Ver. uitg. Piet Bouciqué, Paalstraat 134, 2900 Schoten
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Schoten, waar Vlamingen thuis zijn
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Bezoek onze webstek
www.vlaamsbelangschoten.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.

renaat.mertens@gmail.com

Vraaggesprek met
Gianni Peeters, Schotense lijsttrekker
• Gianni, een niet zo gebruikelijke voornaam terwijl Peeters haast niet
Vlaamser kan. Verklaar dat eens?
Wel, Gianni Peeters… mijn moeder hield van vreemde namen, mijn halfzus heet Soraya en dat is ook niet zo alledaags. En Peeters, ja dat kon
ik natuurlijk niet kiezen. Maar ik ben wel blij met deze namen. Ik ben
gewoon geboren in Antwerpen (Merksem). Daarna heb ik - buiten een
tijdje met mijn moeder in Merksem - altijd in Schoten gewoond.
• Wanneer en hoe kwam u bij het VLAAMS BELANG ?
Het juiste jaar kan ik me niet herinneren, het moet zo’n achttal jaren geleden zijn. Ik was altijd al Vlaamsvoelend en maakte snel de keuze voor het
VB, in de praktijk is dat eruit gekomen op de braderij in Schoten, met dank
aan Tim Willekens! Ik ben een actieman, als er actie is, is Gianni er ook.
• Als lijsttrekker van het VLAAMS BELANG stapt u in het voetspoor van
reuzen als Lutgard Mertens en Marie-Rose Morel. Hoe zwaar voelt die
druk aan?
Dit is een druk die je niet kan omschrijven. Mijn voorgangers waren dan
ook niet van de minste. Bij deze wens ik te beklemtonen dat ik heel veel
respect voor hen heb. Zij hebben mijn pad geplaveid bij wijze van spreken. Ik zal deze taak met 200% “goesting en durf ” uitvoeren en er mee
blijven voor zorgen dat het Vlaams Belang in de kijker blijft en blijft leven!
• Waar hoopt een jonge vader op als toekomst voor z’n zoon en, bij
nakende uitbreiding, verder nageslacht?
Hopen? Wel, ik ben dit tegenover mijn kinderen en later kleinkinderen
verplicht! Als WIJ niet blijven strijden, wie gaat het dan wel doen? Wij
zeggen wat we denken en willen er ook aan veranderen, een heel andere
manier van aan politiek doen als de NV-A. Wij hebben de kracht van
verandering in onze handen! Ik vraag iedereen om dit verhaal mee uit te
dragen, 1 keuze kan het verschil maken! Kies Vlaams Belang! En maak
uw keuze voor meerdere kandidaten op lijst 3!

Schoten kan beter
In de aanloop van de verkiezingen
deed onze afdeling een grondige
bevraging bij de Schotenaren. Een
korte samenvatting van de resultaten:
- politiewerk scoort ondermaats:
er is te weinig blauw op straat
en de drugsproblematiek wordt
slecht aangepakt
- er zijn onvoldoende sociale
woningen; nieuwe sociale woningen moeten worden voorbehouden voor Schotenaren
- de Schotenaar is best tevreden
met het aanbod van sportclubs,
culturele activiteiten en uitgangsmogelijkheden
- afvalbeleid, fietsveiligheid en
onderhoud van voetpaden kunnen beter
- het Vlaams karakter van de
gemeente wordt onvoldoende
beschermd
- de gemeentelijke diensten leveren over het algemeen goed
werk maar het gemeentebestuur
scoort slecht.
Conclusie: ander en beter, stem
Vlaams Belang op 14 oktober!

Beste Schotenaar,
voor velen is het duidelijk:
de burgemeester volgt zichzelf op,
daarbij gesteund
door zijn schoonzoon, die beweert
dat niet officieel niet te zijn.
Aan U
om deze ballon te doorprikken!

Deuzeld, Lek & Winkelstap,
binnenkort letterlijk buitenbeentjes?
Al gedurende decennia is het Vlaams Blok / Belang aanwezig in de
wijken tussen kanaal en grootstad, in dit uniek deel van Schoten. We
weten dat velen onder ons het Vlaams Blok / Belang met sympathie
volgen en dat u in het kieshokje die sympathie vertaalt in een stem.
Vanaf onze eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen weet
u dat u op het VLAAMS BELANG kan rekenen: wij vertolken onbevreesd de standpunten van Vlamingen die zich vragen stellen bij de
gang van zaken in onze wijken, Schoten, Vlaanderen, Europa. Schoten is immers geen eiland…
Als het aantal asielzoekers in onze wijken de zes voorbije jaren toenam is dat het gevolg van het ontbreken van een ernstig Europees
akkoord dat asielzoekers opvangt in de landen waar ze Europa betreden. Uiteraard willen we de last niet alleen bij de EHBO-landen (eerste hulp bij opvang) leggen
en moet Europa de kosten en lasten gelijk verdelen. Maar dat gebeurt niet en zodoende neemt
het aantal nieuwe vreemdelingen in onze wijken elk jaar toe. Het Schotense OCMW huurt op wijk
Deuzeld en Lek aardig wat woongelegenheden omdat deze hier betaalbaarder zijn dan elders in
Schoten. Een aantal van deze appartementen en studio’s zijn bedoeld als Lokaal Opvang Initiatief,
een LOI dat het signaal geeft dat Vlaanderen nog meer gelukzoekers wil aantrekken. Als VLAAMS
BELANG hebben we ons in de OCMW-raad met hand en tand verzet, maar “wat baten kaars en
bril als de uil niet zienen wil?”
Europa is het meest gebetonneerde continent op aarde. Geen stad die niet via wegen met een
andere stad verbonden is en ons transportsysteem is in Vlaanderen bij voorkeur blik: auto of
vrachtwagen. Maar dat maakt dat we rond Antwerpen met z’n allen dreigen stil te staan. Dus…
nieuwe wegen worden bekeken. Een optie is dat er een verbinding komt tussen het rondpunt van
Wommelgem met een aansluiting op de Ring ten noorden van Antwerpen, dwars door de groene
buffer tussen Lek en Winkelstap en centrum Schoten. Boven- of ondergronds, daar is nog geen
beslissing in genomen maar wees gerust, uw mening zal niet gevraagd worden. De ervaring met
het Lange Wapper-referendum in Antwerpen… Het standpunt van het VLAAMS BELANG in verband
met die zogenaamde A102 is dat als er een wegverbinding moet komen, deze ondergronds moet
worden. Geen verminking van Schoten. We dreigen anders, nog meer dan nu, wijken te worden
die “natuurlijker” bij Antwerpen aansluiten dan bij de eigen dorpskern. Buitenbeentjes. Ons voorstel
is dat we geen bijkomende wegen aanleggen maar het bespaarde geld gebruiken om de Vlaamse
binnenvaart te ondersteunen en uit te breiden. Want zeker in en om Antwerpen is vervoer over
water de juiste weg. En omdat naast elk kanaal ook een degelijk fietspad kan aangelegd worden,
werken we op die manier de levensgevaarlijke fietstoestand die nu bestaat naast het kanaal op wijk
Deuzeld in één beweging mee weg.
Zeggen dat er in onze wijken Deuzeld, Lek & Winkelstap de voorbije jaren niets ten goede veranderde zou liegen zijn. Met de steun van het VLAAMS BELANG in gemeenteraad en OCMW
werden straten heraangelegd, kwam er een fris LDC “Cogelshof”, werd het aansluitende park
toegankelijker en wordt er nu gewerkt aan een kinderdagverblijf in de Toekomstlaan. Dit maakt dat
onze wijken er mooi bij liggen maar we mogen niet blind zijn voor een aantal praktische problemen. De hertekening van bepaalde straten deed het aantal parkeerplaatsen dalen en dit in een
tijd dat gezinnen vaak meer dan één wagen bezitten. Vandaar dat we ons voorstel herhalen om
“parkeerhavens” te realiseren, mogelijk aan de Jozef Cogelslei, aan het Leonard Gorisplein, aan
de Liebiglaan. Bescheiden grondwerken die parkeren mogelijk maken zonder het “groene karakter”
te vernietigen.
De ouder wordende bevolking, ook merkbaar in onze wijken, heeft het vaak moeilijk om met haar
plastiekafval – dat toch een belangrijk deel van de afvalberg uitmaakt – tot in het recyclagepark
te geraken. Daarom pleiten wij, VLAAMS BELANG, ervoor om naast het oud papier ook een
“plastiekronde” te voorzien.
Wij, raadsleden Patrick Molle en Dirk Van Onckelen, samen met Lieve en Eric, allen inwoners van
“den deuzeld”, weten dat velen om uw stem bedelen. Wij bedelen niet om onszelf maar vanuit de
overtuiging dat Deuzeld, Lek en Winkelstap aangename en veilige wijken kunnen blijven als het
VLAAMS BELANG in Schoten, Vlaanderen, Europa de rechts-nationalistische stem duidelijk kan
blijven verwoorden. Alvast bedankt daarvoor en afspraak op 14 oktober.
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Gianni Peeters
Ghislaine Peleman
Piet Bouciqué
Jacky Van den Broek
Dirk Van Onckelen
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Danny Geijsen
Karel Blockx
Natalie Demeulenaere
Jos Philipsen
Machteld Gysels
Mario Horemans
Inge Smet
Tony Groenendyk
Patrick Molle
Walter Verduyn
Patricia Van Acker
Erik Van Echelpoel
Bea Van der Maelen
Ivan Boydens
Gerda Van Haerenborgh
Dave De Moor
Mia De Cleene
Jos Van Boxlaer
Yvonne Schenck
Michel Reynaert
Stefanie Demeulenaere
Godelieve De Bruyn
Lutgard Mertens-de Bois
Jos Meeus

