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Beste Schotenaren,

Stilaan wordt het menens met de gemeenteraadsverkiezingen. Ook Vlaams Belang
Schoten zal met een sterke lijst deelnemen
aan de stembusslag van 14 oktober. Dat zijn
we aan onze talrijke trouwe kiezers verplicht. Op een ledenetentje maakten we onlangs de lijstduwer en de vijf eersten op de
lijst werden bekend (zie P.3). Dat het bestuur
van de gemeente Schoten beter kan, zal u
elders in dit blad kunnen zien. Een aantal foto’s, niet altijd de fraaiste, laten zien dat het
er in Schoten niet altijd koosjer aan toe gaat.
We willen er hierbij wel op wijzen dat het

Onze gemeenteraadsleden
Piet Bouciqué

gemeentepersoneel naar ons aanvoelen uitstekend werk verricht en dagelijks het beste
van zichzelf geeft voor de Schotenaren. Het
gemeentebestuur daarentegen, uitgemaakt
door een divers allegaartje van 4 partijen, bakt er
soms gewoon niets van.
Aan u om daar iets aan te
doen, stem op 14 oktober op Vlaams Belang !

Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter

Venstraat 10/ 4
Tel. 0486-760.765
piet.boucique@vlaamsbelang.org

Patrick Molle
Salvialei 138
Tel. 0473-220.114
p.molle@telenet.be

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

Jacky Van den Broek
Berkenlei 4C
Tel. 0496-145.381
jackycriar@hotmail.com

Bezoek onze webstek
www.vlaamsbelangschoten.org

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

Actua kort

Kampioen

Jos Meeus

De belastingdruk is nergens zo hoog als in
België. Nergens kost een werknemer meer
en houdt hij netto minder over. Mensen die
werken of ondernemen worden in dit land uitgeperst als een citroen. Elke maand opnieuw drukt
het loonbriefje ons met de neus op die zure realiteit en
nu wordt het ook met zoveel woorden bevestigd door de
OESO. Omdat onze buren inspanningen leveren om de belastingdruk terug te
dringen, wordt het verschil met andere landen ook alsmaar groter. ‘Maar we
krijgen daar toch heel wat voor terug’, wordt wel eens gezegd. Inderdaad: een
totaal falende Justitie, een verwaarloosd wegennet, een rampzalig openbaar
vervoer en zowat de laagste pensioenen. Er klopt iets niet aan het plaatje.

Jan Van Puyenbroecklaan 17
Tel. 03-290.87.43
jos.meeus@telenet.be

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

Lutgard Mertens-de Bois
Jozef Van Craenstraat 3/19
Tel. 0494-816.971
renaat.mertens@gmail.com

Onze OCMW-raadsleden
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Naam:.................................................................................

Man

Vrouw

Straat:........................................................... Nr.:......................................
Postcode:............. Gemeente:......................................................................
Tel.:....................................... Geb.datum:...................................................
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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.

Patrick Molle
Salvialei 138
Tel. 0473-220.114
p.molle@telenet.be

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

Mia De Cleene
Jan Van Puyenbroecklaan 17
Tel. 03-290.87.43
mia.decleene@telenet.be

Gianni Peeters Schotense lijsttrekker
Op een braadfeest in het park van Schoten
voor de leden en sympathisanten werden
de eerste vijf kandidaten en de lijstduwer
voor 14 oktober voorgesteld. Dit zijn hun
namen:
1. Gianni Peeters
2. Ghislaine Peleman
3. Piet Bouciqué
4. Jacky Van den Broek
5. Dirk Van Onckelen
Lijstduwer wordt provincie- en gemeenteraadslid Jos Meeus; we wensen alle kandidaten een succesvolle verkiezingscampagne toe. Tijdens een toespraak lichtte
Antwerps lijsttrekker en VB-boegbeeld
Filip Dewinter de speerpunten toe van de
aankomende campagne: veiligheid, goed
bestuur en mobiliteit.

V.l.n.r.: Dirk Van Onckelen, Piet Bouciqué, Filip Dewinter, Ghislaine Peleman,
Gianni Peeters, Jacky Van den Broek, Jos Meeus, Walter Verduyn en Tim Willekens.

Ontwikkelingssamenwerking: JA MAAR GEEN
BELASTINGGELD VOOR GROTE NGO’s

Vlaams Belang bekijkt de zaken als volgt.
Het verlenen van ontwikkelingshulp dient
volgens ons gekoppeld te worden aan het
respect voor mensenrechten en democratische beginselen. Ontwikkelingshulp is
volgens Vlaams belang maar mogelijk
mits behoorlijk bestuur, rechtszekerheid
en aanpak van de corruptie. Een groot deel
van de ellende in de derdewereldlanden is
het gevolg van het feit dat machtshebbers
niet het algemeen nut voor ogen houden,
maar enkel denken aan de verrijking van
zichzelf en hun clan en stam.

beweren). Vlaanderen moet zelf kunnen
beslissen in welke regio het zijn hulp aanbiedt: de spreidingspolitiek van toenmalig minister Erik Derycke werd door zijn
opvolger Michel
volledig
teruggeschroefd. Alle
inspanningen werden georiënteerd –
ten dienste van de
Franstalige belangen – naar Franstalig Afrika en
meer in het bijzonder naar Congo.
Vlaanderen moet de beschikbare fondsen
voor OS spenderen in democratische landen waar de nood het hoogst is, bij voorkeur in de sectoren hygiëne, gezondheidszorg, evenwichtige voeding, landbouw
en alfabetisering en met respect voor de
culturele integriteit van de betrokken volkeren.

Het Vlaams Belang blijft trouw aan zijn
standpunt dat de sector van de OS communautair volledig moet gesplitst worden,
in plaats van de halfslachtige, ondoorzichtige en kostelijke situatie die we nu kennen. De visies over het hoe en waarom van
ontwikkelingssamenwerking lopen sterk
uiteen tussen Vlaanderen en Wallonië. Bij
een volledige splitsing en loskoppeling van
het buitenlands beleid zal de Vlaamse OS
doorzichtiger worden, en het zuiden wel
degelijk ten goede komen (in tegenstelling
tot wat de tegenstanders van de splitsing

Het Vlaams Belang wil verder op Vlaams
niveau een gezonde en politiek neutrale
samenwerking tussen beleid en uitvoerders
(Vlaamse NGO’s, gemeentelijke organisaties, VVOB e.a.). Het Vlaams Belang verwerpt iedere vorm van OS die gekoppeld
is aan wapenhandel en minder vreedzame
doelstellingen. Tot slot wijst het Vlaams
Belang de zgn. 0.7 % norm af in de huidige
staatsstructuur, gezien Vlaanderen reeds
3.6 % van zijn welvaart aan Wallonië afstaat (KBC-rapporten, In de Warande manifest, talloze andere bronnen). Wanneer

Op een druk bijgewoonde vergadering
van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking op 7 mei lichtte
afdelingsvoorzitter en fractieleider Piet
Bouciqué het standpunt van Vlaams Belang toe inzake ontwikkelingssamenwerking (OS). Ook de andere politieke partijen kregen net als het VB acht minuten
de tijd om hun visie te verduidelijken.

deze transfers worden teniet gedaan, zal
Vlaanderen zonder moeite meer dan solidair zijn met landen en regio’s waar échte
humanitaire noden bestaan en waar Vlaamse hulp soelaas
zal
betekenen
voor schrijnende
armoede.
Inzake de bijdragen die de
Schotenaar aan
derdewereldlanden schenkt,
pleit het Vlaams
Belang en voordien het Vlaams Blok in
de gemeenteraad al jaren voor de volledige overdracht via de lokaal gebonden
projecten en verenigingen (de zgn. vierde
pijler), noodhulp uitgezonderd. Dus geen
belastinggeld voor 11.11.11, Rode Kruis,
Artsen zonder grenzen en andere grote
ondoorzichtige organisaties. Groot was
onze verbazing toen de bevoegde schepen vooraf exact hetzelfde standpunt had
verkondigd. In het stemgedrag deed zijn
partij de voorbije jaren wel net het omgekeerde: onze amendementen werden door
hemzelf steevast vrolijk weggestemd. Wie
zei ook weer “Luister naar mijn woorden,
kijk niet naar mijn daden”? Onze fractieleider deed ook nog zijn beklag over de
schamele informatie over OS die beschikbaar is op de webstek van de gemeente
Schoten. Dit moet absoluut beter en kan
onmogelijk veel kosten.
PB

België: paradijs voor criminelen

N

adat een MIVB-controleur in Brussel werd
doodgeslagen, beloofde minister van Binnenlandse
Zaken Joëlle Milquet 400 extra agenten.
Of die er ook komen is nog
maar de vraag, want ook
na de brutale moord op
Joe Van Holsbeeck in
Brussel-Centraal zouden er 100 agenten ex-

tra worden aangeworven. Die belofte werd
nooit ingelost. Momenteel zijn er al 3000
agenten te weinig. Voeg daarbij nog het
gebrek aan gevangeniscellen, enkelbanden
en opvangplaatsen in gesloten jeugdinstellingen, veel te lakse straffen die amper
worden uitgevoerd en het mag duidelijk
zijn dat politiek en Justitie gezorgd hebben voor een klimaat van straffeloosheid.

Straffeloosheid
Straffen tot drie jaar cel worden in dit land
niet uitgevoerd. Per jaar worden zo’n 4000
mensen veroordeeld tot een celstraf zonder dat ze één dag moeten zitten. Criminele bendes uit het buitenland beschouwen
dat als een uitnodiging. “Misdaad loont,
dat is de boodschap die wij geven”, zucht
de bekende politierechter Peter D’Hondt.
Vlaanderen wil een kordate aanpak van de
criminaliteit, maar de Franstalige partijen
willen dat nog altijd niet. Ook daar knelt
het schoentje. Maar aan politieke beloftes
geen gebrek...

Veel beloofd, niks gedaan
•
•
•
•
•

1000 extra cipiers. Beloofd in januari 2012.Vier nieuwe in opleiding.Vier!
2500 extra plaatsen in de gevangenis. Beloofd in 2009. Het werden er 638.
2000 extra enkelbanden. Beloofd in 2009. In 2012 zijn er maar 882 in gebruik.
278 plaatsen in gesloten jeugdinstellingen. Beloofd in 2009. Er kwamen er amper 22 bij.
Acht jaar geleden werd aangekondigd dat buitenlandse gedetineerden hun straf in hun thuisland zouden uitzitten. Daar is tot op heden niets van terecht gekomen.

Hoe zegt men dat ook alweer? Veel beloven en weinig geven, doet de zotten in vreugde leven.
En de criminelen natuurlijk… Met dank aan de PS en hun Vlaamse lakeien: CD&V, Open VLD
en SP.a.

I

Islam bedreigt vrouwen

slamitische hoofddoeken en lange gewaden duiken steeds
vaker op in het straatbeeld. Het fenomeen staat symbool
voor de sluipende islamisering van onze samenleving.

Niet alleen moslima’s zijn het slachtoffer
van de sociale druk, ook autochtone vrouwen weten intussen hoe laat het is. Vrouwen die zich naar moslimnormen ‘te Westers’ kleden, worden in onze steden vaak
beschouwd als loslopend wild, uitgescholden voor ‘hoer’, bespuwd of aangerand.

Vrouwen eerste
slachtoffer

Terugkeren

In haar boek ‘Hoer noch slavin’ waarschuwt senator Anke Van dermeersch
voor de religieuze eisen en voorschriften
van radicale moslims waarvan vrouwen
het eerste slachtoffer zijn. “Vrouwen in
Europa hebben decennialang gestreden
voor gelijke rechten. Ze mogen werken, ze
mogen gaan en staan waar ze willen en ze

Meer info?

Ga naar
www.vrouwentegenislamisering.be of
bestel het boek ‘Hoer noch slavin’ via
SMS. SMS “Anke” + naam en adres
naar 3111 en u ontvangt het
boek. (0,50 euro per sms)
Prijs: 15 euro
(+ verzendingkosten 3,05 euro)

mogen de kleren dragen die ze willen. Die
verworven rechten moeten we beschermen tegen een al te opdringerige islam”,
zegt Anke Van dermeersch.

(0,50 eu

ro per sm

s)

Godsdienstvrijheid is een recht, maar
moslims hebben in dit land ook plichten.
Ze moeten aanvaarden dat wij een scheiding kennen tussen kerk en staat, vrije meningsuiting en de gelijkwaardigheid van
man en vrouw. Hier gelden ónze wetten
en niet die van de islam. En wie daar niet
mee kan leven, moet maar terugkeren naar
een land waar de sharia van toepassing is!

72%
Van alle federale betoelaagde
bedragen voor leeflonen heeft
72 procent betrekking op leeflonen van vreemdelingen

Immigratie kraakt
sociale kassen

V

orig jaar kwamen niet minder dan 130.000
immigranten het land binnen, asielzoekers niet
inbegrepen.

Nog nooit was de instroom zo groot. De
voorbije jaren kwamen in dit land verhoudingsgewijs zelfs meer immigranten binnen dan in een klassiek immigratieland als
de Verenigde Staten.

4 op 10 aan het werk
Ondertussen blijft ook de immigratiefactuur steeds verder oplopen. Zo bleek recent nog dat amper 4 op 10 van de nietEuropese vreemdelingen aan het werk is.
Daarnaast blijkt dat de immigratie (gezinshereniging, asiel, regularisatie) méér dan
de economische crisis verantwoordelijk is
voor het stijgende aantal leefloontrekkers.
Verschillende OCMW-voorzitters bevestigden ondertussen dat de samenstelling

van hun ‘cliënteel’
de voorbije jaren een
grondige wijziging
heeft ondergaan en
dat dit land - letterlijk - het OCMW
van de wereld dreigt
te worden.

Aanslag
De dooddoener dat
de immigranten van vandaag zullen zorgen voor de pensioenen van morgen, kan
nu wel definitief naar het rijk der fabelen
worden verwezen. De harde cijfers tonen
aan dat de ongebreidelde immigratie een
aanslag is op ons sociaal systeem.

Vlaams Belang:
dé sociale volkspartij

H

et Vlaams Belang is de sociale volkspartij bij uitstek.
Dat zetten wij al jarenlang in de verf tijdens de Dag
van de Arbeid.

Dit jaar vond onze traditionele 1 meimanifestatie plaats op het Antwerpse
De Coninckplein onder het motto
‘Voorkeur voor eigen volk’. In zijn toespraak stelde Filip Dewinter dat deze
locatie niet toevallig was gekozen: “Ze
staat namelijk symbool voor de vele
Vlaamse volkswijken die door de socialisten werden opgegeven.” De SP.a
heeft haar oude kiespubliek dan ook al
lang ingeruild voor dat van de allochtonen en kaviaarsocialisten. Dat alles
maakt het Vlaams Belang vandaag tot
“de enige echte volkspartij, de enige
houvast voor de eerlijke en hardwerkende Vlamingen die de eindjes soms
met moeite aan elkaar kunnen knopen.”

Sterk Vlaams Belang
nodig
Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers wees erop dat de actualiteit de

waarde en de juistheid aantoont van
het programma dat onze partij al 35
jaar uitdraagt: “De ongebreidelde immigratie zet ons sociaal systeem steeds
zwaarder onder druk. De blijvende
miljardentransfers naar Wallonië zorgen voor een ongehoorde financiële
aderlating ten nadele van Vlaanderen.
Bovendien kan Vlaanderen binnen
België nog altijd niet het beleid voeren
dat zijn sociale verworvenheden
en economische slagkracht
veiligstelt.” Geconfronteerd
met de feiten, beginnen stilaan ook anderen de analyses
te onderschrijven die het
Vlaams Belang reeds
jaren geleden maakte.
Praktische consequenties worden daar echter nog altijd niet uit
getrokken. Een sterk
Vlaams Belang blijft dan
ook meer dan ooit nodig!

Seniorenforum
Of u het nu graag hoort of niet, senior
bent u al vanaf 55 jaar. Heel wat senioren zijn nog zeer actief en hebben
dikwijls nog tal van projecten op stapel
staan. Het verenigingsleven wordt overigens voor een groot gedeelte gedragen door senioren. Zij hebben dikwijls,
naast een schat aan ervaring, een klare
kijk op hedendaagse problemen. Verheugend is bovendien dat onderzoek
uitwijst dat meer dan de helft van de
senioren interesse heeft voor politiek.
Het Vlaams Belang besteedt bijzondere
aandacht aan de problemen en uitdagingen waar senioren mee worden geconfronteerd en wil dan ook graag met
hen in dialoog treden. Daarom gingen
we onlangs van start met een Seniorenforum.
Wij vragen u dan ook graag ons uw
ideeën en voorstellen over een seniorenwerking - en meer algemeen - een
seniorenbeleid te bezorgen. Stuur een
e-mail naar senioren@vlaamsbelang.
org of bel 02 219
60 09 en wij zetten
uw problemen op
de politieke agenda.
Marijke Dillen
Voorzitter
Seniorenforum

Ook dit was Schoten tijdens de voorbije legislatuur

B

este Schotenaar, u woont in een rustige, mooie en
groene gemeente? Of dat dacht u althans? Dat het er
de voorbije legislatuur niets steeds fraai aan toe ging
in Schoten blijkt uit de onderstaande beelden, in weerwil van
wat de coalitiepartijen en het gemeentebestuur u willen doen
geloven. Denk er aan op 14 oktober.

Illegale
GSMzendmast op
een
schoolgebouw

Onveilige
fietspaden

RUP Kruispad/Havenplein:
de trein der traagheid en
dreigende onteigeningen

Peperdure projecten
Tweetaligheid

Schoner Schoten: sluikstort,
graffiti, afval
Vandalisme

Verstedelijking

Meer veiligheid, minder overlast

V

laams Belang en VVBM hebben samen een heel
plan ontwikkeld voor meer veiligheid en minder
overlast. We doen hier een kleine greep uit ons
veiligheidsplan.

Om de overlast op pleintjes, parkings
en andere ontmoetingsplaatsen in onze
wijken weg te werken, hebben we alvast
meer wijkagenten nodig. Deze wijkagenten willen we ook in burgerkledij door de
wijken laten lopen, zodat zij overlastbezorgers, die in de wijk niet thuis horen,
stilletjes kunnen observeren en indien
nodig rustig aanspreken. Deze wijkagent
moet tegelijk zo dicht bij de mensen
staan, dat ze zelfs in burgerkledij bij de
bewoners herkenbaar zijn. Op de pleintjes en parkings in de wijken willen we
’s avonds ook verlichting om de sociale

controle door de buurt te bevorderen.
Om de overlast in de dorpscentra aan
te pakken, willen we vooral enkele preventieve maatregelen nemen. Er zijn alvast nog meer fietsenrekken nodig, in de
dorpscentra, om de hinder van losstaande
fietsen voor de buurtbewoners en passanten te beperken. Daarnaast willen we ook
iets doen aan de ruziestokers die vaak tot
ver buiten het café voor hinder zorgen.
Daarom willen wij dat de café-uitbaters
kunnen beschikken over een snel alarmsysteem dat de politie kan waarschuwen

als klanten in of rond het café voor overlast zorgen. De café-uitbaters die zelf nog
extra maatregelen nemen om overlast
in de omgeving te beperken, willen we
daarvoor belonen met een premie. Vooral
die uitbaters die een rookruimte voorzien
om het nachtlawaai van de “stoeprokers”
te beperken, dienen hiervoor een subsidie te krijgen.
Zerotolerantie tegenover druggebruik,
moet ook in Schoten een prioriteit zijn
voor de politie. Plaatsen die algemeen
bekend zijn (ook door de politie) voor het
verbruik en de verhandeling van drugs
moeten streng gecontroleerd worden,
indien nodig met onbemande camera’s.
Daarnaast willen we meer controles op
speelpleintjes, parkings, nabij scholen,
en andere ontmoetingsplaatsen.

Gemeenteraad mei

Gemeenteraadszitting van 31 mei 2012.

M

et slechts 13 punten op de agenda van de openbare
zitting was het een zeer korte gemeenteraad.

Deze legislatuur loopt naar zijn einde toe,
nog één raadszitting voor de vakantie en nadien is het al verkiezingen wat de klok slaat.
Een agendapunt was het aanduiden van afgevaardigden in de intercommunales. Hierbij stelt de meerderheid haar kandidaten
voor die namens de gemeente de algemene
vergadering(en) bijwonen en nadien verslag
uitbrengen in de gemeenteraad. Sommige
afgevaardigden doen dit met een betrokkenheid die hen siert maar niet elke intercommunale hecht veel belang aan deze vergadering. Bij een vorige bespreking stelde het
Vlaams Belang dat er eens moet nagegaan
worden of er in tijden van besparingen niet
van deze betaalde mandaten kan afgestapt
worden. Consequent aan onze visie hebben
we dan ook zelf geen kandidaten voorgedragen en ons bij de geheime stemming onthouden. Opmerkelijk was dat sommige kandidaten (allen uiteraard van de meerderheid)
behalve onze blanco ’s er in slaagden vanuit
die meerderheid ook nog tegenstemmen te
vergaren. Waarvoor onze gelukwensen.

Tweede agendapunt waar onze fractie het
verschil maakte was de budgetwijziging
2012. Het is normaal dat in de loop van een
jaar het kostenplaatje herschikt wordt want
men kan ramingen maken maar als de rekening komt durft die wel eens te verschillen. Zelden is het goedkoper… Voor onze
Vlaams Belang-fractie had raadslid Jos
Meeus de rekeningen grondig uitgepluisd
en hij kwam met een aantal vragen aan het
schepencollege. Sommige gingen over een
bescheiden bedrag maar als we over meerkosten van 71.000 euro spreken (heraanleg
St.Cordulastraat) is het antwoord “boordstenen” toch maar mager. Of als de gemeente “nalatigheidsintresten” van 10.000
euro moet ophoesten en de reden blijkt een
procedureslag te zijn waarbij facturen onbetaald bleven, kunnen we daarbij de vraag
stellen of het sop de kool wel waard was.
Tijdens het spervuur van vragen had Jos in
ieder geval de aandacht van het college en
het doet plezier dat na de bespreking ons
raadslid voor zijn oog voor detail een dankwoord kreeg van de bevoegde schepen.

Verder gaan we het
politiekader
invullen, kan de brandweer
twee noodzakelijke
wagens aankopen, zet de digitalisering van
de administratie zich door, kan De Kaekelaar over een nieuwe mengtafel beschikken
en wordt het Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) Churchilllaan opgestart.
Enig volksvermaak was er tijdens de “varia”
toen onze fractievoorzitter Piet Bouciqué de
opmerking maakte dat een VOKA-baas in
een krantenartikel gepleit had voor fusie van
bestaande gemeenten in Vlaanderen. Gelach
bij de schepenen en raadsleden. Ervaring
leert echter dat ideeën die nog moeten rijpen
niet alleen door politici naar buiten worden
gebracht, wel integendeel. Bovendien is het
geen geniale vondst, anderen hebben al eerder voor “stadsgewesten” gepleit.
In juni neemt Tim Willekens afscheid van
de Schotense gemeenteraad. Tim was jarenlang voor het Vlaams Blok/Belang gemeenteraadslid maar verhuist naar Brasschaat.
Wie Tim wil uitwuiven is welkom in de
publiekstribune op donderdag 28 juni om
20.00 uur. Men zegge het voort…
DVO

Buitenlandse reizen deputatie kosten
belastingbetaler ruim 80.000 euro.
Vlaams Belang wil transparantie en duidelijk reglement
De voorbije vijf jaar maakten de gedeputeerden van de provincie Antwerpen een
dertigtal dienstreizen naar de meest verscheiden buitenlandse bestemmingen,
waaronder Zuid-Afrika, de Verenigde
Staten en China. Dat laatste land was
zonder meer een van de populairste bestemmingen.
Alleen al in 2010 maakten - naast de
gouverneur - vier van de zes Antwerpse
gedeputeerden hun opwachting in de
rode ‘Volksrepubliek’, samen goed voor
bijna 30.000 euro. Het totale prijsplaatje
voor de buitenlandse missies die de Antwerpse gedeputeerden de voorbije vijf
jaar ondernamen, loopt op tot meer dan
80.000 euro. In dit bedrag zijn eventuele
buitenlandse reizen van gedeputeerden
die werden gemaakt op kosten van gesubsidieerde vzw’s, niet inbegrepen.
De grootste reislust werd zonder twij-

fel aan de dag gelegd door voormalig
gedeputeerde Ludo Helsen (CD&V),
die in de periode 2007-2011 welgeteld
13 keer naar het buitenland trok, goed
voor 32.076 euro. Het Vlaams Belang beseft uiteraard ook wel dat buitenlandse
dienstreizen niet per definitie snoepreizen hoeven te zijn. De provinciale overheid heeft er dan ook alle belang bij dat
ter zake de grootst mogelijke transparantie bestaat. Dat is echter niet het geval, zoals blijkt uit het antwoord op een
schriftelijke vraag van Vlaams Belangprovincieraadslid Dirk De Smedt (Willebroek). Desgevraagd blijkt er zelfs geen
reglement voor buitenlandse dienstreizen te bestaan.
Ook Vlaams Belang-provincieraadslid
Bart Van Hove (Niel) stelde in het verleden vragen over o.a. het nut van een
dienstreis van gedupeerde Marw Wellens (CD&V) naar de verenigde Staten

om een IT-congres bij te wonen.
Ook de opvolging laat meer dan te wensen over: een (gedetailleerd) verslag van
dergelijke reizen wordt eenvoudigweg
niet opgemaakt. Het Vlaams Belang
wijst erop dat het hier gaat om belastinggeld en dat de burger het recht heeft om
te weten wat er met zijn centen gebeurt
en - zeker in tijden van crisis en besparing - mag verwachten dat zijn centen
goed worden besteed. Een minimum aan
transparantie lijkt ons dan ook op zijn
plaats.
Het Vlaams Belang zal daarom nog deze
legislatuur een voorstel indienen om
werk te maken van een duidelijke en
transparante reglementering.
Hierbij moet paal en perk gesteld worden
aan de snoepreisjes van de deputatie.

Vlaamse Justitie komt er
nooit meer!

Bestel uw Vlaamse
nummerplaat!

W

e schreven het reeds: de splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde wordt met zoveel Vlaamse
toegevingen betaald, dat de “oplossing” nog erger
is dan de kwaal zelf.
Zeker voor de Vlamingen in Brussel is het
akkoord een nachtmerrie. Een stem voor
een Vlaamse lijst in de hoofdstad wordt
een... nutteloze stem. De Vlamingen worden er politiek geliquideerd. Terwijl de
Franstaligen in de Zes faciliteitengemeenten supervoorrechten krijgen.
Nog veel erger is de hervorming van het
gerechtelijk arrondissement BHV. In
plaats van een splitsing krijgen we een
verregaande uitbreiding van de macht
van de Franstalige rechtbanken tot diep in
Vlaanderen. In heel Vlaanderen zal men
voortaan kunnen bekomen dat een procedure gevoerd wordt voor een Franstalige
rechtbank uit Brussel of Wallonië. Onvermijdelijk gevolg is dat Justitie nooit een
Vlaamse bevoegdheid
kan worden, vermits
de wetten en het
rechtssysteem in heel
het land identiek
moeten blijven. Ooit
was er een CD&V-

voorzitter die uitriep dat de splitsing van
Justitie dringender was dan de splitsing
van BHV. Vandaag is duidelijk dat er geen
Vlaamse Justitie meer komt.

Uitdoofscenario
Nog veel tragischer is dat de Vlamingen
in Brussel én Halle-Vilvoorde door de hervorming zwaar gediscrimineerd worden.
Het aantal Vlaamse rechters wordt fors ingekrompen, terwijl het aantal Franstalige
rechters even fors wordt uitgebreid, zonder
dat daar een objectieve reden voor is. In de
toekomst zullen de Franstalige rechtbanken vier keer groter zijn dan de Vlaamse, terwijl het aantal Franstalige dossiers
slechts twee keer groter is. Door deze
huizenhoge discriminatie is de plaats van
maar liefst 32 Nederlandstalige rechters
en 160 griffiebedienden bedreigd. Maar
we krijgen een troostprijs: het gebeurt niet
in één keer. Er komt een ‘uitdoofscenario’
voor Vlamingen in Brussel. Met dank aan
CD&V, Open VLD, SP.a en Groen.

Gratis bestellen?
De zesde staatshervorming - Vlaanderen opgelicht
onthaal@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09

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

Wil u zich niet langer als ‘Belg’ maar
als Vlaming manifesteren? Dit kan
door een Vlaamse nummerplaat op
uw wagen te kleven.
Deze UV-bestendige zelfklever
met onderschrift “Republiek
Vlaanderen”
kan u als
volgt
bestellen:
1. Stuur een e-post naar
info@vlaamsbelangzandhoven.org
met vermelding van uw
nummerplaat, naam en adres
&
2. Stort 13 euro op BE29 7330 0255
4564 op naam van Vlaams BelangZandhoven met vermelding van
uw nummerplaat.

maar eens aan. Gezien het niet in onze aard ligt om bij de
pakken te blijven zitten, lanceren we een eigen journaal
dat spreekt over thema’s waarover anderen liever zwijgen.

Breek zelf de mediaboycot tegen het Vlaams Belang
en bekijk het Vlaams Belang-journaal op www.vlaamsbelang.org/inbeeld

