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GAS-boetes:
ja,... maar!

este Schotenaren,
We zijn voorbij de nieuwjaarsperiode en aan de politieke horizon kondigt
zich de “moeder van alle verkiezingen” aan. Vlaams Belang zal zich in de
campagne niet onbetuigd laten en zal blijven ijveren waar de partij al jaren
voor strijdt: een onafhankelijke Vlaamse republiek met Brussel als hoofdstad.
Dat deze droom ooit werkelijkheid wordt is onze vaste overtuiging. Talloze nieuwe landen zagen
de voorbije decennia het levenslicht, denk maar aan de boedelscheiding in Tsjecho-Slowakije,
de opdeling van het vroegere Joegoslavië en de ontbinding van de Sovjet-Unie. Bij onze niet zo
verre vrienden in Schotland en Catalonië klinkt de roep om het federale juk van zich af te gooien
steeds luider.
Vlaams Belang zal onverdroten op deze nagel blijven kloppen. De traditionele zuilpartijen heulen mee met het ondemocratische en geldverslindende België, zweren hun vroegere standpunten
af en laven zich aan de Brusselse vetpotten. Andere zogenaamde V-partijen houden een wollig
discours over hun doelstellingen. In Schoten hebben we kunnen vaststellen wat dit betekent:
de meerderheid van N-VA, CD&V en VLD vertoont een Vlaamse reflex van nul komma nul.
De drie partijen dragen het woord “Vlaams” in hun naam maar wat stellen we vast ?? Niets
Vlaams! Geen kracht, geen verandering, niets.
Beste Schotenaar, trek op 25 mei zelf uw conclusies in het stemhokje.

Piet BOUCIQUÉ

Afdelingsvoorzitter en fractieleider

Glühweinstand

Onze afdeling vergastte de Schotenaren naar jaarlijkse traditie op een warm drankje
op de zaterdagmarkt bij het begin van het nieuwe jaar.
Vele Schotenaren kwamen langs om te proeven van wijn en chocolademelk.
We konden ook onze nationale Vlaams Belang-jongerenvoorzitter
Tom Van Grieken verwelkomen.

GESPROKKELD UIT DE GEMEENTERAAD VAN 19 DECEMBER 2013

Agendapunt 12.g:
Aankoop en toekenning
van waardebonnen

Wij gaan voor jou
in het verweer...

Onze fractie is geen voorstander van
het voor Sinterklaas of kerstman spelen
door de gemeente.
Ons lijkt dit een apert voortvloeisel
van het matteüseffect. We vragen ons
af hoeveel deze waardebonnen jaarlijks
zullen kosten aan de Schotenaar.
Voor ons mag dit bedrag weggeschonken worden aan degenen die het écht
nodig hebben. Er zijn voldoende vrijwilligersorganisaties en verenigingen
die goede doelen nastreven voor dewelke een extraatje welkom zou zijn. Of
het mag wat ons betreft ook toekomen
aan Vlaamse initiatieven.
N-VA heeft bij een vorige stemming op
5 september aangetoond daar tegen te
zijn, geheel in tegenstrijd met de naam
van hun partij. Onbegrijpelijk!

Agendapunt 16:
Nieuwe GAS-wet

Onze partij is een koele minnaar van de
GAS-wetgeving.
Enerzijds zijn we geen voorstander
omdat in de eerste plaats het ver-

volgingsbeleid efficiënt moet werken,
wat nu niet het gevolg is met talrijke seponeringen als resultaat. De
Gemeentelijke Administratieve Sancties
werden ingevoerd omdat het justitieel
apparaat te kort schiet.
Aan de andere kant moet overlast aangepakt worden, onze partij moet noodgedwongen de GAS steunen, gezien de

uitdagingen. Op lange termijn zijn de
GAS echter geen afdoende oplossing.
Onze partij heeft zich onthouden bij
de stemming over de verstrenging in de
Kamercommissie binnenlandse Zaken.
Wij zijn de mening toegedaan dat de
GAS moeten werken als afschrikkingsmiddel: een soort pseudo-nucleaire stok
achter de deur die booswichten van
allerlei slag zoals amokmakers, vandalen, sluikstorters, kruimeldieven, graffitispuiters, openbare drugdealers en
–gebruikers, ordeverstoorders enz. op
betere gedachten moet brengen.
De boeven en boefjes moeten twee keer
nadenken vooraleer ze zich bezondigen
aan ongeoorloofd gedrag.
We wensen in geen geval dat er een
heksenjacht ontstaat in Schoten waarbij
men optreedt tegen de meest absurde
vormen van zogenaamde overlast.
Ik hoef jullie de voorbeelden waar de
pers de laatste tijd bol van stond niet in
herinnering te brengen.
De politie moet in de eerste plaats de
échte misdadigers opsporen en aanpakken, niet de argeloze burger of jongere
die op het verkeerde tijdstip en/of op de
verkeerde plaats al dan niet per toeval
de verkeerde dingen doet.

Heb jij een punt voor de gemeenteraad of
wil je meer informatie over onze Vlaams Belang-fractie?
Contacteer onze fractieleider
Piet BOUCIQUÉ: 0486/760 765 of 03/658 67 37

GESPROKKELD UIT DE GEMEENTERAAD VAN 19 DECEMBER 2013

MEERJARENPLAN 2014/2019
BUDGET 2014

Het budget 2014 wordt vergezeld door een verplicht meerjarenplan 2014/2019 waaruit we zouden moeten leren welk
beleid het nieuwe bestuur tijdens zijn bewind gaat voeren en hoe het dat zal betalen. Dit binnen de opgelegde voorwaarde
het budgettair evenwicht te bewaren met een positief resultaat op kasbasis en een voldoende autofinancieringsmarge.
Op papier althans is dit bestuur erin
geslaagd aan die verplichtingen te voldoen. Ten bewijze Schema M2. Vooreerst
dient toch aangestipt dat zo’n oefening,
over zes jaar, grotendeel theoretisch is.
Het is een illusie te denken dat het budget er bv. in 2019 zal uitzien zoals het
nu wordt voorgespiegeld. Er is zoveel
dat kan veranderen in de loop van 6 jaar.
Denk maar aan de toekomstige evolutie
van de economische omstandigheden.
Het meerjarenplan is een oefening, een
nuttige oefening zelfs, maar de proef
met de realiteit zal later komen. (daarom
zien we ook dat in tal van posten bij
het detailbudget in- en uitgaven gelijk
gehouden worden over de hele periode).
De administratie heeft uitstekend werk
verricht en ons een goede bron van
informatie verstrekt. Temeer omdat we
nu te maken hebben met een totaal
nieuw boekhoudingsysteem. De dienst
moest er nog aan wennen en het blijft
een leerschool in de volgende jaren, maar

de dienst leverde een mooi werkstuk
af. Waarvoor onze dank en waardering.
Ook aan de bevoegde schepen, de heer
Valkeniers, natuurlijk.
Voor ik nader inga op het cijfermateriaal is het goed even stil te staan bij
de uitdagingen, waarmee alle Vlaamse
gemeenten te maken hebben, in deze
gure tijden.
De ontvangsten staan onder druk. De
economische crisis zorgt voor stagnerende, zelfs dalende, inkomsten uit de personenbelasting. De dividenden hebben
eerder neiging tot dalen. De Vlaamse
regering geeft vooralsnog geen bijkomende middelen.
De uitgaven, anderzijds, worden van
jaar tot jaar zwaarder belast door de
pensioenproblematiek van de statutairen en de verarming en vergrijzing van
de bevolking vooral in de stedelijke en
voorstedelijke gebieden.

Als we specifiek de omgevingsanalyse van
Schoten bekijken, maakt die ons niet
bepaald vrolijk. Een stagnerende bevolking die vlug vergrijst (wat natuurlijk
specifieke zorgkosten met zich brengt).
Waar de bevolking vooral op peil blijft
door de migratie, in hoofdzaak van buitenlandse oorsprong. De verhouding
actieven/niet actieven wordt stilaan
negatief.
De werkloosheid is hier hoger dan het
Vlaams gemiddelde. Schoten is een typische, weliswaar groene voorstadsgemeente, meer en meer onderhevig aan minder
aangename stedelijke problematiek inzake veiligheid, verarming, werkloosheid,
vergrijzing, taalachterstand enz. Dit alles
maakt de financiële uitdagingen niet
makkelijker.
(Op volgende pagina bekijken we even het
meerjarenplan en het budget zonder ons uit
te putten in bijkomstigheden.)

ONTVANGSTEN

INVESTERINGEN

De inkomsten uit opcentiemen en
gemeentefonds zijn onzes inziens realistisch en conservatief ingeschat.

Besparingen ziet dit bestuur vooral bij
de investeringen. Ze dalen geleidelijk
van 10,7 miljoen in 2014 tot een schamele 3 miljoen in 2019. Grote projecten
moet de Schotenaar de volgende zes jaar
niet verwachten. De schaarse investeringen gebeuren met eigen middelen. De
nu bestaande leningen worden verder
afgebouwd. Door nauwelijks te investeren wil men een buffer opbouwen om
het hoofd te bieden aan onverwachte
omstandigheden. Het is een visie als een
ander. Maar, anderzijds, wat als gemeenten geen nieuwe impulsen geven aan de
economie en de tewerkstelling? En…
een gemeente die nog nauwelijks investeert gaat sowieso achteruit.

Voor de personenbelasting zal de volgende jaren veel afhangen van de ontwikkeling van de economische crisis.
Schoten mag dan wel inzake opcentiemen rond het Vlaams gemiddelde liggen,
en het college kan trots verklaren dat
men de aanslagvoeten niet verhoogt, feit
is dat de belastingen die de gemeente zelf
int dan weer zeer hoog en talrijk zijn.
Meer dan 3,5 miljoen per jaar met niet
minder dan 32 (tweeëndertig!) soorten
gemeentebelasting. “Pestbelastingen” worden ze al eens genoemd.
Ze maken van Schoten wel een dure
gemeente. Veel gemeenten hebben dit
soort belastingen al sterk gereduceerd,
vereenvoudigd, afgeschaft zelfs.
Veel van die belastingen zijn anti-economisch en treffen de plaatselijke middenstand en bedrijven.
Het zou wijs zijn eens te berekenen wat
de administratieve kost is om die 32
soorten belastingen te beheren.

UITGAVEN
Bij de belangrijkste uitgavenpost ‘personeel’ zien we dat het de bedoeling is
een bescheiden vermindering van het
personeelsbestand door te voeren. Van
222 naar 209 voltijds equivalenten. Toch
nog meer dan 5%.
Hopelijk blijft dit zonder gevolgen voor
dienstverlening en veiligheid. Maar daar
vrezen we voor.
Anderzijds wordt nog niet begonnen met
het opzetten van een 2de pensioenpijler
voor de contractuelen. Een o.i. sociale
verplichting waar u niet onderuit kunt.
Er gaat een overdracht van zo’n 4,5 miljoen naar het OCMW, 15% van de totale
uitgaven.
Houdt er rekening mee dat aangezien
de bevolking veroudert er in de toekomst nog meer geld zal nodig zijn om
een sociaal verantwoorde ouderenzorg te
organiseren.

Tussen haakjes: toch nog een opmerking
over een héél klein puntje dat me als
Vlaams-nationaliste nauw aan het hart
ligt. In de lange lijst subsidies aan allerlei
organisaties merk ik dat de evenementen die het Vlaams bewustzijn moeten versterken (zoals bijv. “Vlaanderen
Feest”) het moeten stellen met een schamele 5.300 euro. Een organisatie als de
Scheldeprijs, waarover voor de rest niets
dan goeds, ontvangt 50.000 euro. Hallo,
N-VA?

BESLUIT
Op papier zijn budget en meerjarenplan in
evenwicht. Het resultaat op kasbasis is positief, stijgt zelfs van 5,9 miljoen in 2014 tot
9,9 miljoen in 2019. Een buffertje voor
onvoorziene omstandigheden.
Anderzijds blijkt uit de strategische doelstellingen, beleidsnota’s dat het toekomstig
beleid zeer bescheiden, weinig begeesterend
zal zijn.
Het biedt geen antwoord om van Schoten
een meer welvarende, jonge toekomstgerichte gemeente te maken.
Natuurlijk zijn er zaken waar we achter
staan, maar veel van onze aspiraties vinden
wij NIET terug.
We hadden van dit bestuur meer ambitie verwacht!

Ghislaine PELEMAN

Gemeenteraadslid - 0478/639 218

DE ROEMENEN EN DE
BULGAREN KOMEN!
Sinds 1 januari van dit jaar hebben Roemenen en Bulgaren geen enkele vergunning meer nodig om in ons land te komen werken. Eens ze hier zijn, kunnen ze ook
onbeperkt genieten van onze sociale zekerheid. Velen werken maar één dag, of leggen een valse werkgeversverklaring voor. Daarna kunnen ze meteen naar de kassa.

VREEMDELINGEN
IN ONZE
GEVANGENISSEN
Uit cijfers opgevraagd door de Vlaams
Belang-parlementsleden Bart Laeremans
en Peter Logghe blijkt dat maar liefst
5.247 van de 11.649 gedetineerden niet
over de Belgische nationaliteit beschikken. Dit is een opmerkelijk record van
45 procent buitenlanders. Op drie jaar
tijd is het aantal vreemdelingen in onze
gevangenissen met 880 gestegen, wat een
toename betekent van 20 procent. In diezelfde periode steeg het aantal Belgen met
10% (van 5.809 naar 6.402).
Belangrijk is daarenboven dat in deze
cijfers dan nog geen rekening is gehouden
met de vele Belgische gedetineerden die
over een tweede nationaliteit beschikken
of moeten we zeggen, met de vreemde
gevangenen die ondertussen ook een
Belgische pas hebben gekregen…

Steeds meer Vlaamse werknemers worden uit de markt geprijsd door goedkopere gastarbeiders. Alsof er al niet genoeg werkloosheid is… Werkgevers kunnen zelfs (veel
lagere) sociale-zekerheidsbijdragen voor hun personeel betalen in landen als Roemenië
en Bulgarije. Het “vrije verkeer van personen en van diensten” leidt dus tot oneerlijke
concurrentie.
Als het van de Europese Unie (EU) afhangt, moeten de grenzen trouwens helemaal
open voor alle Roemenen en Bulgaren. De rondtrekkende inbrekersbendes krijgen
dan helemaal vrij spel. Ook de overlast veroorzaakt door heel wat Roma-zigeuners
zal verder toenemen: georganiseerde bedelarij, gauwdiefstallen, prostitutie, enzovoort.
N-VA en andere traditionele partijen medeplichtig:
Het Vlaams Belang is de enige Vlaamse partij die in het Europees Parlement tegen de
EU-toetreding van Bulgarije en Roemenië gestemd heeft.
Alle andere partijen, van de N-VA tot de SP.A, stemden voor.
Zij zijn dus zeer slecht geplaatst om nu te komen klagen over
de toevloed van Bulgaren en Roemenen: ze zijn mee
verantwoordelijk voor de problemen.
Als enige eurokritische partij in Vlaanderen
pleit het Vlaams Belang voor gezond
verstand:
• Elk land moet opnieuw zijn eigen
grenzen - en arbeidsmarkt kunnen controleren.
• Wij kunnen onmogelijk het
OCMW voor heel de wereld spelen.
• Vreemdelingen moeten hier
minstens een aantal jaren gewerkt
hebben vooraleer ze aanspraak
kunnen maken op dopgeld of een
leefloon.
• De criminaliteit uit
Oost-Europa moet harder
aangepakt worden.

Geef er op 25 mei een lap op!

Het globale cijfer van het aantal illegale
gedetineerden ligt schrikbarend hoog:
3.477 op 11.649. Dit komt neer op twee
derde (66,1 procent) van het aantal
vreemdelingen en op bijna één derde
van het totaal aantal gedetineerden
(29,8 procent). Anders dan men misschien zou kunnen verwachten, zit het
grootste aantal illegalen bij de veroordeelden en niet bij de verdachten.
De illegalen nemen een zodanig buitenproportioneel aandeel in beslag van de
gevangenispopulatie, dat een normaal
gevangenisbeleid in dit land onmogelijk is geworden. Het is mee door het
gebrek aan een kordaat terugstuurbeleid, dat de strafuitvoering helemaal
ontwricht is geraakt en dat het gros
van de korte straffen (tot drie jaar!)
tegenwoordig moet uitgevoerd worden
buiten de gevangenis, met behulp van
een enkelband. Hierdoor valt het ontradend karakter van de gevangenisstraf in
belangrijke mate weg.
Er moeten bijgevolg veel meer inspanningen gebeuren om straffen te laten uitvoeren in de herkomstlanden, minstens wat
betreft de gedetineerden die hier illegaal
verblijven.
Ook ten aanzien van anderen die illegaal
in ons land verblijven moet een veel stringenter en consequenter terugstuurbeleid
gehanteerd worden.
Een afdoend en efficiënt strafuitvoeringsbeleid dient dus hand in hand te gaan
met een kordaat vreemdelingenbeleid!

Uw Vlaams Belang
gemeente- & ocmw-raadsleden

#Gianni PEETERS
Kruiningenstraat 57
Tel. 0497/356 696
giannipeeters@live.be

#Ghislaine PELEMAN
Struikenlei 12
Tel. 0478/639 218
ghislaine.peleman@skynet.be

ocmw-raad

#Piet BOUCIQUÉ
Venstraat 10/ 4
Tel. 0486/760 765
piet.boucique@vlaamsbelang.org

#Jacky VAN DEN BROEK
Berkenlei 4C
Tel. 0496/145 381
jackycriar@hotmail.com

#Patrick MOLLE
Salvialei 138
Tel. 0473/220 114
p.molle@telenet.be
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Ben jij de gedreven
persoon die we zoeken?

Naar verkiezingen toe is het binnen iedere politieke
partij alle hens aan dek. Dat is niét anders bij het
Vlaams Belang! Wel integendeel... door de mediaboycot komt het Vlaams Belang haast nooit aan bod.
Daarom voeren wij de ‘verkiezingsstrijd’ liever op
straat, tussen onze kiezers. De mensen in de straat
luisteren wél naar onze actiepunten, begrijpen wél
waarom er een sterk Vlaams Belang nodig is en voelen zich gesteund door onze partij omdat wij durven
zeggen wat velen stilletjes denken.
Wij beschikken reeds over een heel uitgebreid militanten-netwerk dat bergen werk verzet.
Toch zijn we steeds op zoek naar extra gemotiveerde
personen die het voor onze partij willen opnemen.

Concreet zoeken wij:
militanten die folders willen bussen.
mensen die een verkiezingsbord in hun tuin
willen laten plaatsen
personen die bereid zijn onze affiches aan het
raam te plakken
handige Harry’s die met ons de baan op gaan
om verkiezingsborden te plaatsen
bereidwilligen die ons willen helpen bij het
klaarstomen van mailings
telgetuigen, die op verkiezingsdag wil helpen
controleren of er niet gesjoemeld wordt met
onze stemmen
Herken jij jezelf in één of meerdere van bovenstaande opdrachten? Aarzel niét en contacteer
ons: 03/658 67 37 of via e-post:
secretariaat.schoten@vlaamsbelang.org

Ja, ik wil
een gratis infopakket
een gratis brochure met
Sociaal Economisch
Programma
een jaarabonnement op
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van Vlaams
Belang (€ 12,50)
een lidmaatschap als
student/scholier (€ 6,50)
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