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Zijn ze in Gent  
gans zot geworden? 

Vele Gentenaars hebben 
het ondertussen wel gehad 
met dit stadsbestuur. Een 
stadsbestuur dat volledig wordt 
gedomineerd door Groen. De 
gekste zaken worden nu beslist, 
gaande van de veroordeling 
van Pippi Langkous wegens 
racisme, over de uitbreiding 
van de Lage Emissie Zone 
(LEZ) over gans Gent en 
invoering van verschillende 
knips zoals in Gentbrugge, 
tot een toeristenshop naast 
het Gravensteen plaatsen 
en een liftkoker tegen een 
eeuwenoude vestingsmuur  
bouwen.

Menig Gentenaar heeft 
het ondertussen al eens 
gezegd: “Zijn ze daar nu gans 
zot geworden in dat Gents 
stadsbestuur?” Ik zou het 
niet beter kunnen stellen. 
Ze zijn daar inderdaad gans 

doorgedraaid en voeren er een 
groen-linkse agenda uit.

Gelukkig is er nog het Vlaams 
Belang, dat openlijk zegt wat 
vele Gentenaars steeds meer 
luidop denken. We zullen 
blijven strijden tegen deze 
gang van zaken. Niet in het 
minst omdat de beleidsdaden 
van deze meerderheid steeds 
meer een waanzinnig niveau 
bereiken.

Neem nu het ganse rapport 
rond dekolonisering, een 
rapport dat door extreem-
linkse activisten en 
multiculturele agitatoren 
is opgemaakt op vraag van 
het Gents stadsbestuur. Dat 
rapport is onthutsend. Het 
staat bol van omgekeerd 
racisme, want dat is een 
racisme dat wél toegelaten is 
in Gent. De schrijvers van dit 

rapport worden in het kader 
van de “privacy” niet allemaal 
bekend gemaakt. Waarom 
mogen ze niet gekend zijn? En 
ondertussen heult de liberale 
burgemeester mee met gans 
dat activistisch extreemlinks 
geleuter. 

De Gentenaar heeft het 
ondertussen wel begrepen: 
“Zijn ze in Gent nu gans zot 
geworden?”

Johan Deckmyn
Vlaams Parlementslid

Fractieleider Gent
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Informeer uzelf over het  
Vlaams Belang via:
www.vlaamsbelanggent.org

facebook.com/vlbelang
twitter.com/vlbelang
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Editoriaal
Waarde lezer, 
Beste Gentenaar,

Gent haalde de afgelopen we-
ken en maanden verschillende 
malen de nationale pers. Niet 
met een visionair plan om de 
veiligheid van de Gentenaar te 
garanderen nadat een jonge-
man vernederd en in elkaar ge-
slagen werd door allochtonen, 
niet door in te stemmen met 
een Vlaams Belang-voorstel 
om een coronagedenkteken op 
te richten, en al zeker niet met 
een respectvolle renovatie van 
ons Gravensteen. Neen, het 
Gentse stadsbestuur zette onze 
stad op de kaart door uit te 
pakken met een heus – houd 
u vast – “dekolonisatietraject”.

Eind vorig jaar ontving het 
stadsbestuur een rapport, 
“Dekoloniseer mijn stad”, met 
aanbevelingen over hoe we 
Gent kunnen dekoloniseren. 
En wat mag dat dan in hemels-
naam inhouden, vraagt u zich 
misschien terecht af? Wel, heel 
concreet betekent dat bijvoor-
beeld dat de Stad stickers gaat 
kleven op kinderenboeken in 
de bibliotheken om te waar-
schuwen voor racisme en ste-
reotypen. Pippi Langkous mag 
zich alvast onder de slachtof-
fers rekenen, want haar avon-
turen getuigen natuurlijk van 
een diep en walgelijk racisme. 
(Niet dus!)

Ook zal de Stad bij aanwer-
vingen voortaan discrimineren 
op uw afkomst. Streefdoel van 
de paars-groene coalitie is dat 
minstens 30% van de stadsme-
dewerkers allochtoon is. Want 
ook dat is blijkbaar “dekoloni-
sering”. Andere concrete voor-
stellen van het Stadsbestuur op 
basis van het “Dekoloniseer 
mijn stad”-rapport zijn onder 
meer: praktijktesten mét sanc-
ties op de arbeidsmarkt, “om-
staandertrainingen voor Gen-
tenaars die getuige zijn van 
haatspraak”, een “dekoloniale 
wandeling”, het opheffen van 
het boerkiniverbod en antira-
cismetraining voor het stads-
personeel en de politie. 

 Het is dus wel duidelijk dat dit 
rapport een grote impact heeft 
op het beleid van de Stad. En 
niet ten goede: bijna alle ex-
treemlinkse, activistische ini-
tiatieven komen rechtstreeks 

uit het werkstuk. De logische 
vraag is dan wie er achter dat 
invloedrijke rapport zit. Op 
de website van de Stad lezen 
we dat de werkgroep bestaat 
uit “mensen uit de Afrikaanse 
diaspora, verschillende advies-
raden, middenveldorganisa-
ties en verenigingen die deel 
uitmaken van ‘Dekoloniseer 
Gent’, hogescholen, UGent 
en belanghebbenden”. Maar 
over wie het concreet gaat is 
niet geweten. Onze fractielei-
der Johan Deckmyn eist van 
het Gentse stadsbestuur dan 
ook de namen van de leden 
van de werkgroep, op basis 
van de openbaarheid van be-
stuur.

April 2019 werd de werkgroep 
opgestart: VZW Lab stelde 
een lijst op van 85 mensen 
met “thematische expertise uit 
de praktijk of op academisch 
vlak”, die aangeschreven wer-
den. Uiteindelijk werden 
hiervan een 30-tal mensen 
weerhouden. Eén derde van 
de geselecteerde leden behoort 
tot de Afrikaanse diaspora, zo 
werd eerder duidelijk. Ook 
ideologisch is het panel weinig 
gebalanceerd, dat gaf zelfs het 
paars-groene stadsbestuur toe. 
Noord-Zuid-schepen Tine 
Heyse (Groen) zei dat het rap-
port dat de werkgroep in no-
vember aan het stadsbestuur 
afleverde “activistisch” en 
“scherp geformuleerd” is. Wij 
hebben recht te weten wie ons 
dat links activisme op onze 
kosten door de strot duwt.

Is dit de samenleving waar-
in we terecht willen komen? 
Een samenleving waarin kin-
derboeken eerst door een ex-
treemlinkse censuurcommis-
sie moeten? Een samenleving 
waarin je als autochtoon een 
job geweigerd wordt bij de 
overheid omwille van je huids-
kleur? Het Vlaams Belang zegt 
heel duidelijk: wij tolereren 
die onzin nu niet en nooit 
niet. Doe gewoon normaal.

Ywein Joris

Zal Watteeuw de knip op de Gentbruggebrug doorduwen? Zal Watteeuw de knip op de Gentbruggebrug doorduwen? 
Voor Vlaams Belang gaat dat alvast een brug te ver.Voor Vlaams Belang gaat dat alvast een brug te ver.

Tal van bedrijven en handelaars 
zullen door die knip in de 
problemen komen. Hoeveel 
zelfstandigen moeten er 
nog in faling gaan voor dit 
stadsbestuur het licht ziet? 

Het wordt een heel stuk 
moeilijker Sint-Amandsberg, 
Oostakker en Destelbergen 
vlot te bereiken, en er dreigen 
systematische files aan de 
Vlaamse Kaai en de Dampoort. 
Dat zou helemaal niet bijdragen 
aan de leefbaarheid van de 
stad of het milieu, waarvoor 
Watteeuw toch beweert te 
staan. Het is moeilijk te vatten 

dat de meerderheid dat slaafs 
goedkeurt. Misschien moeten 
de gemeenteraadsleden van 
de sp.a, CD&V, Open Vld en 
Groen hun gratis parkeerticket 
maar eens inleveren, en 
met de fiets of de bus naar 
de gemeenteraad en de 
commissies komen, dat zou pas 
consequent zijn. Ze claimen 
dat ze sociaal ingesteld zijn, 
maar houden geen rekening 
met het woonzorgcentrum, 
het ziekenhuis, de kerk en 
het lokaal dienstencentrum 
Speltincx, waar mensen vaak 
met de wagen naartoe gaan 
omdat ze slecht te been zijn. 

Dat er wederzijds respect 
moet zijn tussen fietsers en 
automobilisten is een feit, 
maar dat er nu nog straten 
volledig voor fietsers geclaimd 
worden, is een stap te ver. Is het 
stadsbestuur dan ook bereid de 
wegenbelasting mee te betalen 
van automobilisten die nu 
moeten omrijden, omdat ze 
niet meer van de openbare weg 
gebruik mogen maken?

Nikolaas 
Schuiten

lid bijzonder 
comité 

sociale dienst

Nieuws uit de provincie: Nieuws uit de provincie: 
In het centrum van Gent, ’t 
Patershol, staat het oude ge-
bouw het “Caermerskloos-
ter”. Het is een gedeelde ei-
gendom van de Provincie en 
van de stad Gent. Dit oude 
klooster dateert uit de 13e 
eeuw. In de jaren 1970 woon-
den er een tijd lang heel wat 
kunstenaars.

De bouwtechnische toestand 
is niet goed en de woonkwali-
teit van de sociale woningen is 
sterk verminderd. Renovatie is 
dus dringend nodig, maar de 
kostprijs is vrij hoog. Zowel 
de stad Gent als de Provincie 
hebben reeds sinds 2017 het 
plan opgevat alles te verko-
pen. Vorig jaar echter beslis-
ten beide besturen, Gent en 
de Provincie, dat het Stedelijk 
ontwikkelingsbedrijf een plan 
zou opmaken voor de ontwik-
keling van de hele site. Er is 
dus nog een lange weg te gaan! 
Wordt vervolgd …

De provincie deelt regelma-
tig subsidies uit aan allerlei 
projecten. Een daarvan is het 
“innovatieve project binnen 
het thema lokaal kopen en ge-
nieten”.

In het kader daarvan is “Lokaal 
vzw” in de prijzen gevallen  
(€ 25.000). De vzw organi-
seerde een overdekte boeren-
markt op vrijdagmiddag in 
Gentbrugge, in de hallen van 
de oude brandweerkazerne. 
Lokaal vzw is trouwens ook 
actief in Deinze en in de pro-
vincie West-Vlaanderen. 

Ook het maatwerkbedrijf “De 
Kromme Boom” in Oostak-
ker kreeg een toelage voor 
een van zijn vele activiteiten. 
Heel concreet gaat het om 
het kweken van oesterzwam-
men, waarvoor het bedrijf 
nu – heel terecht – 
een toelage van  
€ 25.000 krijgt.

De oude Leopoldskazerne  
beleeft  zware verbouwingen. 
Naast de provinciale diensten 
zijn er ook 82 appartementen, 
10 gezinswoningen, een res-
taurant  en een hotel met 108 
kamers gepland.

De woningen zijn in handen 
van de private markt.  Op 
het middenplein komt er een 
buurtpark en een buurtplein, 
waarbij de mogelijkheid voor-
zien wordt om er evenemen-
ten te laten doorgaan, welis-
waar beperkt in aantal. Dat is 
zeker geen aangenaam voor-
uitzicht voor de toekomstige 
bewoners van de Leopoldska-
zerne, en we kaarten dat ui-
teraard aan. Het Sint-Pieters-
plein ligt dichtbij en ook daar 

kunnen heel wat activiteiten 
plaatsvinden.

Christian Bauwens
Provincieraadslid

Foto: C
om

m
ons.w

ikim
edia.org

Op een kleine honderd meter van het Museum 
voor Schone Kunsten kijkt “het Moorken” uit 
over het Gentse Citadelpark
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Pippi Langkous racistisch?
Het nieuwe jaar is nog maar 
net aangevat, maar daar is de 
gedachtenpolitie alweer met 
een nieuw idee dat in een ge-
zonde samenleving enkel tot 
hoongelach zou mogen leiden. 
Het slachtoffer is deze keer 
de jeugdheld van miljoenen 
Vlamingen: Pippi Langkous. 
De knotsgekke verhalen van 
de Zweedse schrijfster Astrid 
Lindgren zouden racistisch 
zijn en moeten daarom ver-
bannen worden of minstens 
zoals een dodelijk pakje siga-
retten een etiket ‘gevaarlijk’ 
krijgen. Dat stelt alleszins het 
ondertussen beruchte ‘deko-
loniseringstraject’ dat de stad 
Gent liet opstellen. Schepen 
Sami Souguir (Open Vld) liet 
trots weten akkoord te gaan 
met het opstellen van een in-
dex van verboden boeken voor 
de eenentwintigste eeuw. 

Menig lezer zal zich bij het ho-
ren van het nieuws afgevraagd 

hebben wat er in hemelsnaam 
racistisch is aan de avonturen 
van het meisje met de vlecht-
jes. Blijkbaar zijn enkele pas-
sages uit de boeken van Lind-
gren problematisch. Zo is er 
een fragment waarin de vader 
van Pippi een “negerkoning” 
wordt genoemd en worden 
enkele van haar gekkigheden 
verklaard door haar verblijf in 
Afrika. Dat er in nieuwe uit-
gaven al gecensureerd is – zo 
wordt ‘negerkoning’ vervan-
gen door ‘koning van de Stille 
Zuidzee’ – mag niet baten. 

Het is belangrijk te weten 
dat het niet enkel om Pip-
pi Langkous gaat. Pippi staat 
weliswaar symbool voor de ab-
surditeit van het ‘dekolonise-
ringstraject’ van de stad, maar 
de aanslag op onze cultuur en 
de vrijheid van meningsuiting 
reikt verder dan het labelen 
van een kinderboek als ‘racis-
tisch’. Denk hierbij bijvoor-

beeld ook aan de vernietiging 
van kinderboeken met een 
afbeelding van Zwarte Piet in. 
Een haast letterlijke vorm van 
boekenverbranding. 

Het stadsbestuur moet trou-
wens nog beslissen welke 
boeken als racistisch (en dus 
feitelijk ongewenst) moeten 
worden beschouwd. Wie zal 
hierover oordelen? Zal de 
Gentenaar inzage krijgen in de 
schimmige figuren en organi-
saties die zullen bepalen wat 
hij wel en niet mag lezen? 

Afgaande op het volledig ge-
brek aan transparantie dat we 
bij het ‘dekoloniseringstraject’ 
tot nu toe mochten ervaren, 

houden we alleszins ons hart 
vast. Onze Gentse fractieleider 
Johan Deckmyn kaartte reeds 
die schimmigheid rond het 
hele dekoloniseringsgebeuren 
aan en eist dat de werkgroep 
achter het project publiek 
bekend wordt gemaakt. “De 
werkgroep en het stadsbestuur 
mogen zich niet verbergen achter 
anonimiteit”, stelde Deckmyn, 
“hun radicale voorstellen hebben 
immers gevolgen voor elke Gen-
tenaar.” Hij werd daarin bijge-
treden door gemeenteraadslid 
Caroline Persyn: “Wij durven 
dan ook te zeggen, stop met deze 
politiek correcte waanzin, blijf 
van onze jeugdhelden en focus 
jullie op de echte problemen in 
deze stad.”

Gemeenteraadslid en parle-
mentslid Adeline Blancquaert 
bracht de pogingen tot censuur 
eveneens aan bij minister-pre-
sident Jambon in het Vlaams 
parlement. De minister-pre-
sident stelde weliswaar er op 
te zullen toezien dat er “geen 
systematische zuivering van de 
bibliotheken gebeurt”, maar 
liet het na om met concrete ac-
tie te komen. Iets dat we jam-
mer genoeg ondertussen wel 
gewoon zijn van de N-VA … 
Het is meer dan ooit duide-
lijk dat enkel met het Vlaams 
Belang een einde kan worden 
gemaakt aan de pogingen van 
cultuurmarxisten – het Gentse 
stadsbestuur voorop – om ons 
erfgoed onherroepelijke scha-
de toe te brengen.

Alexander 
Van Hoecke
Bestuurslid

Discriminerend aanwervingsbeleid
Met grote verbazing zagen we 
afgelopen weken verschillende 
berichten de revue passeren op 
sociale media waarin schepen 
Bram Van Braeckevelt (Groen) 
uitpakt met het nieuwe beleid 
van Stad Gent. Een beleid 
waarin men wil kiezen voor 
‘diversiteit en inclusie’. En bij 
de verkondiging van dergelijk 
beleid zien we ook enkele fo-
to’s van Groen Gent, denk dan 
aan voornamelijk allochtonen 
en mannen volledig gehuld in 
make-up. Kortom,  een beleid 
waarin je als heteroseksuele 
blanke man al op voorhand   
gedoemd bent.

Stad Gent is er niet alleen in 
geslaagd om de Gentenaars 
op stang te jagen met dit on-
doordachte idee, maar ook 
vele anderen, denk maar aan 
arbeidseconoom voor UGent 
Stijn Baert. Hij stelt,  en ik ci-
teer: “Ik geloof er niet echt in. 
Ofwel selecteer je ernstig en is 
altijd een kandidaat de betere. 
Ofwel dient dit om positieve dis-
criminatie goed te praten.” En 
gelijk heeft hij! Deze nieuwe 
aanwervingsprocedure is dus 
gewoonweg een lachertje.

Naast verstandige arbeidseco-
nomen kunnen we ook iets 

dichter kijken naar de (zij het 
dan iets minder verstandige) 
partners van de linkse goege-
meente, denk maar aan Unia. 
Zij stellen duidelijk op de 
site van de VDAB over solli-
citatiegesprekken: “Stel geen 
persoonlijke vragen die niet 
iets te maken hebben met de 
vacature, behalve als de kandi-
daat er zelf over begint. Focus 
je op kennis, ervaring, leerver-
mogen, de job en de arbeids-
voorwaarden, maar niet op het 
privéleven en de identiteit van 
de kandidaat.” Maar wat ba-
ten kaars en bril, als de uil niet 
zien en lezen wil? 

En hoe wil het stadsbestuur 
in hemelsnaam die plannen 
zelfs uitvoeren? Gaan ze op het 
zicht uitmaken wat iemands 
afkomst is en welke zijn of haar 

seksuele voorkeur is? En wan-
neer dat de juiste afkomst of 
voorkeur is, dan pas kan men 
aan de slag? Hoe ‘vreemder’ 
de naam, hoe hoger de kans 
op slagen? Hoe donkerder de 
huidskleur, hoe beter de kan-
sen? Hoe meer make-up op de 
man, des te meer kans op de 
job? Of neen, hoe slechter het 
Nederlands, hoe beter de kan-
didaat blijkbaar. Want zelfs 
kennis van het Nederlands is 
geen vereiste meer om te mo-
gen werken voor onze stad. 

Iemand die in de toekomst 
wordt aangenomen door Stad 
Gent kan zich er dus van ver-
gewissen dat dat niets te ma-
ken heeft met vakkennis of 
ervaring maar enkel en alleen 
met huidskleur of seksuele 
voorkeur.

In een tijd waarin winkels 
moeten sluiten, faillissemen-
ten schering en inslag zijn, de 
rij aan de voedselbanken ie-
dere dag langer wordt en vele 
Gentenaars zelfs al in het mid-
den van de maand de eindjes 
niet meer aan elkaar kunnen 
knopen, trekt het stadsbestuur 
voor dit uitsluitingssysteem 
dan ook nog eens 600.000 
euro per jaar uit! De oikofobe 
waanzin van dit linkse stads-
bestuur kent werkelijk geen 
grenzen.

Adeline Blancquaert
Gemeenteraadslid
Vlaams  
Parlementslid

“stop met deze politiek correcte 
waanzin, blijf van onze jeugdhelden 
en focus jullie op de echte problemen 
in deze stad”
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Gentse primeur: digitale nieuwjaarsreceptie
Dat Gentenaars durvers zijn, 
dat weet iedereen. Maar mis-
schien had niet iedereen ver-
wacht dat het Vlaams Belang 
in Gent de eerste partij zou 
zijn die een digitale nieuw-
jaarsreceptie op poten zette. 
Dat was helaas ook nodig, 
wegens de coronacrisis. 

Desalniettemin mogen we 
spreken van een schot in de 
roos, met honderden digita-
le aanwezigen. Onze partij 
maakte ineens ook gebruik 
van het evenement om een 
campagne aan te kondigen 
die de valse beloftes rond 
het Mobiliteitsplan, de LEZ, 
veiligheid,... van Open Vld en 
sp.a viseert. “We gaan 2021 
aftrappen met een campagne 

die sp.a/Vooruit en Open 
Vld aan hun beloftes tegen 
de Lage Emissiezone (LEZ) 
en het Mobiliteitsplan zal 
herinneren. We gaan hierbij 
rechtstreeks hun kiezers aan-
spreken.”

Het Vlaams Belang had 
zijn leden via brief, mail en 
Facebook gemobiliseerd om 
digitaal aanwezig te zijn op 
zondag 17 januari om 11u00. 
Op dat tijdstip ging een 
‘Facebook premiere’ van start, 
die kort werd ingeleid door 
de nationale voorzitter Tom 
Van Grieken. Hierna gaven 
provincieraadslid Christian 
Bauwens, BCSD-lid Nikolaas 
Schuiten en Gentse gemeen-
teraadsleden Adeline Blanc-

quaert, Gabi De Boever en 
Caroline Persyn een gezamen-
lijk jaaroverzicht. Die laatste 
haalde onlangs nog belang-
stelling met een voorstel tot 
raadsbesluit voor een gedenk-
plaat in het centrum voor alle 
Gentse coronaslachtoffers, 
iets waarop Deckmyn in zijn 
toespraak terugkwam.

Ook in 2021: “Groen is de 
baas in Gent en dat met 
bewuste en bereidwillige 
medeplichtigheid van sp.a 
en Open Vld: daar gaan we 
de liberale en socialistische 
kiezers aan herinneren”

“Laat mij beginnen met 
jullie, zeker met 2020 in 
de achteruitkijkspiegel, een 

gezond nieuw jaar te wen-
sen”, zo stak Deckmyn zijn 
toespraak van wal. De Gentse 
Vlaams Belang-kopman 
richtte echter al snel zijn 
pijlen op bestuurs- 
partij Groen. “Niet sp.a 
of Open Vld, maar sche-
pen Filip Watteeuw en zijn 
groene kornuiten zijn hier 
de baas. We hebben dat in 
veel dossiers gezien, maar 
vooral in dat van de LEZ. 
Er is een dure studie besteld 
om die uit te breiden – tegen 
de zin van de Gentenaar én 
tegen de verkiezingsbeloftes 
van sp.a. Maar ook wat het 
Mobiliteitsplan betreft, zou 
Open Vld de ‘knips’ vermin-
deren: nu zijn ze van plan 
om ze uit te breiden!”

“Dat is dan ook de reden 
waarom we 2021 starten met 
een campagne op sociale me-
dia: om sp.a en Open Vld te 
herinneren aan hun eigen ver-
kiezingsbeloftes”, vervolgde 
Deckmyn. “We gaan hierbij 
hun kiezers rechtstreeks aan-
spreken en duidelijk maken 
dat ze door hun eigen partij 
bedrogen worden. Welnu, er 
is één partij die hetzelfde zegt 
voor de verkiezingen als na 
de verkiezingen, en dat is het 
Vlaams Belang.”

Jonas Naeyaert

“BROMMERVERBOD OP KOMST” 
Nu onze horeca en midden-
stand het hard te verduren 
hebben, is er alweer een nieu-
we ‘anti-motor’-maatregel uit 
de mouw geschud van mobi-
liteitsgoeroe Watteeuw.

Onze restaurants en cafés 
volgden eerst alle verplichtin-
gen op om coronaveilig open 
te kunnen blijven: schermen 
tussen de tafels, voldoende af-
stand mogelijk maken en geen 
tooghangers meer. Dat resul-
teerde al in lagere zakencijfers 
en verdiensten, maar niemand 
klaagde. Al die aanpassingen 
mochten echter niet baten: 
er werd een volledige sluiting 
opgelegd.

‘Afhaalmaaltijden’ en ‘aan huis 
bezorgen’ zijn intussen het 
alternatief. Zo kan de sector 
toch iets of wat ‘verdienen’ en 
het hoofd boven water probe-
ren te houden.

Kop van jut zijn nu de scoo-
ters. Ze zouden te veel lawaai 
maken, vervuilend zijn en 
stinken. Of er ook propere en 
stille brommers bestaan, speelt 
blijkbaar geen rol! Elke reden 
is goed om iedereen de fiets op 
te jagen. Trouwens, als brom-
mers vervuilend zijn, wat doet 
men dan met de dieselbussen 
van De Lijn die onze stad 
doorkruisen?

Nee, de patroon(schijn)heili-
ge van de fietsers en bakfiet-
sen wil er absoluut alles aan 
doen om al wat van motor 
voorzien is, te verbieden. Zijn 
STOP-principe (Stappen, 
Trappen, Openbaar vervoer 
en Privévervoer) is de regel 
om gemotoriseerd vervoer te 
verbannen uit onze stad. 

Dat alles zal onze stad niet ten 
goede komen. En zeker onze 
middenstand niet. Die trekt

aan de alarmbel, want net nu 
moeten investeren in nieuwe 
vervoersmiddelen is financieel 
niet haalbaar. Het hoofd bo-
ven water houden is al moei-
lijk genoeg. Er zijn nu wel an-
dere katten te geselen.

Ook Horeca Vlaanderen 
waarschuwt voor de nefas-
te gevolgen van zo’n verbod, 
maar ze krijgen geen gehoor. 
Generaal Watteeuw zwaait 
de scepter, zijn wil is wet, en 
neen, compassie heeft hij niet.
Onze horeca en midden-
stand mag wél rekenen op 
het Vlaams Belang! Wij zijn 
tegen een bromfietsverbod in 
Gent-centrum en zullen dit 
dan ook aankaarten op de ge-
meenteraad. 

Wij wensen onze handelaars 
veel goede moed! Courage!

Gabi  
De Boever

Gemeenteraadslid

Stadsbestuur zoekt de 
“racist”, niet de misdadiger: 
etnisch profileren bij de politie

Het door Groen gedomineerde 
stadsbestuur is er opnieuw in 
geslaagd om totaal ten onrech-
te de politie te beschuldigen 
van racisme, terwijl ze gewoon 
hun werk doet. Onze politie 
zou blijkbaar aan “etnisch pro-
fileren” doen.

Begin dit jaar liet het stadsbe-
stuur weten dat ze de identi-
teitscontroles van de Gentse 
politie zou onderzoeken. Er 
werd daarvoor een heuse werk-
groep opgericht. Want – zo 
vertelt men ons – “Moham-
med” wordt in Gent veel vaker 
gecontroleerd dan “Matthias”. 
En dit kan niet, volgens het 
stadsbestuur.
Waar ik dan onmiddellijk aan 
denk, is dat er in onze gevange-
nissen verhoudingsgewijs veel 
meer “Mohammeds” zitten 
dan “Matthiassen”. Maar ja, ik 
ben een Vlaams Belanger, en 
het zal dus wel racistisch zijn 
als ik wijs op cijfers die een-
voudig te controleren zijn.

Ook tijdens de controles in 
de Brugse Poort na drug-
gerelateerd geweld werd er 
door Groen van de daken ge-
schreeuwd dat er in die wijk 
veel te veel vreemdelingen wer-
den gecontroleerd. De politie 
zou er dus op een racistische 

manier aan “etnisch profile-
ren” doen. Vreemd, denk ik 
dan, want in de wijk Brugse 
Poort zitten ook relatief veel 
vreemdelingen. Het is dan ook 
logisch dat ze ook gecontro-
leerd worden. Toch? Of moet 
de politie geen controles meer 
uitoefenen op Gentenaars met 
een kleurtje? Dat is toch omge-
keerd racisme?

Maar we kennen het ondertus-
sen al in Gent. Groen is baas, 
en er komt dus een controle op 
de politie wegens “etnisch pro-
fileren”. Ik was trouwens  net 
tevreden dat de politie aan de 
Brugse Poort de situatie door 
intense controles verbeterd 
had. Maar ons stadsbestuur 
dus niet. Ze presteren het zelfs 
om letterlijk te stellen: “Moge-
lijk staat de politie tijdens con-
troles iets te weinig stil bij de 
negatieve effecten.”

Voor Vlaams Belang is het 
duidelijk. We moeten de strijd 
aangaan tegen de misdaad, niet 
tegen het vermeend racisme 
van de politie. Dat zou voor 
iedereen een duidelijke zaak 
moeten zijn. Maar blijkbaar 
niet voor ons activistisch-links 
stadsbestuur.

Johan Deckmyn



V  LKSGAZET 5

Vlaams Belang Gent op sociale media

Wat is het woord van Mathias De Clercq nog waard? Keer op 
keer doet de burgemeester het omgekeerde van datgene waar-
mee hij kiezers mee overtuigde. Ook parkeren werd duurder, 
niet goedkoper.

Mathias De Clercq is verkozen om het Immobili-
teitsplan aan te pakken en de knips die de stad ver-
stikken te ontsluiten. In de plaats bouwt hij knips 
bij! Is dit waar de Gentenaar voor heeft gestemd? 
Stop het kiezersbedrog, stop het Immobiliteitsplan!

Terwijl Conner Rousseau bij hoog 
en bij laag beweert dat hij ook tegen 
de LEZ is, blaast sp.a Gent warm en 
koud. En wie is alweer het slachtoffer? 
De LEZ moet niet uitgebreid maar af-
geschaft worden! Hoog tijd dat ook de 
Gentse socialisten klare wijn schenken.

Waar Matthias De Clercq blauwe taal spreekt, stelt hij groene beleidsdaden. Waar de socialisten voor de schermen iets beloven, trekken ze hun staart 
in zodra Groen er zich mee moeit. Er heerst een enorme spreidstand tussen beloftes en daden, tussen uitspraken en beleid.  

Op onze nieuwjaarsreceptie hebben we aangekondigd die hypocrisie van het stadsbestuur aan te zullen kaarten in een campagne op sociale media. 
Dat bleek helemaal niet moeilijk: tegenover elke belofte van de socialisten en elke forse uitspraak van de liberalen, bleek een gebroken belofte of een 
concreet citaat van de groenen te plaatsen waaruit exact het tegenovergestelde bleek. Een greep uit het aanbod.
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Guido Meersschaut kan met recht en rede een Bekende Gentenaar genoemd worden. 
Elke geboren en getogen Gentenaar kent de legendarische vishandel van de familie 
Meersschaut, en Guido zetelde van 2012 tot 2018 ook in onze gemeenteraad. Vijf jaar lang 
deed hij dat voor N-VA, tot hij als onafhankelijke ging zetelen en de overstap maakte naar 
Vlaams Belang. We spraken hem over zijn recente en minder recente wedervaren.

U werd in 2012 met een 
mooie persoonlijke score ver-
kozen in de Gentse gemeen-
teraad. 

Klopt. Ik heb vijf jaar gezeteld 
voor de N-VA, het laatste jaar 
zetelde ik als onafhankelijke. 
Maar ik stemde natuurlijk ge-
woon mee met het Vlaams Be-
lang.

Waarom heeft u de overstap 
eigenlijk gemaakt?

Het was maar een heel klein 
stapje. Ik voelde me eigenlijk 
ook heel goed bij de N-VA. 
Er waren drie strekkingen in 
de partij, en na een menings-
verschil heeft mijn strekking 
het onderspit gedolven. Ik ben 
geen ruziemaker en ben dan 
ook opgestapt. Maar nogmaals: 
ik voelde me goed bij die partij.

Toch merkte ik ook wel dat in 
de gemeenteraad het opposi-
tiewerk van het Vlaams Belang 
dichter aanleunde bij mijn idee 
van oppositievoeren. Toen ik 
naast de gemeenteraadsleden 
van het Vlaams Belang zat, heb 
ik hen dan ook vaak gefelici-
teerd met hun tussenkomsten. 

De N-VA voerde meer oppo-
sitie met een fluwelen hand-
schoen. Ik heb een directere 
stijl, ik zeg op de man af wat 
ik ook echt denk. Het is aan de 
tegenzijde om commentaar te 
geven. Voor goed bestuur heb 
je een goede oppositie nodig. 
Maar ook een rechtvaardige 
oppositie: als het goed is, moet 
je dat ook kunnen zeggen.

Hoe blikt u terug op uw werk 
in de gemeenteraad? Op welke 
verwezenlijking bent u trots?

De inleiding van mijn boek 
“Van thuis uit” werd door mijn 
beste vriend Siegfried Bracke 
geschreven, en hij verwoordde 

het volgens mij heel goed. Ik 
had een eigen, ongewone stijl 
in de gemeenteraad, maar ie-
dereen luisterde wel wanneer 
ik sprak. Ik heb toch ook heel 
wat bereikt: de bomen op de 
Korenmarkt, de Week van het 
Gents, en nog tal van verschil-
lende andere acties. Daar ben 
ik wel trots op.

Ik kan me voorstellen dat 
het dan ook een klap geweest 
moet zijn wanneer u in 2018 
niet herkozen werd?

Inderdaad, maar het was mijn 
eigen schuld, ik heb er niets 
voor gedaan. “Gij gaat so-
wieso 500 stemmen halen”, 
zei Johan. Ik ben daar te veel 
van uitgegaan, en uiteindelijk 
kwam ik 40 à 50 stemmen te 
kort. Dat was natuurlijk een 
grote ontgoocheling en ik heb 
daar nog altijd spijt van. Maar 
ik kan niemand iets  verwijten.

Naast gemeenteraadslid, 
staat u natuurlijk vooral be-
kend als vishandelaar. Van-
waar die faam? 

Dat komt natuurlijk omdat 
onze vishandel al vier genera-
ties door onze familie uitge-
baat werd. Als je al die jaren 
hetzelfde artikel in dezelfde 
stad verkoopt, dan verwerf 
je bekendheid. De zaak werd 
opgestart door mijn overgroot-
vader in 1846, en we hebben 
dat al die jaren volgehouden. 
Mensen vertelden me vroeger 
soms dat ze al drie generaties 
trouw naar onze zaak kwamen. 
Dat is wel een verdienste, denk 
ik. 

Mist u dat soms, in de zaak 
te staan?

Ik mis de vishandel enorm, 
maar ik word begin maart 83. 
Er is een tijd voor alles. 

Ik hou van contact met de 
mensen. Nu is het mijn hobby 
om de straat op te gaan en een 
babbeltje te doen met de men-
sen. Ik vraag hen vaak wat ze 
van het stadsbestuur denken. 

Wat vertellen ze u dan?

Er is heel weinig interesse in 
het bestuur van onze stad. 
Soms vraag ik mensen om eens 
twee of drie gemeenteraadsle-
den op te sommen. Veel verder 
geraken ze meestal niet. 

Dat is ook wel een beetje een 
werkpunt voor het Vlaams 
Belang: veel mensen kennen 
niemand buiten Johan. Acties 
die we ondernemen, komen 
natuurlijk ook vaak niet in de 
krant. Daarom is het volgens 
mij belangrijk dat we ons niet 
alleen inzetten voor onze le-
den, maar ook niet-leden meer 
proberen te bereiken. Politiek 
bedrijven is als een zaak uitba-
ten: je moet altijd klanten zien 
bij te winnen.

In 2018 bracht u “Van thuis 
uit”, maar dat was natuurlijk 
niet uw eerste boek?

Klopt. Eerder verscheen in 
opdracht van De Standaard al 
“Vis zuiver op de graat”. Het 
is een geschiedenis van het 
Gentse visbedrijf vol met mijn 
eigen visgerechten. Elk ge-
recht wordt geïllustreerd met 
prachtige foto’s van de wereld-
beroemde culinaire fotograaf 
Tony Le Duc. Na acht maand 
was het boek volledig uitver-
kocht.

Ook “Van thuis uit” was een 
succes. Kan u daarover iets 
meer vertellen?

Het boek is praktisch uitver-
kocht. “Van thuis uit” is in de 
eerste plaats een biografie. Niet 
vol met details, maar vooral 

met anekdotes over Gent, over 
de verdwenen vismarkt. Het is 
misschien geen grote literaire 
kunst, want het is geschreven 
zoals ik spreek, maar ik heb 
toch al van heel wat mensen 
mogen horen dat het aange-
naam om lezen is.

Kunt u er eventueel een anek-
dote uitlichten?

Ik ben echt een familieman 
en zou dan ook graag iets over 
mijn familie vertellen. Ik ben 
maar tot mijn 14 jaar naar 
school geweest, dat was om 
verschillende redenen niets 
voor mij. In de jaren ’50 be-
stond er natuurlijk nog geen 
televisie, en elke middag aten 
we gezamenlijk. Wanneer we 
ons eten ophadden, werden de 
garnalen op de marmeren tafel 
uitgekieperd en gingen we die 
met de hele familie samen pel-
len. In het maatjesseizoen, wa-
ren het natuurlijk maatjes die 
we samen kuisten. Alleszins, 
na het eten deden we telkens 
iets voor de zaak. Het gesprek 
dat toen gevoerd werd, vaak 
over vis, was zo aangenaam en 
zo gezellig. Mensen spreken nu 
niet meer zo met elkaar. Ze kij-
ken televisie of zitten op hun 
gsm. Vroeger werd er meer 
gebabbeld en gelachen, ik mis-

die sfeer. Je moet dat beleefd 
hebben om het te kennen, dat 
gevoel van drie generaties die 
elke dag gezellig bij elkaar zijn.

U heeft ook lang gezond-
heidsproblemen gehad. Mag 
ik vragen hoe het nu met u 
gaat?

Ik voel me heel goed. Na twaalf 
jaar kanker ben ik vorige week, 
na twee halve dagen onderzoe-
ken in het ziekenhuis, einde-
lijk genezen verklaard. Ik heb 
het doorstaan. Na twaalf jaar 
kanker, chemo, bestraling en 
operatie, kan ik nu naar buiten 
kijken en de zon zien, en dat 
is prachtig. Ik ben katholiek 
opgevoed en draag daar nog 
steeds veel van mee, maar ik 
geloof vooral in de wetten en 
de wonderen van de natuur. 

Wat wilt u nog aan onze le-
zers meegeven?

Van thuis uit heb ik altijd we-
derzijds vertrouwen, respect en 
liefde meegekregen. Dat vind 
ik heel voornaam, dat hebben 
ze me geleerd.

Opgetekend door Ywein Joris

Interview: 
Guido Meersschaut
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Eerbetoon coronaslachtoffers 
niet nodig voor stadsbestuur
Eind januari werd in de Gentse gemeenteraad het 
voorstel afgewezen van raadslid Caroline Persyn om een 
gedenkteken te plaatsen in het centrum van de stad ter 
ere van alle coronaslachtoffers. Elke partij stemde tegen 
behalve de N-VA en het Vlaams Belang. 

Met een gedenkteken willen we tonen we dat we de vele co-
ronaslachtoffers nooit zullen vergeten, iets dat allicht iedereen 
nauw aan het hart ligt. Door hiertegen te stemmen, tonen de 
meerderheidspartijen en de PVDA dat ze liever politieke spelle-
tjes zoals het cordon sanitaire spelen dan te luisteren naar hun 
menselijkheid. Ik wil burgemeester De Clercq en co er graag op 
wijzen: ook Vlaams Belangers staan in de zorg, worden ziek en 
gaan dood. Deze hele kwestie is zeer teleurstellend. Voor mij per-
soonlijk, maar vooral voor de nabestaanden van de vele Gentse 
slachtoffers.

Caroline Persyn
Gemeenteraadslid

TUSSENKOMST GEMEENTERAAD JANUARI 2021

Collega’s,

Wij starten hier in deze raad een nieuw politiek jaar. En om het met de slogan van onze 

stad Gent te zeggen: “Gelukkig een nieuw jaar”. Helaas kunnen veel Gentenaars dit niet 

meer navertellen. 2020 is een jaar om zo snel mogelijk te vergeten. Corona heeft immers 

onze levens volledig op de kop gezet. 

Er zijn in ons land intussen al meer dan 20.000 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook onze 

stad werd niet gespaard. In onder andere de woonzorgcentra overleden heel wat bewo-

ners. Alleen al in het “Woonzorgcentrum Ter Rive” vielen meer dan tien slachtoffers in 

nauwelijks één week tijd. Dat was hierdoor één van de zwaarst getroffen rusthuizen in 

Gent. Laat ons ook niet vergeten dat één van de eerste jonge slachtoffers van dit virus een 

Gents meisje was van amper 12 jaar oud. 

Een pandemie van dergelijke onnoemelijke en onwezenlijke grootte raakt ons allemaal 

tot in het diepst van ons hart. Vele slachtoffers stierven in absolute eenzaamheid. Af-

scheid nemen was door het hoge risico vaak uitgesloten. Bij elk slachtoffer moeten we 

ook even stilstaan bij het verdriet van de getroffen families. Deze konden in de meeste ge-

vallen geen afscheid meer nemen. Dat moet hartverscheurend zijn. Wij kunnen het ons 

nauwelijks voorstellen. Dan rijst de vraag: hoe plaats je zoiets? Kan je zoiets onwezenlijk 

hoegenaamd wel plaatsen? 

Als raadslid, maar vooral als mens vind ik dat we bij aanvang van dit nieuwe politieke jaar 

eens moeten stilstaan bij al dat verdriet van het afgelopen jaar. Wij moeten ons afvragen: 

kunnen wij als gemeenteraad iets betekenen voor deze mensen? Kunnen wij laten zien 

dat wij aan hen denken en dat wij delen in hun verdriet? En kunnen wij dat op één of an-

dere manier kenbaar maken en daarbij hopen dat dit hen enige troost mag en kan bieden? 

Daarom stelt mijn fractie voor een gedenkteken te plaatsen, onder welke vorm ook, er-

gens centraal in Gent. Dit als eerbetoon, niet alleen aan alle Gentse dodelijke slachtoffers, 

maar ook aan hun nabestaanden. Op die manier zullen zij nooit vergeten worden, ook al 

schrijft dit virus inmiddels geschiedenis. Jammer genoeg …

Dit voorstel, beste collega’s, heeft niks met politiek te maken, maar alles met menselijk-

heid. Ik hoop dan ook dat jullie vandaag jullie hart laten spreken en daarom mijn voor-

stel willen steunen.

Dank u.

“Als raadslid, maar vooral als mens 
vind ik dat we bij aanvang van dit 
nieuwe politieke jaar eens moeten 
stilstaan bij al dat verdriet van het 
afgelopen jaar”

Caroline Persyn
Gemeenteraadslid



ONZE VRIJHEID BESCHERMEN
Vrijheid is niet vanzelfsprekend. We schatten pas 
echt iets naar waarde wanneer het ons afgeno-
men wordt. Een avondklok, niet meer met vrien-
den op café of restaurant kunnen gaan, je familie 
niet meer kunnen zien of geliefden niet kunnen 
vastpakken. Het zijn fundamentele beperkingen 
waarmee we allen geconfronteerd werden en 
worden. 

Met onze partij hebben we steeds naar het even-
wicht tussen vrijheid en verantwoordelijkheid 
gestreefd: elke vrijheidsinperking moet redelijk, 
tijdelijk en doeltreffend zijn. En dat zijn de maat-
regelen vaak niet. Maar onze vrijheid kwam 
ook op andere fronten onder vuur te liggen. ‘Big 
Tech’-bedrijven als Facebook, Google en Twitter 
beheren de grootste publieke fora die de mens-
heid ooit gekend heeft, maar hebben geen enke-
le democratische legitimiteit. 

TEGEN CENSUUR

De gevolgen zijn dan ook niet te overzien wan-
neer deze techbedrijven in de ban komen van 
een politiek correcte censuurlobby en onze vrij-
heid van meningsuiting op een fundamentele 

manier gaan beperken. Van foto’s van Zwarte 
Piet op een familiefeestje, tot politiek incorrecte 
meningen - alles moet eraan geloven. De cen-
suur van die bedrijven moet aan banden gelegd 
worden. De absolute grondvoorwaarde voor de-
mocratie is vrije meningsuiting. Ons standpunt is 
klaar en duidelijk: iedereen mag alles zeggen, 
zolang je niet oproept tot geweld.

TEGEN ONVEILIGHEID

Tot slot. Eén van de meest fundamentele aspecten 
van vrijheid, is veiligheid. Wanneer je niet meer 
onbezorgd door je stad kan wandelen, ben je 
op een heel concrete, fysieke manier niet meer 
werkelijk vrij. Jammer genoeg is dat maar al te 
vaak het geval in onze Vlaamse steden. Zoals u 
weet, kaarten we dat steevast aan. Onze partij is 
dan ook niet voor niets de partij van wet en orde 
bij uitstek, én de vrijheidspartij van Vlaanderen. 

Wij blijven uw vrijheid verdedigen, daarop mag 
u rekenen.

Tom Van Grieken

“DE ABSOLUTE GRONDVOORWAARDE VOOR 
DEMOCRATIE IS VRIJE MENINGSUITING.  
IEDEREEN MAG ALLES ZEGGEN, ZOLANG  
JE NIET OPROEPT TOT GEWELD.”

DE EUROPESE VACCINATIE-
STRATEGIE FAALT 
In de wereldwijde wedloop naar vaccins sloeg de Europese Unie 
een belabberd figuur. Europees Parlementslid Gerolf Annemans 
trok hard van leer tegen de Europese Commissie. “De vaccinatie-
zaak was niet hun eerste blunder, maar het is zeker een van de 
grootste”, klonk het. 

Om ‘vaccinnationalisme’ te 
voorkomen, wilde de Europese 
Commissie onder leiding van 
Ursula von der Leyen de bestel-
ling, prijszetting en levering 
van vaccins in de plaats van 
de lidstaten regelen en ze trok 
het dossier naar zich toe. De 
Commissie kwam echter over-
al te laat, sloot contracten af 
die kaas met gaten bleken en 
speelde uiteindelijk zelfs met 
de idee van een exportverbod.

EU-BUREAUCRATIE

De beslissing van de Europese 
Commissie om de coronapan-
demie te misbruiken voor een 
inbraak in het gezondheids-
beleid van de lidstaten was 
hoe dan ook ronduit een ver-
gissing. Lidstaten die al vrij 
ver stonden met hun eigen 
initiatieven, zoals Duitsland, 
Italië, Nederland en Frankrijk, 
beklaagden zich al snel dat ze 
door hun naïviteit veel te vlot 
in de grijpgrage, trage en bu-
reaucratische armen van de 
Commissie waren gedreven. 

“Het bijna-religieuze dogma 
dat alle bevoegdheden die Eu-
ropees worden uitgeoefend tot 
betere resultaten leiden, bleek 
andermaal onwaar”, zei An-
nemans dan ook. 

VK DOET BETER

Het Verenigd Koninkrijk bleek 
na de Brexit overigens veel 
efficiënter zijn vaccinatiestra-
tegie uit te rollen dan de EU. 
Plots was (Europees) nationa-
lisme geen vies woord meer. 
Commissievoorzitter Ursula 
von der Leyen wilde zelfs 
naar de noodrem grijpen en 
exportbeperkingen uitvaardi-
gen voor vaccins die in de EU 
werden geproduceerd, om zo 
het Verenigd Koninkrijk een 
hak te zetten. Conclusie van 
Gerolf Annemans: “De vacci-
natiezaak was niet de eerste 
blunder van deze Commissie, 
maar het is zeker een van de 
grootste van haar blunders tot 
nu toe. De Europese Unie zou 
beter op een totaal nieuwe 
leest geschoeid worden.”

“HET DOGMA DAT BEVOEGDHEDEN DIE 
EUROPEES WORDEN UITGEOEFEND TOT 
BETERE RESULTATEN LEIDEN, BLEEK  
ANDERMAAL ONWAAR”

KOMT STRAKS UW BUS 
NIET MEER? 
In het Vlaams Parlement leverde het Vlaams Belang bij monde van Vlaams Parlementslid Wim Ver-
heyden forse kritiek op nieuwe plannen in verband met de organisatie van het openbaar vervoer. 
Volgens een studie zullen die er immers toe leiden dat maar liefst één op tien Vlamingen geen vaste 
busdienst meer zal hebben in de eigen woonkern en dat er veel meer zal moeten worden over-
gestapt zonder garantie dat men de overstap wel zal halen. Ook in Antwerpen worden opnieuw 
meerdere lijnen geschrapt waardoor volledige wijken niet meer bediend worden. 

Hoe kan dat gebeuren? De 
Vlaamse regering maakt werk 
van een nieuw systeem van 
openbaar vervoer, dat ‘basis-
bereikbaarheid’ heet. Tot nu 
toe was het zo dat De Lijn de re-
gie van het aanbod in handen 
had. Dat verandert. Vijftien 
vervoersregio’s krijgen voor- 
taan een budget toegeschoven 
en moeten zelf de plannen uit-
tekenen voor de organisatie 
van de mobiliteit in hun regio. 
Zij moeten werk maken van 
een ‘combimobiliteit’ waarbij 

naast een treinnet, een kern-
busnet en een aanvullend net 
ook een vervoer ‘op maat’ zou 
voorzien worden met bijvoor-
beeld taxi’s en deelsteps. 

REGERING GEEFT TE 
WEINIG GELD

Dat de vervoersregioraden – 
waar burgemeesters en sche-
penen van de tot die regio be-
horende gemeenten deel van 
uitmaken – zelf de plannen 
zouden uittekenen, moest ga-

rant staan voor 
een goede or-
ganisatie. Waar  
het Vlaams Be-
lang echter al 
van meet af aan 
voor waarschuw-
de, gebeurt nu 
echter. Er wordt 
o n v o l d o e n d e 
budget voorzien 
voor de regio’s 
en het resultaat 
van de nieuwe 
regeling is geen 
beter, maar zelfs 
veel minder aan-
bod! Minister 
van Mobiliteit 
Lydia Peeters 
(Open Vld) re-
kent er nu op dat 

het aanvullend te organiseren 
‘vervoer op maat’ een oplos-
sing kan bieden, maar veel 
vertrouwen boezemt dat niet 
in. De budgetten die ze de 
gemeenten daarvoor toespeelt 
liggen immers veel te laag. 

SOCIAAL ZWAKKEREN 
DE DUPE

“De grote dupe dreigen die 
mensen te worden die het nu 
al niet gemakkelijk hebben om 
zich te verplaatsen, omdat ze 
het fysiek niet kunnen, omdat 
ze geen wagen hebben of 
omdat ze met een oudere wa-
gen rijden die in de lage-emis-
siezones niet welkom is”, zei 
Wim Verheyden. Het parle-
mentslid gaf aan te vrezen dat 
de factuur van het vervoer op 
maat uiteindelijk doorgescho-
ven zal worden naar de ge-
bruikers. Hij deed een duide-
lijke oproep aan de minister: 
“Laat de Vlamingen die voor 
hun vervoer aangewezen zijn 
op openbaar vervoer niet in 
de steek! Als u werkelijk be-
kommerd bent om die mensen, 
zorgt u voor meer budgetten 
zodat iedereen kan blijven re-
kenen op een goede en betaal-
bare dienstverlening.”


