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Zaal Gambrinus
Sint Cordulastraat 22
2900 Schoten

Om praktische redenen graag een seintje
als u aanwezig kan zijn via Piet Bouciqué op
0486 76 07 65 of info@vlaamsbelangschoten.org

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Immocratie
In onze vorige editie maakten we
de lezer attent op de dreigende
verstedelijking van onze gemeente.
Alle bezwaren ten spijt heeft het
gemeentebestuur besloten om het
centrum op te zadelen met een paar
honderd nieuwe woningen en een
dreigend verkeersinfarct om u tegen
te zeggen. Maar dat zijn hun zorgen
nu niet. “Na ons de zondvloed” is hun
motto. De adviezen van de Gecoro,
de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening, en de bezwaren
van de bewoners zullen netjes en
met halfslachtige argumenten aan de
kant worden geschoven. En als het
regent in Antwerpen, druppelt het in

Schoten. De recente onthullingen over
de zeer vriendelijke relaties tussen een
Antwerps immobiliënbedrijf en het
Antwerps schepencollege doen bij ons
vragen rijzen. Zou de vastgoedgroep
Mevacom het Schotens schepencollege
ook al eens op een cola zero
getrakteerd hebben? Of mocht het iets
meer zijn? Zat er misschien ook een
afzakkertje bij?
Ondertussen zijn we in 2018
aanbeland. Het bestuur van Vlaams
Belang wenst alle Schotenaren een
gezond en welvarend jaar toe. Een
jaar dat voor ons in het teken zal staan
van de gemeenteraadsverkiezingen.

schoten.vlaamsbelang.org

Wij nodigen jullie alvast uit op onze
glühwijnstand op de zaterdagmarkt van
27 januari. Iedereen is ook van harte
welkom op onze Nieuwjaarsreceptie
diezelfde avond in feestzaal Gambrinus
voor een hapje en drankje. We hopen
u daar talrijk te ontmoeten.
Ik wens u alvast veel
leesplezier!

Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter
& Fractieleider

Een hart voor dieren!
Op donderdag 16 november overhandigde Tom Van
Grieken namens onze afdeling een steunbedrag van 250
euro aan het Schotense dierenasiel. Dit dierenasiel werkt met
tal van vrijwilligers en moet zien rond te komen met giften
en een karige subsidie van de gemeente. Daarenboven
dringt een verhuizing zich op: de huisvesting van het asiel
is op zijn zachtst gezegd belabberd te noemen. Vlaams
Belang blijft ijveren voor een moderne huisvesting en meer
werkingsmiddelen voor het dierenasiel.

Vlaams Belang
krijgt gelijk!

druggebruik
Het aantal meldingen van openbaar druggebruik in 2016
verviervoudigde bijna ten opzichte van 2012. Dit bleek
uit een antwoord op een schriftelijke vraag van onze
fractieleider. Ook Schotense media berichtten dat het
druggebruik door hangjongeren op de terreinen van SK
Schoten toenam. Naar verluidt laten deze druggebruikers
afval en restanten achter. Vlaams Belang vindt dit
ontoelaatbaar en eist meer controles.

Proper Schoten

Ons protest bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
tegen Engelstalige wegwijzers “WAY IN” en “WAY
OUT” werd gegrond en ontvankelijk verklaard. Waar het
gemeentebestuur eerst nog deze borden verdedigde, moet
het nu deze borden vervangen.
Voor een partij in het gemeentebestuur die zich “Vlaams”
noemt kan dit tellen. We zijn benieuwd naar de manier
waarop het college deze terechtwijzing zal aanpakken.

Eind oktober maakte vrijwilligers van het Vlaams Belang
een nutskastje in de Paalstraat proper. Daarmee wilde onze
partij op symbolische wijze protesteren tegen de verdere
verloedering van het Schotense straatbeeld. Schoten
wordt ontsierd door tientallen graffiti-vandalisme. In de
gemeenteraad stelde fractieleider Bouciqué de volgende
vragen aan het schepencollege: “In juni werd aangekondigd
dat een aantal nutskastjes zouden omgetoverd worden
tot “artistieke pronkstukjes”. Tot nu toe hebben daar niets
van opgemerkt in het straatbeeld.” Vlaams Belang vroeg
daarom:
1. Een kordaat beleid ten aanzien van vandalisme door
graffitispuiters
2. Een oplijsting van de met graffiti beschadigde openbare
en privégebouwen
3. Een plan van aanpak om deze te verwijderen.

schoten.vlaamsbelang.org

Tom trekt

onze lijst

De Schotense Vlaams Belangers hebben Tom Van Grieken
(31 jaar) aangeduid als lijsttrekker voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Tom is onze nationale
voorzitter en woont sinds kort met zijn vriendin in Schoten
op Den Deuzeld. Vlaams Belang heeft de ambitie om te
groeien en vooral te wegen op het beleid. Liefst vanuit de
meerderheid, zodat de Schotenaren eindelijk het beleid
krijgen dat ze verdienen.
Vlaams Belang gaat de komende maanden de straat op
om de Schotenaren te vragen naar hun mening. U mening
doet er toe! Wil u meewerken aan onze campagne, om
zo veel mogelijk Schotenaren te overtuigen,
aarzel dan niet om ons te contacteren via
info@vlaamsbelangschoten.org
of via 0486 76 07 65.

Kom naar onze

Glühwijnstand
“Een warm
voor Schoten”

Cartoon
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Vlaams Belang Schoten verzet zich tegen de
verdere verstedelijking van onze gemeente.
Wij willen geen hoogbouw, maar een leefbare
gemeente.

Zaterdag 27 januari ‘18, 9u
t.h.v. Oud Politiekantoor
Gelmelenstraat, Schoten

Stop de bouwwoede van Erik Block (CD&V) en
teken de petitie!
www.petities24.com/signatures/tegen_hoogbouw
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Ja, ik wil
een gratis infopakket
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Vlaams Belang Magazine (€ 9)
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een lidmaatschap als
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