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“Ook in de Blaarmeersen heeft de aanhoudende 
druk van het Vlaams Belang zijn vruchten 
afgeworpen. Na lang aandringen zal er werk 
worden gemaakt van een zwarte lijst van de 
– veelal allochtone – amokmakers die onze 
recreatiedomeinen onveilig maken. Ook zullen 
er camera’s geïnstalleerd worden. Meer hierover 
verder in dit blad. 

En dan is er nog de grootschalige subsidiefraude 
rond de multiculturele vzw Masala. Die vzw is 
nu voorwerp van een onderzoek nadat we het 
stadsbestuur aan de tand voelden. Eindelijk zal er 
– door ons toedoen – een Gents subsidieregister 
worden gepubliceerd met een oplijsting van de 
vele miljoenen die het stadsbestuur verkwist aan 
multiculturele clubjes, linkse hobby’s en andere 
subsidies. En eens alles netjes opgelijst is, kunnen 
we grote kuis houden.

Intussen waken we verder en houden we druk op 
de ketel, want we mogen niet rusten voor Gent 
weer van ons is!

Jonas Naeyaert
Voorzitter 
Vlaams Belang Gent

 jonas.naeyaert@vlaamsbelang.org

 twitter.com/Jonas_Naeyaert

Het Vlaams Belang laat zich voelen in Gent. 
Onze partij mag dan wel in de oppositie 
zitten, de druk die we uitoefenen, ontgaat 
niemand. En door de politieke druk die onze 
gemeenteraadsleden en partijbestuur zetten, 
worden er eindelijk ook stappen in de juiste 
richting gezet. Stappen naar een veiliger, 
transparanter en betaalbaarder Gent.

Zo kwam door onderzoek van fractieleider Johan 
Deckmyn aan het licht dat er meer zedenfeiten op 
de Gentse Feesten plaatsvonden dan aanvankelijk 
werd meegedeeld. Het stadsbestuur van Mathias 
De Clercq (Open Vld) had de schandelijke 
misdaden liever toegedekt, maar dat was buiten 
het Vlaams Belang gerekend. Gent heeft het 
recht om te weten wat er gebeurt.

Ook zal voortaan door onze druk elk kraam op 
de Gentse Feesten duidelijk moeten meegeven 
wat ze verkopen. Dit na terechte klachten door 
gemeenteraadslid Caroline Persyn over een 
eetkraam dat veganistische worsten en hamburgers 
verkocht zonder dat te laten weten. Voor onze 
partij is er uiteraard niets mis met vegetarisch 
of veganistisch eten, maar het verkopen alsof 
het écht vlees is, dat hoort niet. Ook hier – al 
gaat het over meer dagdagelijkse zaken – heeft de 
Gentenaar recht op duidelijkheid.

Gent weer van ons!
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Editoriaal
Beste Gentenaar

Het waren bewogen maanden in 
Gent en voor onze Gentse Vlaams 
Belang-afdeling. Ons nieuwe be-
stuur is meteen uit de startblokken 
geschoten met een steakfestijn in 
Centrum Reinaert, waar we nie-
mand minder dan Vlaams fractie-
leider voor onze partij Chris Jans-
sens mochten verwelkomen! Een 
geslaagde avond die we na vele co-
ronamaanden eindelijk nog eens op 
een normale, gezellige manier kon-
den doorbrengen.

Jammer genoeg sloot de energiecri-
sis naadloos aan op de coronacrisis. 
De sociaaleconomische ravage is im-
mens en dreigt enkel nog groter te 
worden tijdens de komende winter-
maanden. De federale regering nam 
geen structurele en onvoldoende 
maatregelen, de Vlaamse regering 
deed zo mogelijk nog minder, maar 
de stad lijkt wel volkomen blind te 
zijn voor de grote problemen die 
zich voor heel wat Gentenaars op-
stapelen. 

Er zijn blijkbaar middelen genoeg 
voor schimmige subsidieorganisaties 
(cfr. Masala), voor ongebruikte par-
keertorens (cfr. Ledeberg), en voor 
het politieke systeem in Gent (cfr. 
weigering om te besparen op sche-
penpostjes), maar voor de openbare 
veiligheid en de noodlijdende Gen-
tenaar is er geen geld voorhanden. 
Bizar. 

Die openbare veiligheid mist trou-
wens niet enkel de nodige midde-
len, maar ook de nodige visie. We 
spraken daarom in dit blad met nie-
mand minder dan Steven De Smet 
(op Twitter terug te vinden als @
DeFlik) voormalig hoofdcommis-
saris bij de Gentse politie, en nog 
beter bekend als de bezieler van de 
iconische serie ‘Flikken’. Hij werd 
een positieve ‘ontwrichter’ genoemd 
waar het veiligheidsbeleid betreft, en 
draagt die titel met trots. Lees zeker 
verder waarom!

Ook wij blijven met ons oppositie-
werk het asociale stadsbeleid positief 
ontwrichten. Nu meer dan ooit. 
Voor onze mensen.

Ywein Joris

Sinds begin oktober gelden aan-
gepaste parkeertarieven en tarief-
zones in Gent (geel wordt groen, 
oranje wordt rood). Daardoor 
wordt parkeren overal duurder. In 
een groot aantal wijken kan je ook 
niet langer een dagticket verkrij-
gen, wat de duur van een parkeer-
ticket drastisch beperkt.

Het stadsbestuur duwde die aan-
passing en verhoging afgelopen juni 
door in de commissie Mobiliteit, 
Economie en Openbaar Domein. 
Alhoewel de parkeerkosten al toren-
hoog waren in het centrum van Gent 
en in de ondergrondse parkings, be-
weerde schepen Watteeuw dat de 
inflatie het stadsbestuur dwingt om 

hogere parkeertarieven op te leggen.

Alsof het parkeerbeleid al niet in-
gewikkeld en duur genoeg is, stelde 
Watteeuw zelfs dat de bewoners zélf 
vragen om van tariefzone te veran-
deren. Ik vroeg het aan verschillende 
bewoners in het centrum, maar ik 
heb niemand gevonden die voor-
stander is van een duurdere tariefzo-
ne in zijn of haar eigen woonwijk.

Mensen die nog met de wagen naar 
Gent willen komen om bijvoor-
beeld een dagje te winkelen, zijn 
daar uiteraard het slachtoffer van. 
Maar met hen zijn ook de lokale 
handelaars de dupe van de nieuwe 
parkeerregeling. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat ook vanuit 
die hoek de nodige kri-
tiek op de uitrol van 
de nieuwe regeling 
kwam. Met zo’n 
parkeerbeleid 
gaan nog meer 
middenstanders 
onze stad verla-
ten.

Het zijn moeilijke tijden. 
De energieprijzen zijn onbetaal-
baar hoog en sommige economen 
vrezen dat we in een recessie zullen 

belanden. Een beetje sociaal bestuur 
zou de parkeertarieven eerder bevrie-
zen (of zelfs verlagen). Dat is dan ook 
precies waarvoor wij pleiten! Bij de 
behandeling in commissie hebben 
we dan ook met volle overtuiging 
tegen het voorstel gestemd van het 
vivaldistische, asociale stadsbestuur.

Toch bijzonder vreemd dat het stads-
bestuur zich enerzijds genoodzaakt 
ziet om de tarieven te verhogen, en 
anderzijds blijkbaar wel maar liefst 
8 miljoen euro kon besteden aan 
een parkeertoren in Ledeberg die 
voortdurend leeg staat en binnen de 
kortste keren al gebreken vertoonde: 
barsten in het beton, een spekglad 
dak … ‘Groen’ wanbeleid ten top. 

In plaats van belastinggeld 
te verspillen aan nutte-

loze projecten, zou 
het bestuur beter 
de parkeertarie-
ven betaalbaar 
houden! Hoog 
tijd voor een 

fundamenteel 
ander beleid.

Gabi De Boever
Gemeenteraadslid

Onbetaalbare mobiliteit

“Hoewel de parkeerkosten al torenhoog 
waren, beweerde Watteeuw dat de 
inflatie het Stadsbestuur dwingt om 
hogere parkeertarieven op te leggen”



V  LKSGAZET 3

Dit stadsbestuur is eindelijk op 
het punt gekomen waarop zelfs 
een blinde kan zien dat het zo niet 
verder kan. De stad zal tegen vol-
gend jaar de symbolische grens 
van 1 miljard euro aan schulden 
doorbreken. Dat is vroeger dan 
verwacht, want oorspronkelijk 
zou de totale stadsschuld pas 
in 2025 boven één miljard euro 
uitstijgen. Het stadsbestuur kan 
niet ontkennen dat ook Vlaams 
Belang al meermaals heeft ge-
waarschuwd voor deze situatie. 
1 miljard euro is gelijk aan bij-
na 4.000 euro per Gentenaar. 
Ook de Gentenaars zijn bij de-
zen gewaarschuwd. Want deze 
schuldgraad betekent dat de stad 
uiteindelijk een beleid zal moe-
ten voeren dat gericht is op het 
afbetalen van schulden in plaats 
van een beleid te voeren voor de 
Gentenaars.

Het stadsbestuur is blind voor 
zijn eigen falen. Jaren aan een 
stuk dacht de meerderheid dat de 
bomen tot in de hemel groeiden. 
Ze koos ervoor om in tijden van 
lage rente geld uit te geven om zo-
gezegd te investeren in onze stad. 
Dat was dan zogezegd goed beleid. 
De schulden liepen echter verder 
en verder op. Met meer dan één 
miljard schulden is Stad Gent nu 
koploper in Vlaanderen. Niemand 
kan dit nog verdedigen als “goed 
beleid”.

Toen er in het verleden waarschu-
wende stemmen opgingen vanuit 
de oppositie, werden die weggezet 
als verwaarloosbaar, negatief en 
deprimerend. Jaar na jaar stelde 
Vlaams Belang dat het stadsbe-

Uw Vlaams Belang-afdeling 
zat niet stil. We gingen de 
baan op om pamfletten te 
verdelen met onze oplossingen 
voor de energiecrisis en de 
onbetaalbare brandstof. Ook 
hielden we op verschillende 
plaatsen aan tankstations 
acties voor betaalbaar tanken: 
er werd luid geclaxonneerd om 
onze boodschap te steunen! 

Voor 11 juli trokken we 
dan weer de baan op om 
zoveel mogelijk mensen 
die Vlaanderen voor onze 

stuur een sinterklaasbeleid voerde 
dat vooral de vele linkse en multi-
culturele vzw’s die deze stad rijk is 
ten goede kwam. De paars-groene 
spilzucht dreigt het budget te laten 
ontsporen. En dat alles op de kap 
van de huidige én toekomstige ge-
neraties Gentenaars. Dat moet ein-
delijk eens stoppen.

Fraude bij vzw Masala

De zaak rond de vzw Masala be-
wijst alvast dat het bestuur het niet 
te nauw neemt met de controle op 
de genoemde vzw’s. Pas toen het 
duidelijk werd dat die vzw zich 
schuldig maakte aan onder an-
dere frauduleuze huisjesmelkerij 
vroeg Stad Gent aan de Juridische 
Dienst om alle overeenkomsten en 
contracten met vzw Masala eens 
nader te bekijken. Onze fractie 
eiste toen meer duidelijkheid over 
het dossier, duidelijkheid die er 
nu maar met mondjesmaat zit aan 
te komen. De spil in het dossier 
profileert zich nu blijkbaar als een 
mini-El Kaouakibi. Men is goed 
bezig in Gent …

Stad Gent gaf de afgelopen jaren 
geld uit zonder enige remming. 
Uiteraard niet enkel op het vlak 
van al die vzw’s, maar feit is wel 
dat op enkele legislaturen tijd de 
schulden meer dan  verdubbeld 
zijn. 

De Gentenaar betaalt de crisis

Eén ding is alvast duidelijk: Jan 
Modaal zal financieel opdraaien 
voor het (wan)beleid van het stads-
bestuur. Onder andere door de 
energiecrisis en de inflatie heeft de 

Vlaamse feestdag mee Vlaams 
kleurden, een kleine attentie 
te geven: een Gulden Sporen-
pinnetje. De reacties waren 
erg enthousiast.

Bedankt voor al jullie steun!

stad nu tal van bijkomende schul-
den.

Uiteraard zijn er de naweeën van 
de coronacrisis, er is economische 
malaise ten gevolge van de inval 
van Rusland in Oekraïne. Alle ste-
den en gemeenten lijden hieron-
der, maar niemand heeft een schul-
denberg opgebouwd zoals Gent.

De Gentenaars gaan zoals iedereen 
gebukt onder de stijgende prijzen 
voor voedsel, energie en heel wat 
andere zaken. Daarbovenop komt 
nog het afbetalingsplan voor de 
schulden dat ze ook zullen moeten 
torsen, schulden waarvoor deze 
meerderheid verantwoordelijk is. 
Iemand zal moeten betalen en de 
gewone Gentenaars worden daar-
bij niet gespaard. Achter de hol-
le woorden van de paars-groene 
meerderheid ligt een boulevard 
van gebroken beloftes.

Besparingen op uw veiligheid

Naast de hogere belastingen voor 
de Gentenaars worden er ook zeer 
eigenaardige accenten gelegd waar 
het over besparingen gaat. Zo be-
sliste het stadsbestuur om te be-
sparen op essentiële zaken als de 
politie. Daarop mag net niet be-
spaard worden. Het is zelfs ronduit 
wraakroepend te noemen dat we 
één van de grote besparingsposten 
op het personeel terugvinden bij 
de politie. 

Het aantal extra agenten dat in 
dienst kan worden genomen, zal ge-
halveerd worden. De burgemeester 
argumenteert dat men toch onvol-
doende kandidaten weet te vinden.

Het Gentse politiekorps heeft dui-
delijk nood aan extra mensen. Vei-
ligheidsproblemen in wijken zoals 
de Brugse Poort of op plaatsen zo-
als de Blaarmeersen bewijzen dat 

we onze flikken hard nodig heb-
ben. Ook op lokaal vlak is er in 
onze vele wijken en deelgemeentes 
nood aan bijkomende wijkagen-
ten. De politie wil immers dicht 
bij de burgers staan. Het is dan 
ook een echte schande dat dit 
stadsbestuur net daar het mes wil 
inzetten.

Heilige huisjes

Als het op besparen aankomt, 
lijkt Stad Gent nu gelukkig voor 
een stuk mee te gaan in de voor-
stellen van het Vlaams Belang 
over het schrappen van schepen-
posten. Maar voor de volgende 
legislatuur wordt echter 
slechts één schepen-
post geschrapt. 
Opnieuw poli-
tiek gezichtsbe-
drog. Decretaal 
was men sowie-
so al verplicht 
om het met één 
schepen minder te 
doen. Was deze meer-
derheid ernstig geweest, 
dan werden er minstens twee 
schepenen en twee kabinetten ge-
schrapt. Dat zou pas een moedige 
keuze geweest zijn!

De Gentenaar zal wel betalen

Voor u op 
de bres

De meerderheid wil dus bespa-
ren, maar durft niet te raken aan 
hun heilige huisjes en hun eigen 
postjes. Ik kan gerust leven met 
een aantal besparingen. Maar 

waarom bespaart het bestuur 
niet bij de ontelbare subsidies 
aan de vele linkse en multicul-
turele vzw’s? Daar valt heel wat 
geld te rapen. Waarom bespaart 
het Gentse stadsbestuur geen 1,2 
miljoen euro door het illegalen-
hotel waar een twintigtal asiel-
zoekers te slapen worden gelegd, 
opnieuw te verkopen? Waarom 
bespaart men geen 2 à 3 miljoen 
euro door te snoeien in het ‘Pro-
ject Post-Mobiel-Wonen’ aan de 
Lübecksite, een project waarvan 
de resultaten trouwens zeer be-
droevend zijn?

Vlaams Belang haalde tijdens 
de begrotingsbespre-

kingen dan ook 
hard uit naar het 

stadsbestuur. 
Voor het jaren-
lange slecht 
financieel be-
leid van de stad 

zullen de echte 
slachtoffers gewo-

ne Gentenaars zoals 
uzelf zijn.

Johan Deckmyn
Fractievoorzitter gemeenteraad

Vlaams Volksvertegenwoordiger

“Waarom bespaart het bestuur niet bij de 
ontelbare subsidies aan de vele linkse en 

multiculturele vzw’s?”
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Al sinds 2019 is er luid protest tegen 
de plannen van het stadsbestuur 
om een paviljoen in het park 
aan de Geldmunt te bouwen en 
een liftkoker te plaatsen naast de 
donjon van het Gravensteen. Wij 
steunen dat protest.

Het Vlaams Belang sprak zich 
toen als één van de eersten uit 
tegen deze plannen en lanceerde 
een petitie. Ook de actiegroep 
SOS Gravensteen tekende protest 
aan en kwam met alternatieve 
plannen op de proppen. Begin juni 
hakte het stadsbestuur de knoop 
door en bleek dat de uiteindelijke 
beslissing amper verschilt van 
het originele ontwerp 
dat op een storm 
van kritiek 
kon rekenen: 
een modern 
paviljoen aan 
de muren 
en een grote 
liftkoker tegen de 
donjon. 

Zelf volg ik het dossier mee 
op vanuit de commissie Wonen 
en Onroerend Erfgoed in het 
Vlaams Parlement en vanuit de 
gemeenteraad, maar uiteraard 
voeren we samen met de afdeling 
ook volop actie ‘op het terrein’.

Eind april ging het steakfestijn 
van Vlaams Belang Gent door in 
Centrum Reinaert. Eindelijk nog 
eens bijpraten onder het genot 
van een heerlijk bord steak met 
frietjes en een fris glas. Het werd 
een deugddoende en gezellige 
avond. Niemand minder dan Chris 

Janssens, onze fractieleider in het 
Vlaams Parlement, gaf de aftrap 
met een bevlogen speech die op een 
luid applaus verwelkomd werd. De 
afwezigen hadden pech of ongelijk. 
Heel graag tot de volgende editie – 
onder voorbehoud op 22 april op 
dezelfde locatie!

Acties

Zo organiseerden we een 
symbolische picknick op het 
gezellige graspleintje aan de 
Geldmunt, waar het moderne 
paviljoen zou moeten komen. 
Voorbijgangers werden uitgenodigd 
voor een drankje en een hapje en 
konden hun licht laten schijnen op 
de plannen van de stad.

We hielden enkele weken voorheen 
ook een heuse bevraging bij 
toeristen en inwoners in Gent. 
Gewapend met de plannen van de 
stad en een camera en microfoon, 

stelden we de mensen op het 
Sint-Veerleplein de 

vraag wat ze nu 
eigenlijk vonden 
van de moderne 
aanbouw. Hun 
reactie was 
duidelijk en 
quasi unaniem: 

het vloekt met het 
mooie Gravensteen!

U mag erop rekenen dat we 
ons Gravensteen met hand en tand 
blijven verdedigen!

Adeline Blancquaert
Gemeenteraadslid

Vlaams Volksvertegenwoordiger

Steakfestijn

De zomer is alweer voorbij. Velen 
blikken terug op mooi weer en leu-
ke herinneringen, maar helaas zijn 
er ook heel wat Gentenaars die er 
een naar gevoel aan overhouden. Zo-
als elk jaar werden de Blaarmeersen 
immers alweer geplaagd door rellen, 
vechtpartijen en andere overlast. 
Zelfs een karper werd gemolesteerd 
en redders moesten zichzelf opslui-
ten om te voorkomen dat ze verder 
aangevallen werden. Het Vlaams Be-
lang bleef echter niet bij de pakken 
zitten. Zowel op het Gentse bestuur-
sniveau als op het federale klopten 
we op tafel voor een harde aanpak 
van die – veelal allochtone – amok-
makers. Een heus KO-plan werd 
uitgetekend met concrete aanbeve-
lingen om niet alleen van de Blaar-
meersen, maar van alle Vlaamse 
recreatiedomeinen opnieuw veilige 
oorden te maken. Want veiligheid is 
een recht.

Deze zomer was een zwarte zomer 
voor de Blaarmeersen: de berichtge-
ving over onregelmatigheden had ken-
nelijk geen einde. Er werd onder meer 
een bus van De Lijn gesloopt, een 
vis mishandeld, een vrouw haar hals-
ketting van de hals gerukt en redders 
zagen zich genoodzaakt om zichzelf 
op te sluiten omdat ze zich niet meer 
veilig voelden.

Verzet Vlaams Belang loont

Maar de druk van het Vlaams Belang 
bleef niet zonder resultaat. Verzet en op-
positie lonen dan ook. Zo zou er einde-
lijk een zwarte lijst komen voor hardnek-
kige relschoppers – iets waar onze partij 
al langer op hamerde. Daarmee ontzeg-
gen we de toegang aan de ergste relschop-
pers en vandalen. De vraag is natuurlijk 
nog hoe doortastend het stadsbestuur die 
zwarte lijst hanteert. Sterker: op het mo-
ment van schrijven is de zwarte lijst nog 
onbestaande ... Dat bleek na vragen door 
Johan Deckmyn. Het Vlaams Belang zal 
dan ook waakzaam blijven, in de Gentse 
gemeenteraad en erbuiten.

Verder kwam er na ons 
herhaaldelijk aandrin-
gen eindelijk came-
rabewaking op het 
Blaarmeersendo-
mein. Ook hier 
zullen we erop toe-
zien dat deze camera’s 
daadwerkelijk gebruikt 
worden en worden ingezet 
om geboefte te vervolgen.

KO-plan moet amokmakers figuur-
lijk KO slaan

Maar onze strijd voor een nieuwe 
aanpak is nog niet gestreden. Het 

is duidelijk dat deze kleine stappen 
in de goeie richting niet voldoende 
zijn om weer rust en kalmte voor 
onze gezinnen in de Blaarmeer-
sen (en in andere domeinen) te 
brengen. Zo moet er meer politie 
aanwezig zijn die daadwerkelijk 
ingrijpt wanneer incidenten op ca-
mera gesignaleerd worden. 

Die maatregel en vele andere som-
den we op in het KO-plan van 
Kamerlid Ortwin Depoortere. Dit 
plan moet de relschoppers die onze 
zomers verpesten figuurlijk KO 
slaan. Andere punten in het plan 
zijn periodieke grenscontroles tus-

sen 1 juli en 31 augustus 
om overlast door 

plegers vanuit 
Noord-Frank-
rijk of Neder-
land tegen te 
gaan, tijdelijke 
gebruiksverbo-

den van trein, 
tram en bus, en 

extra beveiliging 
voor ‘risicoritten’ van 

trein- en busdiensten. Want het 
Vlaams Belang blijft waken over 
uw veiligheid!

Jonas Naeyaert
Afdelingsvoorzitter

Vlaams Belang op de bres  
voor veilige BlaarmeersenGravensteen

BEKIJK HIER 
ONZE REPORTAGE!

Of surf naar
facebook.com/VlaamsBelangGent/ 
videos/614131140037404
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Begin dit jaar besloot het stadsbe-
stuur om maar liefst de helft van 
alle eetkramen in stadsbeheer op 
de Gentse Feesten te verbieden om 
vlees te verkopen. Elk jaar veilt de 
stad plaatsen waar er eetkramen 
geplaatst kunnen worden, maar 
dit jaar moest de helft daarvan dus 
verplicht vegetarisch zijn. Opmer-
kelijk: voor de vleesstandjes werd 
maar liefst vier keer meer betaald 
dan voor de minder populaire ver-
plicht vegetarische standjes.

Eén uitbater sprong creatief om met de 
situatie. Hij kocht een staanplaats voor 
een vegetarisch kraampje, en verkocht 
nepburgers en -braadworsten zonder 
dat aan zijn klanten te laten weten. 
Het leek dus alsof hij vleesproducten 
verkocht. Een vegetarisch kraam kost 
slechts zo’n 4200 euro, de kostprijs van 
een ‘echt’ hamburgerkraam kan oplo-
pen tot maar liefst 30.000 euro stand-
geld voor tien dagen. Tel uit de winst. 

Consumentenbedrog

Dat hoort natuurlijk niet. Het gaat hier 
om consumentenbedrog. Vegetarische 
of veganistische burgers bevatten bo-
vendien verschillende ingrediënten 
waar mensen potentieel allergisch voor 
kunnen zijn, denk bijvoorbeeld maar 
aan noten. Wat als een klant allergisch 
is en denkt vlees te kopen? 

De omgekeerde situatie zou ook he-
lemaal niet gewaardeerd worden. Stel 
je maar eens voor wat een heisa het 
zou opleveren wanneer vegetariërs 
zogezegde veggieburgers aangeboden 
krijgen, die nadien vleesburgers blij-
ken te zijn. Je hebt het recht te weten 
wat je eet.

Ik heb bevoegd schepen Bram Van 
Braeckevelt (Groen) hier uiteraard 
over ondervraagd. Naar aanleiding van 
mijn tussenkomst, zullen 
voortaan alle kramen 
moeten aangeven 
wat ze verkopen: 
veggie of vlees. 
Ons oppositie-
werk loont!

Uufflakke

Het fundamentelere 
probleem is natuurlijk de 
scheeftrekking tussen vraag en aan-

bod. De meerderheid van de mensen 
wil op de Gentse Feesten nog steeds 
gewoon vlees kunnen eten. We heb-
ben met onze afdeling eerder dit jaar 
dan ook actie gevoerd onder het 
motto “Stop de groene betutteling”. 
Wie tijdens onze actie het stadhuis 
voorbijging, kreeg typische Gentse 
uufflakke aangeboden, samen met 
een klein pamfletje. De Groene be-
tutteling en bemoeienis is nergens 
voor nodig. Laat uitbaters toch ge-

woon verkopen wat ze 
willen, en mensen op 

de Gentse Feesten 
eten wat ze wil-
len. Er zijn wel 
andere varken-
tjes te wassen in 
Gent!

Caroline Persyn
Gemeenteraadslid

zegd bescherming aanvragen, maar 
tegelijkertijd tienermeisjes aanran-
den, hebben hier niks te zoeken. 
Dat zij nu weer op vrije voeten 
zijn is een slag in het gezicht van 
de slachtoffers en iedereen die ooit 

met seksueel geweld werd gecon-
fronteerd. De zwarte lijsten van de 
verschillende zwembaden worden 
bovendien onderling niet gecoör-
dineerd. Niets houdt hen dus tegen 
om morgen gewoon dezelfde feiten 
te plegen in een ander zwembad.” 
Voor het Vlaams Belang is het dui-
delijk dat asielzoekers die misbruik 
maken van onze gastvrijheid en cri-
minele feiten plegen onmiddellijk 
hun verblijfsrechten zouden moe-
ten verliezen.

Ons gemeenteraadslid Caroline Per-
syn vroeg het stadsbestuur om ein-
delijk echt werk te maken van een 
harde aanpak en nultolerantie. Ze 
stelde onder meer voor om de namen 
van geweldplegers op de zwarte lijst 
van álle Gentse zwembaden te plaat-
sen. Volgens de burgemeester zou dit 
echter indruisen tegen de privacywet-
geving. Caroline Persyn: “Een zwak 
excuus. We mogen nooit onderschat-
ten in welke mate slachtoffers 
dit heel hun leven mee-
dragen. Het idee dat 
de dader dan op 
een andere locatie 
exact hetzelfde 
kan doen is voor 
hen terecht on-
dragelijk.”

Kinepolis

Dat er dringend nood is aan een in-
tegrale aanpak van geweld bleek eind 
september nog maar eens. Toen werd 

een 15-jarig meisje in elkaar geslagen 
door een groepje ‘jongeren’ omdat ze 
hen had aangesproken over hun on-
gepast gedrag in de bioscoopzaal. Het 
meisje liep een gezwollen oog en een 
open hoofdwonde op. Toen de politie 
arriveerde waren de daders verdwe-
nen, ondanks het feit dat er private 
beveiliging in de bioscoop aanwezig is. 
Volgens het Vlaams Belang toont dit 
alles aan dat het stadsbestuur dringend 

moet bezinnen over hoe het 
omgaat met de plaag van 

geweld die onze stad 
teistert. Het samen-
voegen van zwarte 
lijsten en nauwere 
samenwerking 
tussen private be-

veiliging en de lo-
kale politie zijn vol-

gens ons een essentiële 
eerste stap in de richting van 

een kordatere aanpak van geweld.

Alexander Van Hoecke

Gent wordt geteisterd door een golf 
van gewelddadige incidenten. Eind 
september werd een meisje van 
15 jaar uit Gent in elkaar geslagen 
door een groep ‘jongeren’ omdat 
ze hen had aangesproken over hun 
ongepast gedrag in de bioscoopzaal. 
Eind augustus werden verschillende 
tienermeisjes aangerand door twee 
minderjarige asielzoekers in het 
zwembad Rozebroeken. “Het regent 
gewelddadige voorvallen met zoge-
naamde ‘jongeren’ in Gent”, stelt de 
fractieleider van het Gentse Vlaams 
Belang Johan Deckmyn. “Dat het 
beleid van de stad niet wijzigt na zo-
veel gewelddaden, is een slag in het 
gezicht van de slachtoffers.”

De aanranding van verschillende tie-
nermeisjes eind augustus is niet het 
eerste voorval in het zwembadcom-
plex van Rozebroeken. Reeds in 2019 
kwam een anonieme medewerker van 
het zwembad naar buiten met het 
schokkende verhaal dat de incidenten 

zich opstapelen, maar dat de directie 
op de rem stond om de politie erbij 
te halen of al te veel ruchtbaarheid 
te geven aan de feiten. Onze fractie-
leider Johan Deckmyn zei daarover: 
“Het is duidelijk dat de redders juist 

gehandeld hebben door de politie er 
dit keer wel meteen bij te halen. Maar 
dit voorval toont aan dat de overlast 
nog steeds aanhoudt.”

Asielzoekers

De daders in Rozenbroeken had-
den het statuut van asielzoeker 
en werden op de zwarte lijst van 
het zwembad gezet, maar zijn on-
dertussen weer vrijgelaten. Johan 
Deckmyn: “Mensen die hier zoge-

Veganistische zwendel

Geweldincidenten teisteren Gent 
“Nood aan harde en integrale aanpak”

Woensdag 31 augustus was 
het de 250ste verjaardag van 
de geboortedag van Koning 
Willem I. Het ‘Comité 1815-
2015: Willem, Bedankt!’ 
organiseerde een bloemenhulde 
aan zijn standbeeld aan de 
Reep, en ook Vlaams Belang 
Gent stuurde een delegatie naar 
de viering. Het was trouwens 
hetzelfde comité dat het 

mooie standbeeld aan de Reep 
uiteindelijk mogelijk maakte 
in 2018. En een standbeeld 
heeft Willem I wel verdiend: hij 
stichtte de Universiteit Gent, 
beschermde het Nederlands, 
liet het kanaal Gent-Terneuzen 
graven en deed talloze dingen 
voor de Gentse textielnijverheid. 
Bedankt, Willem I! We vergeten 
onze helden niet.

Willem, bedankt!

“Dat het beleid van de stad niet wijzigt 
na zoveel gewelddaden, is een slag in het 

gezicht van de slachtoffers.”
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Steven De Smet is voormalig 
hoofdcommissaris van de Gent-
se politie, schrijver van verschil-
lende boeken (‘Hooligans’, ‘De 
Nieuwe Politie’, ‘Quantumvei-
lig’), voormalig adviseur van 
de gouverneur, begenadigd 
spreker en zoveel meer. Heeft u 
ook naar ‘Flikken’ gekeken? Hij 
hield de serie boven de doop-
vont. U bent nu al sinds jaar en 
dag vertrouwd met fietsbrigades 
bij de politie, maar zonder De 
Smet waren die er niet geko-
men. Lees zeker verder: hij heeft 
nog veel meer te bieden. Een 
gesprek met een bekende Gen-
tenaar met een eigenzinnige en 
visionaire kijk op politie en vei-
ligheid.

We mogen een lange carrière op-
tekenen bij onze Gentse politie, 
waarbij u het uiteindelijk zelfs 
tot hoofdcommissaris schopte. 
Hoe blikt u daarop terug?

Ik ben in 1978 bij de GeStaPo ge-
komen …

De Gestapo?

De Gentse Stadspolitie! Dat rie-
pen ze soms wanneer we passeer-
den, en ik gebruik dat graag nog 
steeds bij wijze van kwinkslag en 
eyecatcher. Mijn carrière begon op 
1 september 1978. Ik was eigenlijk 
nooit van plan om bij de politie te 
gaan, maar ik leerde op mijn 17 
jaar een meisje kennen – nog al-

tijd mijn vrouw! – en haar vader 
was bij de politie. Ik wou eigenlijk 
sportleraar worden en was daarom 
in 1973 gestart op het sporthuma-
niora in Wemmel. Maar haar va-
der drong aan op een ‘zekere’ job 
en zo ben ik aan de politieschool 
begonnen.  Zelfs met alle negatie-
ve zaken die ik heb meegemaakt, 
zou ik zo opnieuw beginnen en 
blijf ik politiewerk aanraden als 
een topjob bij de jongeren.

U klom al vrij snel hogerop? Met 
welke dossiers was u toen bezig?

Ik was en ben ambitieus, dat is 
de aard van het beestje. In 1982 
was ik al officier, wat men toen 
adjunct-commissaris, noemde. Ik 
heb wijkwerking gedaan, openbare 
orde, nacht- en weekenddiensten, 
waar ik kennis heb gemaakt met 
alle criminaliteitsvormen, waaron-
der enkele ‘passionele’ moorden. 
Op 29 mei 1985 kom ik op een 
eerste belangrijk punt in mijn car-
rière: het Heizeldrama. Daardoor 
werd ik uiteindelijk veiligheidsof-
ficier voor massamanifestaties en 
in 1996 schreef ik daarover dan 
‘Hooligans’. Ik lig mee aan de basis 
van de invoering van de stewards 
en het gebruik van camera’s bij 
de voetbalwedstrijden in België. 
Best een leerrijke periode, waarbij 
ik de opgedane ervaringen later 
heb kunnen gebruiken om onder 
andere bij de Gentse Feesten een 
degelijk veiligheidsplan uit te wer-
ken. 

De jaren ’80, dat was natuurlijk 
ook de periode van de Bende van 
Nijvel en van de CCC (Cellu-
les Communistes Combattantes, 
communistische terroristen actief 
in België, n.v.d.r). De bewaking 
van Delhaizes rond sluitingstijd 
in Gent heb ik mee mogen orga-
niseren. Je moet je dat voorstellen, 
we zaten toen op de daken met 
wapens! Met alle respect voor de 
slachtoffers natuurlijk, maar voor 
een politieofficier is dat natuurlijk 
bijzonder intens en interessant. Ik 
kwam dan met die verschillende 
aspecten wel al eens in de pers.

Maar ook de jaren ’90 waren best 
woelig voor de (Gentse) politie?

Journalist Chris De Stoop publi-
ceerde toen een boek, ‘Ze zijn zo 
lief, meneer’, over de ‘Bende van de 
Miljardair’, die vanuit Rotterdam en 
Gent een internationaal netwerk van 
vrouwenhandel aanstuurde. De ont-
hullingen zorgden voor een gigan-
tisch schandaal waar, spijtig genoeg, 
leden van het Gentse politiekorps bij 
betrokken waren. Het kwam zelfs tot 
een parlementaire onderzoekscom-
missie.

De Gentse politie kampte toen met 
een enorm imagoprobleem. Het po-
litiepersoneel weigerde uiteindelijk 
zelfs om nog op straat te komen, 
omdat het de confrontaties met de 
bevolking niet meer aankon. Als 
jonge officier kreeg ik een telefoon 
met de vraag: “Steven, dit kan niet 
blijven duren. Wil jij meehelpen het 
korps herop te bouwen?” Natuurlijk 
wou ik dat. Samen met een topteam 
hebben we toen een volledig hervor-
mingsplan opgesteld waarbij ik de 
opdracht kreeg het korps opnieuw te 
‘verkopen’ aan de bevolking. Crisis-
sen geven mogelijkheden tot oppor-
tuniteiten.

Een van de eerste zaken die ik toen 
heb kunnen realiseren was de fiets-
brigade “De Draken” in Gent. Ik 
had dat idee al in 1989 ontwikkeld, 
maar de toenmalige korpschef en 
burgemeester vonden toen politie-
mensen op mountainbikes ‘te agres-
sief ’. Maar zoals gesteld: crisissen ge-
ven opportuniteiten en ik greep mijn 
kans. Fietsbrigades waren nog niet 
voorzien in de toenmalige Konink-
lijke Besluiten bij de politie. Deze 
grijze zone gaf mij de mogelijkheid 
een volledig nieuw uniform te creë-
ren. De gordels voor de agenten op 
de fiets, uit een soort kunststof, liet ik 
overkomen uit de V.S., want volgens 
de officiële regelgeving dienden de 
gordels van ‘leder’ te zijn. 

En dan moest de grootste reclame 
voor het korps nog komen?

20 januari 1998 ging ik lunchen 

met Erwin Provoost, toen bekend 
als producer van ‘Windkracht 10’. 
Hij wou een nieuwe reeks maken, 
‘Tracks’, over de spoorwegpolitie. 
Een drietal afleveringen van die 
serie wou hij laten plaatsvinden 
in Gent, omdat we hier een mooi 
station hebben. Na drie uur pra-
ten, waarbij ik veel aan het woord 
was, zei hij: “Als ik jou zo bezig 
hoor, zou ik beter een reeks over de 
Gentse politie maken?” Mijn ant-
woord erop: “Je hebt het begrepen” 
(lacht) Toen ik daarop zei dat ik de 
werktitel ‘Tracks’ niet zo goed vond 
en ‘Flikken’ voorstelde, hadden we 
een deal.

We gingen dus één jaar lang, goed 
voor dertien afleveringen, met de 
Gentse politie een serie hebben op 
zondagavond. Uiteindelijk heeft de 
serie tien jaar geduurd, met tal van 
spin-offs. Plots scoorden we met de 
Gentse politie dubbel zo goed in de 
Veiligheidsmonitor, hoewel we het 
in de cijfers niet beter deden. Maar 
bij bevragingen bij de Gentenaars, 
dacht niemand nog aan ‘de poli-
tie’ en iedereen aan ‘de flikken’ uit 
‘Flikken’.

De mensen zagen een combi en ze 
zwaaiden! En de agenten zwaaiden 
terug. Veiligheid begint bij com-
municatie. Ik heb met ‘Flikken’ 
ook heel veel over communicatie 
en het belang ervan geleerd. 

Wat bijvoorbeeld?

Tony Mary werd de baas van de 
VRT en na een uitgebreid gesprek 
met hem in 2004, waarin hij me 
zijn visie op digitale televisie uit de 
doeken deed, voelde ik aan dat niet 
alleen de beleving in de leefkamer 
ging veranderen. De digitalisering 
zou haar invloed hebben op de totale 
veiligheidsbeleving.

In het begin wist ik niet goed waar-
mee ik bezig was, maar toen ik Peter 
Hinssen (een technologie-onderne-
mer en auteur, n.v.d.r.) bezig hoorde 
over de filosofie van de digitalisering, 
voelde ik aan alles dat dit precies was 
wat ik voor ogen had. Intussen zijn 

In gesprek met 
Steven De Smet
Positieve ‘ontwrichter’ van het veiligheidsbeleid



V  LKSGAZET 7

Eén miljard euro. Die symbolische 
grens zal de gigantische schulden-
berg van het Gentse stadsbestuur 
in 2023 overschrijden, twee jaar 
sneller dan verwacht. Als u dit al 
schokkend vindt, de schuldratio 
overstijgt ook nog eens de 100 %. 
Met andere woorden, er zullen 
meer schulden dan inkomsten 
zijn. 

Om niet in strijd te zijn met Vlaam-
se regelgeving, moest de paars-groe-
ne coalitie afgelopen lente plots nog 
een gat in de begroting opvullen. 
Dit gat in de begroting werd ver-
oorzaakt door de stijgende inflatie, 
de hoge energieprijzen, de loonind-
exaties, maar vooral door het ge-
brek aan een buffer in de financiën. 
De coronamaatregelen waren al 
een zware domper op de schatkist. 
Maar ook die crisis noopte schepen 
van Financiën Coddens (Vooruit) 
niet tot meer omzichtigheid. Wan-
beheer, een gulle subsidiepolitiek 
en prestigeprojecten bleven net als 
vroeger aan de orde van de dag. 

Begrotingstekort

Daardoor stijgen de stadschulden 
veel sneller dan gedacht. Eerst was 
nog sprake van een gat in de begro-
ting ter grote van een ‘optimistische’ 
45 miljoen euro. Uiteindelijk liep 
dat bedrag over de voorbije maan-
den april en mei op tot zo maar 
eventjes jaarlijks 85 miljoen euro. 
Bijna het dubbele. U herinnert zich 
ongetwijfeld nog de beelden van 
het stadsbestuur dat zich voor een 
tweedaags begrotingsconclaaf in de 
Sint-Pietersabdij liet opsluiten. Het 
Vlaams Belang vreesde terecht voor 
het ergste. Na jarenlang aandringen 
van onze partij, begon ook Coddens 
eindelijk de noodzaak van besparin-
gen in te zien. Jammer genoeg voor 
de Gentse burger vallen die bespa-
ringen binnen de kerntaken van de 
stad Gent, en niet waar er gesneden 
kan worden in het wanbeleid.

Meerderheid wenste geen debat

Eerst probeerde de meerderheid de 
uitkomst nog voor zichzelf te hou-
den. Slechts op aandringen van de 
oppositie werd een uitzonder-
lijke gemeenteraadscom-
missie bijeengeroepen. 
Dat het stadsbestuur 
eerst nog dacht weg 
te komen met dit 
akkoord zonder enig 
debat, getuigt van erg 
weinig respect voor de 
lokale democratie. Een de-
bat over een dergelijk akkoord in de 

gemeenteraad is de logica zelve voor 
onze partij. Vlaams Belang-fractie-
leider Johan Deckmyn zette verder 
nog eens de puntjes op de i door 
erop te wijzen dat waarschuwende 
geluiden over de spilzucht van het 
bestuur in het verleden steeds “weg-
gezet werden als verwaarloosbaar, 
negatief of deprimerend.”

Besparingen op onze mensen

De bestuursploeg van Mathias De 
Clercq (Open Vld) kiest ervoor om 
te besparen door de versterking van 
het politiekorps af te zwakken en 
door de sociale dienstverlening terug 
te schroeven. Net in de periode dat 
de recreatiedomeinen Blaarmeersen 
en Rozebroeken worden getroffen 
door een golf van geweld en aanran-
dingen. Een compleet fout signaal. 
De stad wil ook extra inkomsten 
verwerven door een verhoging van 
de onroerende voorheffing en het 
optrekken van de parkeertarieven 
en de overnachtingstaks voor toe-
risten. Het is dus de hardwerkende 
Gentenaar die mag opdraaien voor 
het gat in de begroting, terwijl ook 
de automobilist verder uitgemolken 
wordt. De gevolgen voor de Gentse 
economie en dus de schatkist zullen 
zich ongetwijfeld nog laten voelen. 
Dat zal dit bestuur worst wezen, 
zolang de vernislaag van opsmuk-
maatregelen de rampzalige situatie 
maar kan verbergen tot na de vol-
gende verkiezingen.

Bespaar op het systeem

Paars-groen komt ons deels tege-
moet door het afschaffen van één 
schepenpost na die volgende ver-
kiezingen. Jammer dat dit slechts 
een fractie is van ons voorstel om 
minstens twee schepenposten én 
politiek personeel te schrappen. 
En dat ze dit enkel doen omdat 
de Vlaamse regelgeving het oplegt. 
Dan nog houdt Stad Gent even-
veel schepenen over als Vlaanderen 
ministers heeft. Ook aan de ettelij-
ke miljoenen subsidies aan tal van 
linkse clubjes en multiculturele or-
ganisaties, noch aan wereldvreem-
de illegalenhotels en Romadorpen 
wordt niet geraakt. Voor Vlaams 

Belang Gent is het duidelijk: 
bespaar op het politiek 

systeem en de diver-
siteitsindustrie, niet 
op veiligheid en 
d iens tver l en ing . 
Ook in Gent geldt: 

onze mensen op de 
eerste plaats!

Marnik Willems

Schuldenbergen en 
begrotingsputten

we al vijftien jaar bevriend en ons tra-
ject over moderne veiligheid is nog 
lang niet ten einde. Hij heeft trou-
wens ook het nawoord geschreven 
van ‘Quantumveilig’ en het voor-
woord voor ‘De Nieuwe Politie’.

Mijn adagium is dat we al in een ge-
digitaliseerde wereld leven, maar nog 
werken met de waarden, normen, 
structuren en organisaties uit de in-
dustriële wereld. En die moeten niet 

veranderen, maar nieuw worden. We 
zouden eigenlijk voortdurend een 
tiende van onze inspanningen moeten 
richten op de problemen en noden van 
de toekomst, op the day after tomor-
row, zoals Peter Hinssen het noemt.

Op welke manier zijn onze struc-
turen bijvoorbeeld verouderd?

Een minister stuurt een mail naar de 
gouverneur over een nieuwe coro-
namaatregel. De gouverneur stuurt 
een mail naar de burgemeesters. De 
burgemeesters sturen een mail naar 
de politiechefs en anderen. Daarop 
volgen dan tal van vergaderingen, 
en voor er ooit een antwoord komt, 
is de situatie al niet meer actueel. Ik 
trek het op flessen natuurlijk, maar 
ik zat er als kabinetschef van de waar-
nemend gouverneur wel middenin. 
Natuurlijk zou er vandaag de dag ge-
woon rechtstreeks gecommuniceerd 
kunnen worden …

… maar dat zou aantonen dat de 
tussenniveaus volkomen overbodig 
zijn.

Precies. Je moet het volgende beden-
ken. De smartphone is er gekomen in 
2007, vijftien jaar geleden. Maar intus-
sen werken we vandaag wel nog steeds 
met de politiestructuren van 1998. Als 
je alleen maar al bedenkt wat de komst 
van de e-mail teweegbracht – een hele 
generatie die niet meer meekon, ging 
op pensioen! – zijn we vandaag nog 
niet eens mee met de ontwikkelingen 
van meer dan tien jaar geleden.

Wat motiveert u in uw vele huidige 
projecten?

Bij alle lezingen, beleidsadviezen, pro-
jecten die ik geef en ondersteun, heb ik 
de veiligheidstoekomst voor ogen van de 
generatie van mijn twee kleindochters 
van 14 en van 3. Want er ligt veel werk 
op de plank.

184 lokale politiezones en zogezegd één 
federale politie. Maar de interne ver-

deeldheid en concurrentie is groot. Hoe 
wil je met zo’n structuur iets als cyber-
criminaliteit gaan aanpakken? Dat gaat 
niet op die manier.

Waarom niet?

Omdat je geen ‘klassieke’ politie nodig 
hebt om cybercriminaliteit aan te pak-
ken. Je hebt daarvoor helemaal geen 
wapen nodig. We moeten stoppen alles 
onder de paraplu te brengen van ‘de po-
litie’. We hebben een overkoepelend ge-
heel nodig van ‘maatschappelijke veilig-
heid’, waarvan de reguliere, bewapende 
politie één onderdeel is. Je hebt geen 
politie nodig voor cybercriminaliteit. 
Je hebt geen politie nodig om kindjes 
veilig te laten oversteken aan de school. 
Net zoals je bij voetbalwedstrijden ide-
aliter ook geen politie nodig hebt, denk 
maar aan de stewards! Verkeersveilig-
heid zou bijvoorbeeld ook een entiteit 
moeten worden onder die brede para-
plu van ‘maatschappelijke veiligheid’. 
Alcoholcontroles, snelheidscontroles …  
Voor verkeer heb je geen wapen nodig 
en dus geen reguliere politie.

Ik wil net graag dat er nog een reguliere 
politie blijft bestaan, maar dan moet die 
zich kunnen focussen op de concrete 
problemen in de wijken waar ze actief 
is: uit de hand gelopen meningsver-
schillen, vechtpartijen … Ik weet dat ik 
het daarmee natuurlijk erg scherp stel.

Wat loopt er concreet mis bij de 
Gentse politie?

Dat geldt niet alleen voor Gent, maar 

een korpschef en de leiding van een lo-
kaal korps moet verbonden zijn met de 
omgeving en de lokale entiteiten. Dat 
is nu absoluut niet het geval.  Zonder 
iemand te willen viseren, want het gaat 
om een probleem van het systeem.

Dé politie bestaat niet, het is een verza-
meling van tientallen jobs en entiteiten. 
Er moet dringend ge(her)ïnvesteerd 
worden in de wijkpolitie. Die moet 
opnieuw herkenbaar en aanspreekbaar 
worden. De mensen kennen hun politie 
niet meer en de politie kent de inwoners 
niet meer. We moeten opnieuw focus-
sen op de concrete noden van de burger. 
Repressieve politie moet er zijn, maar 
men heeft de preventie en proactieve 
politie volledig verwaarloosd. Zoals 
reeds aangehaald, veiligheid begint met 
communicatie, het ‘converseren’ met de 
inwoners. Politie is een onderdeel van 
het veiligheidsnetwerk, maar kenmerkt 
zich (te) veel als monocultuur. Wijk-
agenten moeten gezien worden door 
de burgers en moeten door contacten 
met de burgers weten wat er speelt in 
de wijk! Dat ‘kennen en gekend’ wor-
den dient in de digitale samenleving 
volledig geherstructureerd te worden. 
In Gent verzet men zich tegen BIN’s 
(Buurt Informatie Netwerken) Ik heb 
daar vragen bij! De politie die volgens 
‘community policing frame of mind’ 
contacten legt met burgers en jongeren, 
staat niet langer naast de burger, maar 
ervoor. De maatschappij verandert in 
een zeer hoog tempo en wij moeten, als 
politie die tot die maatschappij behoort,  
mee veranderen.

Hoe zou u vanuit die visie bijvoor-
beeld een concrete problematiek als 
die in de Blaarmeersen aanpakken?

Als je medewerking wilt, heb je vertrou-
wen nodig. Dan heb je een politie no-
dig die zichtbaar, aanspreekbaar en con-
tacteerbaar is. Dat kan je onder andere 
doen door vanaf de seizoensopening 
van het domein er een vooruitgescho-
ven commissariaat te installeren. Door 
de samenwerking en interactie met de 
redders, stewards ... creëer je een ge-
meenschap, waar je al je pappenheimers 
leert kennen. We hebben die positieve 
ervaring van vroeger – onbegrijpelijk 
dat men daar geen oor meer voor heeft! 
Of is het omdat ik het ooit lanceerde? 
(lacht)  

Heel erg bedankt voor uw tijd!

Graag gedaan.

“Bij alle lezingen, beleidsadviezen, 
projecten die ik geef en ondersteun, 
heb ik de veiligheidstoekomst voor 

ogen van de generatie van mijn twee 
kleindochters van 14 en van 3.”



Het Vlaams Belang wil dat drin-
gend een nieuw energiebeleid 
wordt uitgetekend dat ervoor 
zorgt dat we voor onze ener-
giebevoorrading minder afhan-
kelijk worden van het buiten-
land. “Het nefaste beleid van 
de voorbije decennia en jaren 
heeft ons in de miserie gebracht 
waarin we vandaag verkeren. 
Het politieke establishment 
heeft onze kerncapa-
citeit kapotgemaakt 
en onze energiebe-
voorrading uitver-
kocht. Tijd voor een 
radicale ommekeer”, 
aldus Vlaams Be-
lang-voorzitter Tom 
Van Grieken. 

Het energiebeleid dat 
hier is gevoerd was het slechtst 
denkbare. Het politieke establis-
hment heeft onze energiepro-
ductie uitverkocht waardoor we 
energiemelkkoeien zijn gewor-
den van Frankrijk. Daarna liep 
datzelfde establishment collec-
tief de extremisten van Groen 
achterna in hun eis voor een ker-
nuitstap.  “Zelfs de N-VA beves-
tigde die kernuitstap meermaals 
toen de partij deel uitmaakte 
van de regering. Miljarden eu-
ro’s werden intussen verspild 
aan de oversubsidiëring van 
groenestroomprojecten die een 
jackpot werden voor en-
kelingen waarvan 
de brave Vlaming 
de rekening 
moest betalen 
via zijn ener-
g ie fac tuur. 
Het Vlaams 
B e l a n g 

was de enige partij die waar-
schuwde voor dit wanbeleid”, 
zegt Van Grieken.  

VLAAMS  
ENERGIEBEDRIJF 

Ondertussen is het eindelijk 
ook bij de andere partijen dui-
delijk geworden dat de kernuit-
stap een nefast idee was en dat 

de afhankelijkheid van buiten-
landse energie ons tot speelbal 
maakt van het allerlei onfrisse 
regimes. Het Vlaams Belang be-

pleit – net als het altijd al heeft 
gedaan – voor de oprichting 
van een Vlaams energiebedrijf. 
Via zo’n Vlaams nutsbedrijf 
kan de Vlaamse overheid zélf 
investeren in nieuwe produc-
tiecapaciteit. “Op die manier 
kan er gerichter geïnvesteerd 
worden in bevoorradingsze-
kerheid en zullen de energie-
winsten niet meer wegvloeien 

naar het buitenland, 
maar in handen blij-
ven van onze eigen 
bevolking”, stelt Van 
Grieken.

TAKSEN UIT DE  
FACTUUR! 

Het Vlaams Belang 
wil ook dat de Vlaam-

se regering alle taksen uit de 
energiefactuur haalt. “Het is een 
schande dat de regeringen de 
al zo dure energiefacturen nog 
aandikken door er allerlei tak-
sen in te stoppen, onder meer 
om de schuldenputten van de 
groenestroomsubsidies te dem-
pen. De energiefactuur mag en-
kel nog bestaan uit de eigenlijke 
energiekost en de distributiekos-
ten. Bovendien moet eindelijk 
eens werk gemaakt worden van 
het opdoeken van de schimmige 
intercommunales die de distribu-
tienetten beheren die vooral die-
nen om goedbetaalde postjes 

te voorzien voor de politieke 
vrienden. Er moet één 

Vlaams distributienet 
komen. Dat zal leiden 
tot een veel efficiënter 
beleid”, stelt de voor-
zitter van het Vlaams 
Belang. 

BETAALBARE ENERGIE 
VOOR ONZE MENSEN 

OMMEKEER IN HET ENERGIEBELEID DRINGEND NODIG! 

Het KO-plan bestellen kan via de  
website van het Vlaams Belang:  
www.vlaamsbelangwinkel.org

Het doel van het ‘KO-plan’ is 
de grootschalige onrust, rellen 
en geweld tegengaan die zich 
elke zomer opnieuw voor-
doen in de Vlaamse recreatie-
domeinen. Van zodra de tem-
peratuur stijgt, trekken veelal 
allochtone jongemannen naar 
de domeinen, al dan niet uit 
Brussel. “Onze zomers moe-
ten weer veilig worden – met 
dit plan zorgen we daarvoor 
en slaan we overlastplegers 
figuurlijk knock-out”, stelt Ka-
merlid Ortwin Depoortere 
(Vlaams Belang).

ZWARTE LIJST

“Een zogenaamde zwar-
te lijst voor hardleerse rel-
schoppers – waar wij al ja-
ren en als eerste voor pleiten 
– zou een goeie eerste stap 
zijn”, zo zegt commissie-
voorzitter van Binnenlandse 
Zaken Ortwin Depoortere. 
“Maar enkel zo’n lijst is niet 
voldoende. Daarom heb-
ben we het Knock-Out-plan 
nodig: een integraal an-
ti-overlastplan.”

HARDE AANPAK

Concreet wil het plan zor-
gen voor een ommekeer in 

“het pamperbeleid van de 
voornamelijk allochtone 
relschoppers. En dit door 
middel van gerichte re-
pressie, harde straffen én 
door een duidelijk pad uit 
te stippelen hoe onze po-
litie- en justitiediensten dit 
moeten verwezenlijken”, 
aldus Depoortere. “We 
kunnen dat realiseren 
door de ‘hotspots’ te iden-
tificeren, festivalgewijs te 
beveiligen waar nodig, 
met aanklampende poli-
tiewerking relschoppers 
steevast op te pakken en 
met behulp van snelrecht 
effectief en streng te ver-
volgen.”

KO-TASK FORCE

“Een tijdens de zomer-
maanden permanente KO-
task force moet dit alles in 
goede banen leiden: een 
overlegorgaan met alle 
betrokken veiligheidsacto-
ren zoals burgemeesters, 
lokale en federale politie-
chefs, justitie en openbare 
vervoersmaatschappijen”, 
besluit Depoortere. “Zo 
slaan we de overlastple-
gers ‘knock-out’ en houden 
we onze zomers veilig!”

VLAAMS BELANG KONDIGT  
‘KO-PLAN’ AAN TEGEN  

OVERLAST OP RECREATIEDOMEIN

“Het establishment heeft 
onze energieproductie 
uitverkocht waardoor 
we melkkoeien zijn 

geworden van Frankrijk.”

Nieuw boek Bodemloos over miljardentransfers naar Wallonië

Op 13 september stelden Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Bar-
bara Pas en econoom Lode Vereeck hun boek ‘Bodemloos’ voor. “Met dit 
werk willen we de miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië, die vo-
rig jaar 12,9 miljard euro bedroegen, opnieuw onder de politieke en publie-
ke aandacht brengen”, zegt Pas. “Het afschaffen ervan is 
in het belang van zowel Vlaanderen als Wallonië, en dat 
wordt in ‘Bodemloos’ onweerlegbaar aangetoond.”

Bodemloos bestellen kan via de website van het Vlaams 
Belang: www.vlaamsbelangwinkel.org.


