu en Duurzame Ontwikkeling
heb ik opgeroepen om volgend jaar naar analogie met verscheidene steden en gemeenten het eerste lenteweekend een grote lenteschoonmaak te organiseren in Schoten. U zal zich o.a. de beelden uit de media ongetwijfeld herinneren: onder andere in Gent
hebben 1.400 vrijwilligers zich uitgesloofd om
zwerfvuil op te ruimen.
We hebben ook opgeroepen tot sensibilisering om
de sluikstorters in Schoten op betere gedachten
te brengen. Ik nodig u allen uit om met mooi weer
eens in Schoten rond te fietsen en de zwerfvuiltoestand van onze
parken, waterlopen en grachten te bekijken. Daarom herhaal ik
mijn oproep in deze raad om met alle mandatarissen volgend jaar
in Schoten grote schoonmaak te houden. Onze fractie in Brasschaat doet al jaren dergelijke actie op eigen initiatief. Het gemeentebestuur mag in ieder geval op de medewerking van onze
mandatarissen rekenen!

Wachten op de zomer van 2013?

U

herinnert het zich vast wel: de voorbije jaren deden zich
tijdens warme lente- en zomerdagen op verschillende
recreatiedomeinen ernstige incidenten voor met ‘jongeren’. Het Vlaams Belang heeft steeds gepleit voor een kordate
aanpak van deze recreatieterreur.

De voorstellen die onze partij reeds
jaren geleden lanceerde (politieaanwezigheid, camerabewaking, pasjessysteem,…) hebben hun efficiëntie overigens meer dan bewezen. In centra waar
werk werd gemaakt van deze voorstellen werd de overlast ondertussen tot
een minimum herleid. Het provinciale
domein ‘De Nekker’ in Mechelen, dat
vroeger regelmatig het toneel was van
incidenten, is daar een goed voorbeeld
van. Dat bleek eerder al naar aanleiding
van verschillende tussenkomsten van
Vlaams Belang-provincieraadslid Dirk
De Smedt.
Een pijnpunt blijft evenwel dat reltoeristen die worden geweerd uit een domein als ‘De Nekker’ niet automatisch

de toegang kan worden ontzegd tot
andere recreatiecentra. Daarvoor is immers een gemeenschappelijke databank
met gegevens van amokmakers nodig.
De bestaande wetgeving laat het opstellen van zo’n zwarte lijst echter niet
toe. In mei vorig jaar stelde toenmalig
minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom dat een dergelijk systeem er
wegens tijdsgebrek niet voor de zomer
zou komen.
Ondertussen blijkt dat er alleen nog
meer tijd werd verloren. Toen Dirk De
Smedt eind vorig jaar peilde naar een
stand van zaken, liet gedeputeerde Röttger weten dat er ‘iets’ in het nieuwe
regeerakkoord zou staan en dat het
raadslid zich voor verdere informatie

diende te wenden tot de bevoegde overheid. Ons raadslid nam die raad ter harte
en speelde het dossier door aan Vlaams
Belang-Kamerlid Peter Logghe, die
er op zijn beurt minister van Binnenlandse Zaken Milquet (cdH) over vatte.
Het antwoord dat hij kreeg, was zonder
meer ontluisterend. Tot op heden werd
immers nog steeds geen initiatief genomen. In het regeerakkoord is over de
kwestie helemaal niets terug te vinden
en er werd ter zake zelfs geen overleg
gepleegd met de recreatiedomeinen.
Slotsom: drie seizoenen nadat een initiatief werd aangekondigd - en ruim tien
jaar nadat de eerste ernstige incidenten
zich afspeelden! - ziet het er naar uit
dat we ook voor de zomer van 2012 op
geen concrete maatregelen hoeven te rekenen. Het Vlaams Belang zal in ieder
geval de druk op de ketel houden opdat
de veiligheid in de recreatiecentra maximaal wordt gewaarborgd.
Dirk De Smedt

Opnieuw asielrecord

H

et Vlaams Belang heeft er meermaals voor
gewaarschuwd dat door de lakse asiel- en
immigratiepolitiek als vanzelf nieuwe asielzoekers
worden aangezogen. Vorig jaar werden liefst 25.479
asielaanvragen ingediend. Dat is het hoogste aantal in
meer dan tien jaar en bijna vijf keer meer dan het Europese
gemiddelde.
Voor een goed begrip vermelden we dat
achter één asieldossier meerdere personen
schuilgaan, waardoor het aantal aanvragen
door de asielinstanties traditioneel met
een derde wordt vermeerderd. Concreet
betekent dit dat vorig jaar - alleen al via
de asielpoort - zo’n 34.000 vreemdelingen
het land binnen wandelden. Dat is een stad
als Ieper erbij in nauwelijks één jaar tijd.

Asielaanvragen
per jaar

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vlaams Belang
eist kordaat
uitwijzingsbeleid
Ondanks het feit dat de asielstroom almaar
verder blijft aanzwellen en dit land een
topbestemming voor asielzoekers blijft,
worden geen extra middelen voorzien
voor het terugkeerbeleid, wel integendeel.
Hoe de nieuwe regering met een dergelijke
politiek de asielstroom eindelijk denkt in
te dammen, blijft een raadsel. Een consequent uitwijzingsbeleid blijft immers het
sluitstuk van elke geloofwaardige asielpolitiek. Wanneer uitgeprocedeerden en illegalen niet daadwerkelijk uit het Beloofde
Land worden gezet, is om het even welke
asielwet tot mislukken gedoemd.

Vlaams Belang eist
betaalbare energie!

E

nergie dreigt onbetaalbaar te worden in dit land.
Door de hoge taksen op energie (21% BTW én
allerlei heffingen) kan de staat rekenen op snel
stijgende belastinginkomsten.

Meer dan 100.000 Vlaamse gezinnen
slagen er niet langer in om hun factuur
van gas en elektriciteit te betalen. Elektriciteit werd vorig jaar zomaar eventjes
33 procent duurder. We betalen nu al 20
procent meer dan in Nederland, 45 procent meer dan in Groot-Brittannië en 56
procent meer dan in Frankrijk. Niet alleen de producenten strijken al te grote
winsten op, maar ook de verdelers. De
gemeenten zijn hier aandeelhouders.
Via hun politiek gekleurde mannetjes
in de raden van bestuur proberen
ze zo veel mogelijk centen af te
romen. CD&V, Open VLD
en SP.a melken op die
manier de kleine man.

Energie is basisbehoefte
Het waanzinnige subsidiebeleid
drijft de elektriciteitsfactuur nog
verder de hoogte in. En straks
komt daar nog de rekening van de
windmolens bij. Met dank aan minister Freya Van den Bossche (SP.a).
Het standpunt van het Vlaams Belang is duidelijk: de heffingen op
energie moeten naar omlaag en de
BTW moet van 21 naar 6 procent.
Energie is geen luxe maar een
basisbehoefte en moet dus
betaalbaar blijven. Voor
iedereen!

Immigratie:
Land van melk en honing
In het licht van
het migratiedebat
dat zich aandient
stelt het Vlaams
Belang een gloednieuwe en sterk
onderbouwde
immigratiebrochure
voor. Onder de titel ‘Land van melk
en honing’ gaan Bruno Valkeniers en
Filip De Man dieper in op de talrijke
immigratiemisbruiken en formuleren
ze concrete voorstellen om de immigratiestroom in te dijken.

Bestel
via SMS
SMS “Immigratie”
+ naam en adres
naar 3111 en u
ontvangt deze
brochure GRATIS.

(0,50 eu

ro per sm

(0,50 euro per sms)

Lancering ‘Vlaams
Belang-journaal’
U zal het ook al gemerkt hebben. Het
Vlaams Belang komt in de media amper nog aan bod. In kranten of op radio en televisie worden we angstvallig
verzwegen. Een recente studie van de
Universiteit Antwerpen toonde dit nog
maar eens aan. Gezien het niet in onze
aard ligt om bij de pakken te blijven
zitten, lanceren we een eigen journaal
dat de stem van de Vlaamse onderbuik
wél doet weerklinken.

ot
Breek zelf de mediaboyc
van het Vlaams Belang

g-journaal
en bekijk het Vlaams Belan
inbeeld
op www.vlaamsbelang.org/

s)

