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De coalitie
faalt

Het vernieuwde
containerpark

Vraaggesprek met
Walter Verduyn

este Schotenaren,
Ongeveer een jaar geleden trokken we naar de stembus om een nieuwe
gemeenteraad te kiezen. Onze partij moest stemmen inleveren en zakte van
twaalf zetels terug naar 4 zetels. De N-VA-tsunami haalde ei zo na een absolute meerderheid.
Daar waar een “Vlaamse meerderheid” mogelijk was, werd het Vlaams Belang bij de
coalitiebesprekingen straal genegeerd, en dat terwijl Maarten De Veuster in de ‘Gazet
van Antwerpen’ van 17 oktober liet optekenen dat - ik citeer - “hij een consultatieronde
houdt met de verschillende fracties” - einde citaat. Dit was een flagrante leugen, want
onze fractie werd NIET geconsulteerd! Met andere woorden, de huidige burgemeester
heeft onze 2.934 kiezers - 12.9 procent van de stemgerechtigde kiezers - al onmiddellijk na de verkiezingen uit de boot laten vallen en genegeerd. Er was duidelijk een
voorakkoord. De kracht van verandering op zijn best! Zijn voorganger had in 2006
ten minste wél het respect om met een delegatie van het Vlaams Belang (al was het op
zijn minst) een beleefdheidsgesprek te organiseren.

Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter en fractieleider

Hoe de anti-Vlaams Belang-coalitie het er ondertussen van af brengt, leest u elders
in dit blad. Na bijna een jaar hebben we nog steeds geen beleidsverklaring die naam
waardig. Op de gemeenteraad van april werd - nadat we daar herhaaldelijk hadden op
aangedrongen - een document voorgelegd met de intenties van de coalitie. Dit weinig
zeggend document werd door onze fractie naar de prullenmand verwezen: het trok
op niets. Enkele gemeenteraden later liet de N-VA zich van haar echte kant zien: ons
voorstel om Vlaamse initiatieven extra te betoelagen werd doodleuk weggestemd (zie
verder in dit blad). Moet er nog zand zijn?

11 JULI: BEVLAGGEN LOONT!

Onze oproep om “4 op een rij” huizen te bevlaggen vond in de Heikantstraat navolging. Meer nog, het werden er vijf op een rij! Onze afdeling deed de gelofte stand
en ging de bevlaggers aanmoedigen met een passend geschenk. Welke straten doen
het volgend jaar ook? We zijn benieuwd! Elders gingen onze militanten op zoek naar
Vlaamse Leeuwenvlaggen, we konden er meer dan honderd tellen! Schotense Vlamingen, doe zo voort op 11 juli 2014!

UIT DE GEMEENTERAAD

SCHOTEN PROPERE GEMEENTE?
Ons raadslid Ghislaine Peleman stelde
op de gemeenteraad van eind september
enkele prangende vragen over de verloedering van de hoek Kruispadstraat-Gelmelenstraat waar het oude zwembad was
gelegen.
“Deze maand kreeg ik verschillende
klachten binnen over de toestand van
het bouwperceel aan de Gelmelenstraat,
daar waar voeger het zwembad was. Het
bouwperceel is overwoekerd door on-

kruid en in de bouwput schieten struiken en bomen op. Door de overvloedige regenval is er zelfs een minivijvertje
ontstaan waar een wit eendje bucolische
dagen slijt. Dit tot groot jolijt van de kinderen van het schooltje aan de overkant,
die oud brood en andere voedingswaren
meebrengen om het eendje te voederen.
Het probleem is dat dit eten allerlei ongedierte aantrekt - muizen en ratten - tot
groot verdriet van de omwonenden, die
dan ook vragen om de nieuwe eigenaars

van het perceel aan te schrijven en hen te
vragen hun bouwperceel even op te kuisen en in goede staat te houden.”
Niet veel verder blijkt de container voor
oude kleren een aantrekkelijke plaats voor
sluikstorters. Onze reporter ter plaatse
kon deze kankerplekken op de gevoelige
plaat vastleggen. Niet veel later werden
de hopen kleren opgeruimd en werd er
gesnoeid aan het oude zwembad...s
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UIT DE GEMEENTERAAD

SCHOTEN FINANCIEEL GEZOND?
De financiële toestand van de gemeente
is niet alarmerend, maar de evolutie die
wij opmerken uit de cijfergegevens noopt
tot voorzichtigheid. Sommige parameters evolueren ongunstig. Bij de uitgaven
merken wij een te sterke toename van de
personeelskost. Bij de inkomstenzijde
zien we dat de crisis zich vertaalt in een
stagnatie van de opcentiemen. Trouwens
in 2012 zien we voor het eerst een mali.
Waarschijnlijk zijn er uitzonderlijke elementen die deze mali verklaren maar volgens ons kan het ook een aanzet zijn tot

een ongunstige evolutie in de volgende
jaren. En dit kan resulteren in een veel
slechtere financiële situatie dan we in
deze gemeente gewoon waren. Komen
daarbij de uitdagingen voor de volgende
jaren: hogere pensioenlasten, lagere dividenden. Indien er niet meer inkomsten komen (bv. via het gemeentefonds),
voorspellen wij een negatieve ontwikkeling van de gemeentelijke financiën en
een domper op de investeringsmogelijkheden.

Natuurlijk is deze rekening het gevolg van
een begrotingspolitiek, die wij overigens
nooit goedkeurden. Voor ons mochten
de prioriteiten elders liggen. Deze rekening is dus het gevolg van een beleid dat
niet het onze was. Anderzijds kunnen wij
moeilijk twijfelen aan de voorliggende
cijfers. Ons vertrouwen in onze financiële
administratie is voldoende groot.
Ghislaine Peleman
Gemeenteraadslid
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VRAAGGESPREK

WALTER VERDUYN, EREVOORZITTER
Op een braadfeest in het voorjaar vierden we 35 jaar Vlaams Blok/Belang
Schoten en huldigden we onze erevoorzitter Walter Verduyn. De redactie had
een gesprek met hem.
Walter, u komt uit een Vlaams-nationale familie, die zeer actief was en is in
de Vlaamse Beweging. Uw broers Guido en Leo kennen we ook als activisten.
Vanwaar die drijfveer?
“We waren niet Vlaamsgezind van thuis
uit. Het begon evenwel in 1948. Een
groep studenten van het AKVS en hun
ouders hadden een IJzer kruis gemaakt
voor de eerste IJzerbedevaart na de oorlog en brachten die met een vrachtwagen
van een bevriende firma naar Diksmuide.
Ik ging als eerstgeboren Koningshoveling
mee en zo raakte ik verzeild in de Vlaamse
Beweging. Op latere leeftijd deed ik een
koloniaal jaar in Vilvoorde waar de rivaliteit tussen Vlamingen en Walen er mee
voor zorgde dat ik overtuigd Vlaming
werd. In Schoten maakte ik dan ook later
kennis met Lode Luyten en met Walter
en Willy Peeters van de partij Vlaamse
Concentratie, die na een aantal ruzies en
fusies leidde tot de Volksunie. ”
U was raadslid van voorloper van de
OCMW-raad voor de Volksunie, later
medeoprichter van Vlaams Blok Schoten en een van de eerste mandatarissen
voor die partij. Wat heeft dit engagement u geleerd?
“Ik was inderdaad 22 jaar lang lid van de
raad die nu nog gemeenzaam OCMWraad wordt genoemd. Ondertussen hadden we na het Egmontpact een afdeling
van het Vlaams Blok opgericht in Schoten. Onder meer wijlen Hugo Van Perre
en Walter Peeters, ook Karel Dillen, Dirk
Van Onckelen, Renaat Mertens, Xavier Buisseret, Piet Bocken, Marcel Van
Cleemput en Staf Deneve waren daar
bij betrokken. In 1988 kwamen we voor
het eerst op en ik werd verkozen samen
met Hugo Van Perre. Een jaar later liet ik
me opvolgen door Lutgard de Bois maar
bleef afdelingsvoorzitter. De drijfveer was
en is nog steeds het Vlaams-nationalisme:
de kunstmatige constructie België werkt
niet, ook niet na zoveel staatshervormingen. Er moet een Vlaamse republiek komen.”
Hoewel we de braafste leerlingen in de

klas zijn en altijd met twee woorden
spreken, houdt men het Vlaams Belang
in een cordon sanitaire. Wat maakt het
Vlaams Belang uniek en vooral zeer erg
nodig?
“Of er nu een cordon is of niet, een radicale zweeppartij zoals het Vlaams Belang
blijft wenselijk en is nodig. We merken
meer en meer dat die andere partij die
zich ‘Vlaams’ noemt zich laaft aan de
Belgische vetpotten en zich gaat gedragen
als de traditionele zuilpartijen. Dáárom is
Vlaams Belang nodig en onmisbaar om
die Vlaamse onafhankelijkheid na te streven.”
Op zowat alle nationalistische fronten
staan we schijnbaar alleen, ware het
niet dat her en der in Europa mensen
opstaan die niet alleen het Europa der
Volkeren gunstig gezind zijn maar tegelijk ook een renaissance van onze culturele en humane waarden voorstaan.
Komen er betere tijden aan?
“Jazeker, we moeten alles zetten op ons
streefdoel: een onafhankelijke staat in
Europa. Andere regio’s zijn er misschien
dichter bij dan Vlaanderen, maar Europa
kan de volkswil onmogelijk stoppen. De
Europese Unie kan het onafhankelijkheidsstreven van zovele regio’s en deelstaten niet tegenhouden.”
Hoe kijkt u tegen de huidige politieke
situatie aan in Schoten? Wat verwacht
u van de moeder van alle verkiezingen
volgend jaar? Zal deze de aanzet geven
naar de Vlaamse republiek?

“Er zijn natuurlijk volgend jaar allerlei
scenario’s mogelijk. We kregen niet alleen
in Schoten klappen, ook in andere gemeenten zoals Brasschaat en Beveren waren er overlopers. Ook voor volgend jaar:
de hang naar postjes is groot bij N-VA.
In Schoten hadden we steeds een gemotiveerde ploeg van militanten die iedere
week ging bussen. Dit soort engagement
is er niet meer, ook niet bij de andere partijen. Ik verwacht niet dat de N-VA met
de V-partijen samen een stap zal willen
zetten richting Vlaamse onafhankelijkheid, ze zijn te veel uit op federale postjes.
Op het lokale vlak moet het VB zich herpakken. Het VB heeft hier de weg bereid
voor de N-VA, die met een lijsttrekker
met de naam De Veuster hoog scoorde.
Het VB kreeg evenwel stank voor dank
en werd niet eens op de koffie gevraagd
bij de overwinnaars van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Het VB mag
zeker niet meeheulen met de meerderheid en moet wegen op de coalitie om
zijn verloren kiezers terug te winnen. We
moeten zeker het thema van de Vlaamse
onafhankelijkheid blijvend op de agenda
zetten. De N-VA zal met haar ‘kracht van
verandering’ haar beloften niet kunnen
inlossen: ze blazen nu al koud en warm
en moeten uitvoeren wat de Vlaamse en
federale overheden hen opleggen. Vroeg
of laat zal de kiezer inzien dat N-VA
meelopers zijn van het ondemocratische
België.”
Dank u voor dit gesprek.

UIT DE GEMEENTERAAD

N-VA EEN VLAAMSGEZINDE PARTIJ?
N-VA WIL VAN EXTRA FINANCIËLE STEUN VOOR DE VLAAMSE INITIATIEVEN NIET WETEN
14 keer ‘neen’. Dat, beste lezers, is het
stemgedrag van de Schotense N-VA-fractie op ons voorstel om de toelage voor
Vlaamse initiatieven te verdubbelen van
1.302 euro naar 2.604 euro. De kracht
van verandering op zijn best! Mogen

wij eens goed lachen met zoveel schijnheiligheid? Onze fractieleider vroeg met
nadruk aan de N-VA-fractie dit voorstel
te steunen, maar neen, ze mochten of ze
wilden niet. Een stelletje nee-schudders
maakten zichzelf en hun partij compleet

belachelijk. Zoveel is duidelijk: de N-VA
die zichzelf “Vlaams” noemt, is blijkbaar
in Schoten niet geneigd de zaken te veranderen. Hoe moeten we dit verklaren?
Rustige of roestige vastheid?

BURGEMEESTER DE VEUSTER MAAKT EEN BOCHT VAN 180 GRADEN
Op een informatievergadering, georganiseerd door de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
op 7 mei vorig jaar kregen alle politieke
partijen de gelegenheid hun standpunten
over gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking uiteen te zetten. De toenmalige
bevoegde schepen en huidig burgemeester nam daarbij het aloude standpunt van
Vlaams Belang volledig over.
Onze fractie pleit al jaren voor het niet
langer doorsluizen van 21.500 euro naar

nationale NGO’s maar voor het extra
ondersteunen van lokale initiatieven met
hetzelfde bedrag. Op die manier steunen we des te meer onze lokale ontwikkelingshelpers en is er naar onze mening
veel meer transparantie.
We citeren uit het verslag van deze vergadering (d.d. 11 mei 2012 van de hand
van kabinetssecretaris Dirk Vyncke),
onder de rubriek ‘standpunten N-VA’:
“toelage van 43.000 euro behouden en integraal verdelen onder alle projecten mits

behoud van een deel voor noodhulp”.
Ons voorstel om “de kracht van verandering” in daden om te zetten was tevergeefs:
de N-VA-fractie keurde het voorstel met
veertien keer “nee” af. De bevoegde schepen Iefke Hendrickx bleef oorverdovend
stil, burgemeester De Veuster maakte er
zich van af met een wollige belofte dat
het te vroeg was om nu al daarin beslissingen te nemen. De kracht van verandering op zijn best!

CHAOS BIJ RENOVATIE DEN BREKER
Op de gemeenteraad van 26 september werden de plannen voorgelegd voor het betalend
maken van het recyclagepark vanaf februari
2014. Onze fractieleider maakte brandhout
van de voorstellen van de coalitie met de volgende argumenten:
“1. Het voorgestelde ontwerp van herinrichting van het containerpark is naar onze mening ondermaats. In het dossier ontbreken
essentiële documenten, zoals het protocol
dat zal gehanteerd worden om de betalende
zone te gebruiken. Ook essentiële informatie
zoals de gevoeligheid en de afrondingen van
de weegbrug, de minimum hoeveelheden die
moeten aangeleverd worden ontbreken.
2. We hebben ernstige bezwaren tegen het feit
dat er slechts één enkele weegbrug voorzien
werd. We geven u te vergelijking enkele cijfers: de gemeenten Nazareth, Herenthout en
Haacht tellen respectievelijk 11.000, 8.500 en
13.500 inwoners en werken met twee weegbruggen. In de gemeente Laakdal met 15.000
inwoners werd beslist een tweede weegbrug
te installeren omdat de wachttijden voor de

bezoekers van het containerpark te hoop opliepen. Met andere woorden met slechts een
enkele weegbrug mogen we ons aan een grote
chaos verwachten in het betalend gedeelte; de
Schotenaar die tot nu toe steeds goed sorteerde en recycleerde zal afhaken en het sluikstorten zal toenemen.
3. Ten derde betreuren wij dat het personeel
van het containerpark op geen enkele manier
betrokken werd bij de besluitvorming. Een
werkgroepje dicteerde alles van bovenaf. Qua
“kracht van verandering” en “goed bestuur”
kan dit ook tellen.
Ten slotte willen we benadrukken dat we er
geen problemen mee hebben met het feit dat
het VLAREMA moet nageleefd worden; zo-

als een gewezen VB-fractielid zei: de wet is de
wet. Maar het Vlarema zit evenmin logisch in
elkaar. Zo wordt hout een betalende fractie;
hout is een brandstof die energie onder de
vorm van warmte levert. De Schotenaren kennende zullen de verkopers van houtkachels en
zaagmachines de komende jaren goede zaken
doen. En dan hebben we nog niet over de
toename van roet, fijn stof, dioxines, PAKS,
en andere schadelijke stoffen die in het milieu
terechtkomen bij de verbranding van hout.
Deze schadelijke stoffen zijn ook niet zonder
gevolgen voor de volksgezondheid. Idem dito
voor groenafval: deze betalende fractie is eveneens een energiebron die in Brecht verwerkt
wordt tot compost en biogas. De milieudienst
zal de komende jaren “bestookt” worden met
oproepen over tuinvuurtjes. Onze eindconclusie is: dit ontwerp deugt niet, het rammelt
aan vele kanten, onze fractie zal dit niet goedkeuren.”
De bevoegde schepen wrong zich in allerlei
bochten om deze argumenten te weerleggen,
maar werd ook gecounterd door Groen, dat
ons standpunt gedeeltelijk bijtrad.

UIT DE GEMEENTERAAD

NIETSZEGGENDE BELEIDSVERKLARING
Gazet van Antwerpen van 17 oktober ll.
aan dat - ik citeer “hij een consultatieronde houdt met de verschillende fracties”
einde citaat. Dit was een flagrante leugen
want onze fractie werd NIET geconsulteerd, met andere woorden, u hebt onze
2.934 kiezers - 12.9 procent van de stemgerechtigde kiezers - al onmiddellijk na
de verkiezingen uit de boot laten vallen
en genegeerd. Ik herhaal, il faut le faire.
De kracht van verandering op zijn best.
Uw voorganger had in 2006 tenminste
wél het respect om met een delegatie van
Vlaams Belang al was het minstens een
beleefdheidsgesprek te organiseren.

Fractieleider Piet Bouciqué hield de volgende tussenkomst naar aanleiding van de bekendmaking van de plannen van de nieuwe
coalitie:
“Ik zou er mij kunnen van af maken met
het herhalen van de tussenkomst van mijn
voorgangster op 29 maart 2007. Ik zal dat
niet doen, maar ik zou toch één passage uit
de tussenkomst van Marie-Rose Morel willen citeren: “Dit beleidsplan staat bol van
vage beloftes en nietszeggende volzinnen
waar men concreet nog alle richtingen mee
uit kan. Er zijn geen of nauwelijks concrete
verhelderingen.” Einde citaat
De geschiedenis herhaalt zich, ook in Schoten. We stellen inderdaad vast dat het document in de stukken uitblinkt in vaagheid,
nietszeggende wollige intenties en wensdenken. We hebben geen enkel, maar dan ook
geen enkel streefcijfer aangetroffen in de
15 bladzijden. De flou artistique tiert welig
en de 3 suisses catalogus is nooit veraf. U
moge het mij vergeven, maar met mijn achtergrond als bedrijfsleider en ingenieurs- en
managementopleiding blijf ik hier op zijn
zachtst gezegd redelijk op mijn honger zitten. Ik weet ook dat politiek bedrijven geen
exacte wetenschap is maar het mocht voor
onze fractie wel wat meer. De tekst staat bol
van clichés en algemeenheden. Her en der
staan ook nog vraagtekens, blijkbaar weet de
coalitie na vijf maand denkwerk nog steeds
niet waar ze naar toe wil.
Burgemeester, uw partij noemt zich N-VA,
Nieuw-Vlaamse Alliantie. Welnu, in dit document met krachtlijnen van deze coalitie
heb ik het woord ‘Vlaams’ amper teruggevonden. Ik zou zeggen: il faut le faire, chapeau. Je moet het maar doen, hoed af. De
coalitie achtte het blijkbaar ook nodig af te
zien van een schepen van Vlaamse aangelegenheden, in tegenstelling tot onze buurgemeenten Wijnegem en Brasschaat. De vorige legislatuur in Schoten had wel nog een
dergelijke schepen, dit is blijkbaar niet meer
nodig. De N-VA heeft blijkbaar veel water in
haar wijn moeten doen. We suggereren dan
ook dat u de naam van uw partij plaatselijk
wijzigt in N_TA, de nieuw-tjeefse alliantie.

∙

In heel wat intenties lezen wij dat u dit
en dat wil gaan doen, maar nergens lezen wij HOE u dit wil gaan doen; dit is
natuurlijk de gemakkelijkheid zelve, een
12-jarige kan dergelijk proza ook verzinnen; u wil bijvoorbeeld ik citeer “een gemeente blijven met een warm vrijetijdsbeleid”, einde citaat. Mag ik dan vragen
–mijn excuses- is dat dan een vrijetijdsbeleid van 30°, 40° of mag het ook 90
°C zijn? Alle gekheid op een stokje, u wil
ik citeer “Schotense ondernemers ruimte
en kansen geven” einde citaat, Hoe gaat
u dat doen ? We vragen het ons af. U wil
de kinderen en jongeren een gemeente
bieden waar ze alle kansen krijgen, hoe
gaat u dat doen ? U wil een tweede pensioenpijler opbouwen voor werknemers
in contractueel dienstverband, hoe gaat
u dat doen ? U wil de leegstand boven
de winkels aanpakken, hoe ? U wil de
Paalstraat meer toegankelijk maken, hoe
gaat u dat doen ? Zo kan ik nog een tijdje
doorgaan. We lezen dat de politie zich zal
bezighouden met échte politietaken. Dat
is maar best, want het kwam ons over dat
de politie van Schoten in het verleden
enkel taken uitvoerde met de bedoeling
om hoog te scoren in allerlei statistieken.
Het wordt tijd dat de échte bandieten
opgespoord worden en niet de argeloze
Schotenaar die al eens vergeet zijn gordel
om te doen of zijn blauwe schijf te zetten.

We overlopen e.e.a.

Zit er dan niets positiefs in dit document?
Dat zal u ons niet horen beweren, zeker waar
onze ideeën en programmapunten sluiks
overgenomen worden.

∙

∙

In de eerste krachtlijn vraagt de coalitie
zich af wat we doen met de Schotenaar
die uit de boot valt. En u wil daar aandacht aan besteden. Welnu, voorzitter,
collega’s, de burgemeester kondigde in de

De vernieuwing van de webstek en de
communicatie met de burger (niet naar
de burger toe) zal er hopelijk op vooruit
en meegaan met de snel evoluerende omschakeling in informatieverspreiding via

de zgn. sociale media;
∙

de uitbouw van BIN’s is iets waar onze
fractie al lang op hamert, we lezen tevergeefs hoe het zit met de WIN’s, de winkel
informatienetwerken.

∙

aan de verhuis van de Dienst Der Werken
en de herinrichting van het containerpark zullen ongetwijfeld schaalvoordelen
verbonden zijn en synergiën, onze fractie
hoopt dat de geplande sociale woningen
op de terreinen van de vroegere gemeenteschool en ook elders in de eerste plaats
voor Schotenaren zullen worden voorbehouden;

∙

Het luik Milieu en Duurzame Ontwikkeling, het fietsbeleid en de standpunten
over de grote infrastructuurwerken kunnen zoals in het verleden op onze goedkeuring rekenen; we vragen wel een herziening van de parkeerverordening om
het voortuinparkeren te laten uitdoven
en de gemeente op die manier verder te
laten vergroenen;

Er blijven ook onduidelijkheden in de tekst:
∙
de coalitie plant een graffitimuur: is
dat een muur waar vuilspuiters zich kunnen
uitleven of komt er een tweede wansmakelijk
graffitikunstwerk zoals aan de doorgang tussen de Venparking en de Paalstraat?
∙
U wenst dat nieuwkomers zich integreren en Nederlands leren, hoeveel zullen
dat er de komende jaren zijn en hoe gaat u
die Nederlands leren?
∙
In het containerpark - althans dat
vermoeden we - moet een weegbrug komen.
Of zullen de betalende fracties op volume belast worden ? Welke maatregelen voorziet de
coalitie om als gevolg van de hervormingen
in het containerpark het te verwachten sluikstorten in te tomen?
Samengevat, dit beleidsplan hangt met haken en ogen aan elkaar, we lezen overigens
nergens iets over de depolitisering van adviesraden en wijkverenigingen, de toekomst
van het Gelemelenhof en het CC Kasteel
van Schoten, de aanpak van drugsoverlast en
graffiti, de aanschaf en plaatsing van nieuwe
kunstwerken...
Onze fractie kan dit beleid onmogelijk goedkeuren, trouwens we kunnen het in tegenstelling tot 2007 niet goed of afkeuren.”

GEEF ER EEN LAP

OP!

Onze militanten deelden op de zaterdagmarkten vliegenmeppers uit. Ze gingen gretig van de hand!

‘BESPARINGEN’ IN SCHOTEN?

De Schotenaar moet besparen en extra belastingen en retributies betalen terwijl de gemeente morst met uw centen. Beste Schotenaar,
is het u al opgevallen ? Geregeld branden bepaalde straatlampen overdag in de Paalstraat. De kracht van verandering op zijn best!
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EEN SPRANKELEND 2014!

